VÄLKOMMEN SOM GÄST TILL
KUSTCAMP GAMLEBY 2020
Vi som arbetar här på KustCamp Gamleby hälsar dig välkommen och hoppas du ska trivas här hos oss. Vi har
sammanställt det här informationsbladet för att du ska se vilken service vi kan erbjuda dig.

Badet:

Hammarsbadet ligger vid Gamlebyviken som är en vik av Östersjön. Vattenkvalitén är
mycket bra och Västerviks kommun tar regelbundna prover. Vattentemperaturen är i regel
några grader högre än ute i skärgården, vid pålandsvind kan skillnaden vara 6-7 grader!
Stranden består av sand och gräs. En del av badplatsen är byggd som en lagun med
avgränsande bryggor. Tack vare det smala sundet vid Västervik trivs inte alger och vi har
aldrig haft några problem med blågröna giftalger. Vid bad utanför bryggan bör du vara
simkunnig. Hopptornets avsatser är 1, 5 och 10 meter.

Bastu:

Både dam- och herrbastu finns i servicehuset på kullen. Under juli är bastun igång varje
kväll kl. 20-22 utan kostnad. Övrig tid kan bokas och betalas i receptionen för en kostnad
av 50 kr/gång och bastu.
Bokningsbar vedeldad grupp/familjebastu med relaxrum, kaffebryggare och kyl finns vid
stranden. Bokas i receptionen. Pris 350:-/ 2,5 timmar. Eller 750:- för en hel kväll, nyckel
lämnas tillbaka senast 21.30. Tändes av gästen så var i god tid.

Bröd:

Under högsäsong finns det färska frallor att köpa i kiosken alla dagar, vi bakar själva. Är
det slut så bakar vi nytt, säg bara till.

Båtar:

Upptäck Gamlebyviken och hitta ett alldeles eget smultronställe. Ta med barnen för att
fånga den STORA gäddan. Båtar går att hyra pris från 800:- /1150:- dag. Båtarna är stabila
Crescent 434 med 15 hk motor med styrpulpet.

Campingen:

Campingtomter med eluttag är numrerade, tomtens hörn är i regel markerade med
rödmålad sten alt. rödmålad käpp. Tältplatser utan el är onumrerade och tomterna är inte
uppmärkta. Det finns speciella områden där endast tält är tillåtna. Om du väljer att stå på en
elplats måste du betala för el.

Campingpris:

Högsäsong: Tält utan el 355 kr/natt. Tomt utan el 360 kr/natt.
Tomt med el 410:-/natt. Husbil 410:-Tillägg för sjönära tomt 70:-/natt.

Duschar:

God tillgång på varmvatten finns i båda servicehusen. Ni får kort vid incheckning som är
laddat med 100:- För varje kortdrag kostar det 2 kr (1,5 min). Detta betalas vid
utcheckning. Förlorat kort kostar 150:-.

Eluttag:

Inkoppling sker på de flesta platserna med jordat svenskt standarduttag men vissa har EUuttag. Adaptrar går att hyra i receptionen. Uttagen är säkrade med 10 amp. .

Fasta tankar:

Tömning kan ske på där för avsedd se karta. Mellan Kullen och Sjöängen.

Fika:

Kaffe och fikabröd finns i receptionen. Likaså varmkorv med bröd/mos.

Golf:

Handikapp
-toalett:

Välskött minigolfanläggning med tolv fullstora tävlingsbanor försedda med skojiga hinder
finns vid kiosken. Öppettider från 8.00-21.30. Priser: Vuxen 40 kr, barn under 15 år 30 kr.
Vid två vuxna och mer än ett barn så spelar ett barn gratis. Be om familjerabatt.
Finns i servicehuset på Sjöängen. Där får ni kort som är laddat med 100:- För varje kortdrag
kostar det 2 kr (1,5 min). Detta betalas vid utcheckning. Förlorat kort kostar 150:-.

Högsäsong:

Högsäsongen är från 14 juni till 11 augusti.

Infartsbom:

Hålls stängd kl 22-08 under högsäsong. Återkommer du senare var vänlig parkera på
badparkeringen för att inte störa sovande gäster.

Internet:

Telia homerun finns på campingen. Teliakunder får inloggning av Telia, övriga kan köpa
inloggning av online. Vid receptionen finns fritt trådlöst nät.

Kanot:

Går att hyra från 250kr/dag. Mer info i receptionen.

Klädvårdsrum:

I servicehuset på Sjöängen finns tvättmaskin och torktumlare. Tvättmaskinen är en
högkapacitetstvättmaskin och tvättar en stor tvätt på ca 45 min. En tvätt kostar 30 kr och
45:- för 60 grader. Använd ert duschkort. Förlorat kort kostar 150:-.

Kök:

Kok- och diskmöjligheter finns i båda servicehusen. Ugn, mikro och snabbdiskmaskin (3
min) utan avgift i båda våra servicehus.

Matvaror:

Under högsäsong finns det ett begränsat sortiment av matvaror i kiosken, t ex mjölk, fil,
fruktyoghurt, margarin, pålägg, pasta och konserver.
I Gamleby Centrum finns flera mataffärer, uttagsautomat och Systembolag.

Roddbåt:

Går att hyra från 500:- / dag. Mer info i receptionen.

Reception:

Receptionen är under högsäsong öppen kl. 8-22.

Restaurang:

I vår restaurang Bad1 finns något för alla. Vi serverar pizza, à la carte och barnmenyer och
vi har fullständiga rättigheter. Take away går att beställa. Öppettider: kl.12.00-16.00&
17.00-21.00.

Rökning:

Rökning är ej tillåten inomhus. Det gäller alla utrymmen och stugor.

Skötrum:

Finns i servicehuset på Sjöängen. Upphöjd dusch,barnbalja mm.

Sopor:

Moluk (för osorterade sopor) och sortering av sopor finns mitt på campingen ovanför
servicehuset sjöängen. Sortering glas, metall, papper, kartong, plast.

Trampbåt:

30 min 70:- 60 min 100:- 2 tim 150:- lämna id-kort/ körkort i pant.

Turistinfo:

Finns i begränsad utsträckning i receptionen. För mer turistinformation hänvisas till
Västervik Turistbyrå som nås på 0490-875 20.

Tömning:

Plats för avloppstömning av lungor/dunkar finns vid båda servicehusen.

Utcheckning:

Senaste avresetid för stugor är kl. 12.00.
Senaste tid för utcheckning och avresa för platser är kl. 14.00. Om du checkar ut senare
uttages ytterligare en dygnsavgift.

Mer info och bilder på www.campa.se
I det här bladet angivna förutsättningar gällde vid tryck. Vi reserverar oss för feltryck och förändringar sedan dess.

