Våra Stugor KustCamp Gamleby 2020
Pris A: 27/3–19/4, 27/9–18/10 Pris B: 20/4–17/6, 9/8–26/8
Pris C: 22/6–5/7, 2/8-8/8
Pris D: 18/6-21/6, 6/7-1/8
Villavagn typ C. (4+2 bäddar, WC & Dusch)
Pris max 4 vuxna A: 990:- B: 990:- C: 1090:- D:1530:Mysig villavagn på 30 m² med vatten- och avloppsanslutning samt elvärme. Den har ett
underbart läge ca 50 meter från badstranden alldeles intill lekparken. Sovrum 1 med
dubbelsäng 160x200, sovrum 2 med två enkelsängar 60x180. Bäddsoffa för två i
vardagsrummet 110x175. Här finns pentry med micro, kyl med liten frys, spis med ugn,
kaffebryggare, husgeråd samt bord och stolar. Separat badrum med dusch och toalett. TV
finns i allrummet. Stor veranda med utemöbel. Underbar utsikt.
Stugnamn:Ull.

Villavagn typ C1 (4+2 bäddar, WC & Dusch)
Pris max 4 vuxna A: 990:- B: 1090:- C:1530:- D:Erbjudande! 6/7-4/8 1375:Rymlig villavagn 37 m² I köket finns pentry med micro, kyl, elplattor, kaffebryggare och
husgeråd för 6 personer. TV. Två sovrum. Ett sovrum med dubbelbädd 135x180, ett med två
enkelsängar 60x180 . Bäddbar bäddsoffa i allrummet 110x175. Ett badrum med dusch.
Separat toalett. Täcken och kuddar finns för 6 personer. Stor altan med utemöbel.
OBS ! Det är inte tillåtet med husdjur i denna stuga.
Stugnamn : Nanna,Saga och Ragna.

Villavagn typ C2 (4+2 bäddar, WC & Dusch)
Pris max 4 vuxna A:1200:- B: 1200:- C:1580:- D:1580:Rymlig villavagn 44 m². Härlig utsikt över badet. I köket finns pentry med micro, kyl,
elplattor, kaffebryggare och husgeråd för 6 personer. TV. Två sovrum, ett sovrum med
dubbelbädd 150x200, ett med två enkelsängar 75x185. Soffan i vardagsrummet är bäddbar
160x190. Tre badrum. Ett har dusch, handfat och toalett. Ett har dusch och ett har toalett.
Täcken och kuddar finns för 6 personer. Stor altan med utemöbel. Underbar utsikt.
OBS ! Det är inte tillåtet med husdjur i denna stuga.
Stugnamn : Embla

Villavagn typ C3 (4+2 bäddar, WC & Dusch)
Pris max 4 vuxna A: 990:- B: 1090:- C:1530:- D:Erbjudande: 6/7-4/8 1375:Rymlig villavagn 40 m² I köket finns pentry med, micro, kyl, elplattor, kaffebryggare och
husgeråd för 6 personer. TV. Två sovrum, ett sovrum med 2 enkelsängar (kan ställas ihop
eller isär) (90x190x2), ett med 2 enkelsängar (80x190). Bäddsoffa i allrummet (120x175).
Ett badrum med toa med handfat och ett badrum med dusch och handfat. Stensättning med
utemöbel.
Stugnamn : Vargas , Varin, Vidar, Vidfare, Viking, Vilgot

Villavagn typ C4 (4+4 bäddar, WC & Dusch)
Pris max 4 vuxna A: 1800:- B: 1800:- C:2150:- D:2150:Rymlig villavagn 44 m² I köket finns pentry med, micro, kyl, elplattor, kaffebryggare och
husgeråd för 8 personer. TV. Tre sovrum, ett sovrum med dubbelbädd (140x190), ett
sovrum med dubbelbädd (135x190), ett med 2 enkelsängar (60x185). Bäddsoffa i
allrummet (110x175). Ett badrum med dusch, handfat och toalett.
Stor altan med utemöbel.
Stugnamn : Bifrost.
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Villlavagn typ H (4+2 bäddar, WC & Dusch)
Pris max 4 vuxna A: 990:- B: 990:- C:1090:- D: 1575:- Erbjudande!6/7-4/8
1415:Rymlig villavagn 34 m² I köket finns pentry med micro, kyl, elplattor, kaffebryggare
och husgeråd för 6 personer. TV. Boendet är anpassat även för rullstolsburna. Två
rymliga sovrum, ett sovrum med dubbelbädd (90x190x2), ett rum med säng (140x190)
och barnbädd (185x65) i översäng. Bäddsoffa i köket (120x175). Stort badrum och stora
ytor utan tröskel möjliggör full åtkomst även i rullstol. Stor altan med utemöbel.
Stugnamn : Ask, Liv,Una Åse,

Stuga typ D (4 bäddar. WC & Dusch)
Pris A:550:- B:600:- C: 795:- D: 1125:Veckorabatt* 750:- söndag-söndag
Stuga på 21 m² med vatten- och avloppsanslutning. Här finns elvärme, pentry med micro,
kyl, elplattor, kaffebryggare, husgeråd, dusch och toalett. I sovrummet finns det 4 bäddar i
två våningssängar 80x195 och i allrummet bord, stolar, soffa och TV. Utanför stugan finns
en veranda med utemöbel.
Stugnamn: Balder, Brage.

