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Vildmarks-

Klassificeras inte med 
stjärnor eftersom poäng-
en inte är komfort.

camping

★ Minst 80 kvadratmeter 
tomtyta för husvagnar. Per-
sonal dagligen, tvättränna, 
duschar med varmvatten, el-
uttag för hårvård, allmänt 
kök samt enkel lekplats.

★★ Elanslutning för hus-
vagnar på minst 20 procent 
av tomterna. Fast reception, 
vattenspolande toaletter 
och minst två tvättställ med 
varmvatten per avdelning.

★★★15 procent av tomterna ska 
vara 100 kvadratmeter. Minst 40 
procent av tomterna ska ha elanslut-
ning. Personal ska kunna nås dygnet 
runt. Uppvärmt servicehus. Matlag-
ning inomhus. Samlingsplats med tv.

★★★★ 25 procent av tomterna ska vara 
100 kvadratmeter. Minst 60 procent ska 
ha elanslutning. Duschar med reglerbart 
varmvatten. Ugn, mikro, matplatser inom-
hus och livsmedelsbutik. Matservering in-
om 1 000 meter. Välutrustad lekplats.

★★★★★ Minst 50 procent av tomter-
na ska vara 100 kvadratmeter. Minst 20 
tomter ska ha anslutning för vatten och 
avlopp. Tempererad pool och barnbas-
säng. Restaurang med minst öl- och vin-
rättigheter. Ledarledda barnaktiviteter.

Flera  
stjärnor  
– större  
utbud

sjöcamping

Källa: SCR

Foooore!

För barnFamiljen

För golFaren

Välutrustat i 
Västervik.
Foto: URban JöRén
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Barnbassäng, barnpassning, sköt-
rum, lekplats och lekrum.

bekVämt Vid 
kusten

Trådlöst internet, kabel-tv,  
servicebutik samt restaurang 
med fullständiga rättigheter.

Bästa campingen 
för barn och golfare

toppklassade

Populärt i Pite.
Foto: PiTE haVSbaD

Idylliskt i  
Leksand.
Foto: LEkSanD  
STRanD

4r

1 gustavsvik,  
örebro ★★★★★
örebros stolthet. badanläggning med 
äventyrsbad och relaxavdelning. Ädel- 
och kräftfiske i egen sjö. 
& 019-19 69 50
Swww.gustavsvik.se

2 byske havsbad,
skellefteå ★★★★★
Guldkustens pärla vid byskeälvens 
mynning vid bottenviken med nöjen för 
hela familjen. Surfa, paddla kanot, cyk-
la bMX och fiska lax. norrländska deli-
katesser i restaurangen.
& 0912-612 90
Swww.byskehavsbad.com

3 ekerums cam-
ping & stugor, 
öland ★★★★★
Supermodern anläggning vid kalmar-
sund på öland. Ligger granne med na-
turreservatet halltorps hage och på 
gångavstånd från två av ölands bästa 
golfbanor. barnvänligt havsbad.
& 0485-56 47 00
Swww.ekerum.nu

4 kneippbyn,  
Visby ★★★★★
Gotlands enda femstjärniga camping 
ligger i direkt anslutning till kneippbyns 
sommar- & vattenland, tre kilometer 
söder om Visby. Stort utbud för barn-
familjen.
& 0498-29 61 50
www.kneippbyn.se

 5 First camp 
umeå, umeå 
★★★★★
En högklassig året runt-camping vid 
nydalasjön fem kilometer norr om 
Umeå. Vattenland, äventyrsgolf och 
ett stort utbud av barnaktiviteter. Egna 
bryggor för ädelfiske i nydalasjön.  
& 090-70 26 00 
Swww.firstcamp.se/umea

6 First camp  
Årjäng, Årjäng 
★★★★★
Familjecamping med uppvärmd utom-
huspool, minigolf, bollplan, kanot- och 
fiskecenter. allt vackert beläget mitt i 
naturparken nordmarken på solslutt-
ningen ned mot sjön Västra Silen i 
Värmland.
& 0573-120 60
Swww.firstcamp.se/arjang

7 daftö feriecenter,
strömstad ★★★★★
Sveriges enda supercamping enligt 
tyska campingorganisationen adac. 
båtuthyrning, restauranger, pool och 
havsbad. 
& 0526-260 40
Swww.dafto.com

8 lysingsbadet,
Västervik ★★★★★
Välutrustad camping med klippor, 
sandstrand och poolbad. Erbjuder 
golf, sportfiskesafari, beachvolleyboll 
och båt- och kanotfärder i skärgården.
& 0490-889 20
Swww.lysingsbadet.se

9 swecamp  
kronocamping, 
lidköping ★★★★★
Shoppingnära camping vid Vänerns 
södra strand. Gångavstånd till centrum 
med butiker, restauranger och stor-
marknad. Campingbio, relaxavdelning 
och stort utbud av barnaktiviteter.
& 0510-268 04
Swww.kronocamping.com

0 sonjas camping,
öland ★★★★★
Ligger i ett lummigt område 
med vackra strandängar all-
deles intill en av öns finas-
te sandstränder vid Sand-
byviken. 
& 0485-232 12
Swww.sonjascamping.oland.
com

q kronocamping 
böda sand, öland
★★★★★
komplett anläggning vid norra ölands 
milslånga strand utanför byxelkrok. 
Uteserveringar, barnvänligt havsbad, 
pay and play-golfbana och eget bageri.
& 0485-222 00
Swww.bodasand.se

w First camp tore-
kov, båstad ★★★★
Skånes största camping har fem ba-
nor på mindre än en mils avstånd. Även 
äventyrsgolfbana på konstgräs med tolv 
hål i en sprudlande miljö.
& 0431-36 45 25
Swww.firstcamp.se/torekov

e First camp 
tylösand, 
Halmstad
★★★★
Mäktig strand och granne med 
halmstad Golfklubb. Ytterli-
gare sex banor ligger inom 
två mils avstånd. Även-
tyrsgolf på området.
& 035-305 10
Swww.firstcamp.se/ 
tylosand

r möllstorps  
camping, 
öland
★★★★
Som boende vid ölands-
brons fäste har du nära 
till fyra golfbanor, både på 
fastland och ö. Äventyrs-
golf på krypavstånd. 
& 0485-393 88
Swww.mollstorps-camping.se

t pite havsbad,
piteå ★★★★

En av Sveriges popu-
läraste campingplat-
ser. Området erbju-
der bland annat go-
cart, lekland, spel-
hall och spa. 
& 0911-327 00
Swww.pite-havsbad.

se

y röstånga  
camping & bad, 
röstånga, ★★★★
Semesteranläggning bredvid Söder-
åsens nationalpark i nordvästra Skåne. 
Entré till Skånes djurpark ingår.
& 0435-910 64
Swww.rostangacamping.se

u First camp mölle, 
mölle ★★★★
Ytterst barnanpassad camping i kull-
bygden. nära till Danmark.
& 042-34 73 84  
Swww.firstcamp.se/molle

i skellefteå swe-
camp & stugby
★★★★
Mitt i rekreationsområdet Vitberget. 
Lummig camping med möjlighet till av-
skildhet. Stort poolområde. 
& 0910-73 55 00
Sskecamp.mammon.se

o glaskogens  
camping

Mitt i värmländska naturreservatet 
Glasskogen i byn Lenungshammar. 
Fiska, vandra, cykla och paddla kanot. 
& 0570-440 70
Swww.glaskogen.se

p Hätteboda vild-
markscamping
Tyst, lugnt, ensligt mellan Tingsryd och 
Urshult. Vakna till småländskt fågelkvit-
ter och blicka ut över sjön Mien. 
& 0477-205 96
Swww.vildmarkscamping.se

a apelvikens  
camping, Varberg 
★★★★
Pärla mitt emellan två stränder. bada 
från klippor, strand eller i pool. 
& 0340-64 13 00
Swww.apelviken.se

s gullviks 
havsbad 
camping och 
stugby, ö-vik 
★★★★
Perfekt för den som vill upp-
täcka Unescos världsarv 

höga kusten. Livemusik i pu-
ben varje lördag.
& 0660-745 82
Swww.gullvikshavsbad.se

d Hafsten swe-
camp resort, 
uddevalla
★★★★
Se ut över havet och den bohusländ-
ska skärgården. Vattenrutschbana och 
 mini-spa.
& 0522-64 41 17
Swww.hafsten.se

f lagunen cam-
ping & stugor, 
strömstad ★★★★
berg, skog och hav. här får du allt på 
samma gång. Plus två badstränder. 
& 0526-75 50 00
Swww.lagunen.se

g sturkö camping,
karlskrona ★★★★
Sola och bada salt på en vindskyddad 
del av Sturkö i blekinge skärgård. Eller 
hyr en båt och hitta en egen badö.
& 0455-424 82
Swww.sturkocamping.com

h jönköping swe-
camp villa, björk-
hagen ★★★★
naturskönt med vidunderlig utsikt över 
Vättern. Den som tröttnar på sjövatten 
kan promenera till äventyrsbadet Ro-
senlundsbadet.
& 036-12 28 63
Swww.swecamp.se/campsite/15_jonko.htm

j kinnekulle  
camping & stugby, 
Hällekis ★★★★
En lugn naturnära familjecamping där 
”det blommande berget” kinnekulle 
doppar sin fot i Vänerns vågor.
& 0510-54 41 02
Swww.kinnekullecamping.com

k leksand strand 
stugby & camping, 
leksand ★★★★
belägen vid Siljans södra spets med 
”Leksand sommarland” runt knuten. 
basebollskola för barn och unga fyra 
dagar i veckan hela sommaren
& 0247-138 00
Swww.leksandstrand.se

l Västerås mälar-
camping ★★★★
nyrenoverad camping med stora gräs-
ytor vid Mälarens strand. nära askövi-
kens fågelreservat och Fullerö golfklubb.
& 021-14 02 79
Swww.vasteras.se/Fritid/malarcamping

ö getnö gård  
naturcamping, 
tingsryd ★★★★
Eldorado för sportfiskare, kanotister och 
naturälskare vid sjön Åsnens strand. 
& 0477-240 11
Swww.getnogard.se

Thomas Lagerberg 
och Karina Borg med 
dottern Linnea.
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