Stuga typ D1 (2+4 bäddar, WC & Dusch)
Pris A:900:- B:1085:- C&D: 1350:Specialpris vid högst 2 vuxna: Pris A: 500:- B: 600:- C: 785:- D: 1080:Veckorabatt* 750:- söndag-söndag
Stuga på 21 m² . I allrummet finns pentry med micro, kyl, elplattor, kaffebryggare, husgeråd
för 6 personer. Två små sovrum med vardera en våningssäng i varje 195x70. Köksmöbel i
allrummet som går att bädda om till en dubbelbädd (190x135)om man så önskar..
Utemöbel.I den här stugan kan ni bo upp till sex personer, men rekommenderas att vara
högst två vuxna.
Stugnamn: Ale, Odd, Ran, Tyr.

Stuga typ E (5 bäddar, WC & Dusch)
Pris A: 860:- B: 860:- C: 950:- D: 1250:Veckorabatt* 1000:-. söndag-söndag
Stuga på 29 m² med vatten- och avloppsanslutning samt elvärme. Detta är välutrustade
stugor, avsedda för 5 personer. I allrummet finns pentry med micro, kyl, elplattor,
kaffebryggare, husgeråd samt bord och stolar. Badrum med dusch och toalett. I
sovrummet finns en våningssäng med 2 bäddar 90x200 och i allrummet TV och
våningssäng med 3 sovplatser, varav dubbelbädd nere 140x190 och enkelbädd uppe
80x190. Bäddlåda 60x160. Utanför stugan finns veranda med utemöbel.
Stugnamn: Njord, Oden, Tor.

Extra tillägg:
Till vissa stugor kan du boka: Slutstädning 400-1100:- Slutstädning vid veckobokning 600:-(Ej Typ C2,C4,F)
Babysäng: 50 kr/dygn. Extrasäng: 150 kr/dygn.
Lakan 175:-/pers. Bäddad säng med lakan 350:-/ pers.
*
Vecka 23-27 och 31-36 utgår veckorabatt vid bokning av hel vecka.
Bokningsavgift 95:- tillkommer per objekt/bokning.

Fler bilder och mer information om våra stugor finner du på: www.campa.se
OBS!! Gästen ansvarar själv för städning under hyrtiden och vid avresa! Lakan går att hyra!
Bilderna visar någon stuga av varje typ. Exakt planlösning och inredning kan variera. Husdjur är endast tillåtna i
vissa stugor / stugtyper. Måste bokas och bekräftas skriftligen i förväg. Inga av våra stugor garanteras djurfria.
Med reservation för felskrivningar.

KustCamp Gamleby
S-594 32 GAMLEBY
www.campa.se

Telefon: +46 493 102 21
Fax:
+46 493 126 86
info@campa.se

Våra Stugor KustCamp Gamleby 2020
Pris A: 27/3–19/4, 27/9–18/10 Pris B: 20/4–17/6, 9/8–26/8
Pris C: 22/6–5/7, 2/8-8/8
Pris D: 18/6-21/6, 6/7-1/8
Stuga typ F (8 bäddar, 3x WC & Dusch)
Pris A: 1450:- B: 1450:- C:1500:- D: 2150:Veckorabatt* 1500:- söndag-söndag
Stuga typ F är en äldre, trevlig familjestuga med utsikt över havet. Den är på 71 m² med
vatten- och avloppsanslutning. 8 bäddar fördelade på tre sovrum, vart och ett med egen
dusch och wc. Två sovrum har våningssäng med dubbelbädd nere 140x190 och en överslaf
80x190. Ett sovrum har 2 enkelsängar 80x200 som står tillsammans. Kök med kyl, frys,
spis, mikro,kaffebryggare och husgeråd för 8 personer. Allrum med matplats och TV. Stor
veranda med utemöbel.
Stugnamn: Midgård.

Campingstuga typ A (4 bäddar, kallt vatten)
Pris A: 350:- B: 400:- C: 495:- D: 750:Veckorabatt* 400:Trevlig liten nyrenoverad stuga på 10 m². De är eluppvärmda och innehåller 4 bäddar
(våningssängar) 80x200 med täcken och kuddar, stolar och ett litet bord. Stugan innehåller
även ett kylskåp, kokplatta, micro, kaffebryggare. TV och rinnande kallt vatten samt
husgeråd för 4 personer.
Stugnamn: Trym, Ymer.

Campingstuga typ B (4 bäddar, kallt vatten)
Pris A: 450:- B:500:- C:590:- D: 860:Veckorabatt* 500:Dessa campingstugor ligger på bästa läge med utsikt över badet de är på 20 m² och är
utrustad med elvärme, kallt rinnande vatten samt avlopp. De innehåller 4 bäddar
(våningssängar 90x200) med täcken och kuddar, bord och stolar. Kylskåp, kokplatta,
kaffebryggare, mikrovågsugn, TV samt husgeråd för 4 personer finns i stugan. Liten
utemöbel på gräset framför stugan.
Stugnamn: Freja, Frigg, Greip, Idun, Skade.

Extra tillägg:
Till vissa stugor kan du boka: Slutstädning 500-1100:- Slutstädning vid veckobokning 600:- (Ej typ F)
Babysäng: 50 kr/dygn. Extrasäng: 150 kr/dygn.
Lakan 175:-/pers. Bäddad säng med lakan 350:-/ pers.
*
Vecka 23-27 och 31-36 utgår veckorabatt vid bokning av hel vecka.
Bokningsavgift 95:- tillkommer per objekt/bokning. Lägre bokningsavgift om ni bokar via www.campa.se

Fler bilder och mer information om våra stugor finner du på: www.campa.se
OBS!! Gästen ansvarar själv för städning under hyrtiden och vid avresa! Lakan ingår ej i våra stugor och rum!
Bilderna visar någon stuga av varje typ. Exakt planlösning och inredning kan variera.
Husdjur är endast tillåtna i vissa stugor / stugtyper. Måste bokas och bekräftas skriftligen i förväg.
Inga av våra stugor garanteras djurfria. Med reservation för eventuella felskrivningar.
Med reservation för felskrivningar.
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