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Välkommen till

VI LäNGTAR ALLA ut till naturen och den friska luften. 
Till platser som ger ro och harmoni, där vi får 
chansen att återhämta oss från vardagens hets 
och stress. Idag finns det en exklusivitet just kring 
utomhusupplevelsen. Detta är något vi är riktigt 
bra på. Swecamp är Sveriges största kedja av  
anläggningar för camping och utomhusupplevelser. 

På våra 17 unika anläggningar, från norr till söder, 
är alla välkomna – året runt! 

Hos oss bor, upplever och konfererar du i naturnära 
miljöer som ger ny energi och minnesvärda stunder 
tillsammans. Vi vill att du återkommer till våra 
anläggningar – om och om igen. Oavsett om du är hos 
oss som semesterfirare, konferensgäst eller livsnjutare.

Stunder 
Tillsammans

2015
MAGASINETdin bästa 

utomhus-
upplevelseswecamp

Följ oss på Facebook och låt dig inspireras 
av utomhusupplevelser – året om.  
Där kan du ta del av erbjudanden, evenemang, nyheter 
och tävlingar. På våra anläggningar finns mycket att 

uppleva och många minnen att föreviga. Tagga dina bilder med #swecamp 
och #mittsverige för att dela med dig av  
dina semesterminnen i Swecamps flöde  
på Facebook och Instagram. 

sOCiALA  
mEdiEr 

#swECAmp
#miTTsVEriGE  

på Facebook
& Instagram
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läs mer och boka på: www.swecamp.se

VårEn 2015:
24–26 ApriL | VäSTKUSTEN | dAfTö rEsOrT

1–3 mAj | VäSTERGÖTLAND | LidköpinG swECAmp krOnOCAmpinG

29–31 mAj | NORRLAND | skELLEfTEå CAmpinG

5–7 juni | STOCKHOLM | sTOCkhOLm swECAmp fLOTTsbrO 

hösTEn 2015:
4–6 sEpT | VäRMLAND | bOmsTAdbAdEn

11–13 sEpT | NORRLAND | byskE hAVsbAd

18–20 sEpT | SKÅNE | jäGErsbO CAmpinG

25–27 sEpT | SMÅLAND | isAbErG mOunTAin rEsOrT

• hälsocoachning
• träningsaktiviteter
• inspirationsföreläsningar 
• kostrådgivning & matlagningskurs
• 2 övernattningar
• frukost, lunch, fika & middag

2225 kr
per person

pris från 

bLi GuidAd OCh inspirErAd AV bLAnd AndrA: 
hälsocoach camilla rova  |  träningscoach camilla Johansson
träningsinstruktörer charlotte granström & michael Yngvesson 

Bok a din nya framtid

Årets nyhet pÅ swecamp utnYttJa
swecamps
– bo förmånligare på våra anläggningar

Husbilsbiljett

husbiLsbiLjETTEn gäller 
för 2 personer och en husbil 
för en övernattning under 
perioden 15 augusti–15 juni 
och kostar 185 kr.  
Övernattningen inkluderar 
el – och på alla Swecamps 
anläggningar finns möjlighet 
för avloppstömning och 
påfyllning av vatten.

Parkera din 
husbil hos oss – 
koppla av, upplev, 
njut – och skapa 
minnen av stunder 
tillsammans.

Läs mer och köp  
dina biljetter på 
swecamp.se

Husbilsbiljetten är giltig i ett år från utfärdandedatum.

Biljetten är en värdehandling och används som betalmedel vid ert besök hos oss. Förlorad biljett kan tyvärr inte ersättas.

Husbilsbiljetten kan ej heller lösas in mot kontanter.

WMM-88
1-BRK

För 2 nätter

Köpdatum: 2015-04-23

/2 personer | 1 husbil
1 övernattning

pris:

185 kr

Tillsammans kan 
vi hålla hela 

Sverige levande!
Välkommen till Qstar, Bilisten och Pump. Du hittar 

våra 400 mackar från Abisko i norr till Skanör i 
söder, där du minst anar och mest behöver det.

HITTA DIN NÄRMASTE MACK

Viger 100%

Istället för att spä ut innehållet och göra en 
tidning med lite av varje har vi valt att göra tidningar

som till 100% handlar om det du vill läsa om. 
Är ditt intresse husbilar och husbilstillbehör är 

Husbilen Test tidningen för dig. 
Vill du istället läsa vägnära resereportage med 
husbilsperspektiv är Husbilen Resa din tidning.

Beställ din prenumeration på:
husbilentest.prenservice.se
husbilenresa.prenservice.se

499:-/år
10 utgåvor

199:-/år
5 utgåvor



CAMILLA äR KOCK, KOSTRÅDGIVARE OCH HäLSOCOACH. 
Hon har bland annat varit med som hälsocoach i 
TV3:s Min stora lata familj och skrivit kokboken 
Riktig mat med Rova – mätt och lätt.   
 Idag utbildar och föreläser hon inom hälsa,  
personlig utveckling och strategisk hälsoutveck- 
ling på företag. Camilla har en bakgrund som  

Det är inte svårt att laga 
god, smakrik och nyttig 
mat, kanske bara lite ovant. 
Hemligheten ligger först och 

främst i att välja bra och fräscha råvaror och att våga krydda. 

Att laga mat är lite som att vara ljudtekniker. Som ljudtekniker är 
ditt jobb att skapa en harmoni i ljudbilden. Du efterstävar en bal-
ans mellan bas, mellanregister och diskant. Du lyssnar efter djup, 
eko och rymd för att få till den perfekta upplevelsen av en konsert. 
När du lagar mat skapar du också en upplevelse där du eftersträvar 
en balans mellan olika smaker. De grundsmaker vi har att leka 
med är sött, surt, salt, beskt och umami. Lek med smakerna! Här 
ger jag dig några tips på vinegretter som höjer smakupplevelsen.

Vad är det som gör att det är så svårt  
att göra det jag vet att jag borde göra? 
Hur kan det vara så svårt att göra det 
jag faktiskt egentligen VILL göra?

En glödande målbild skapar drivkraft att 
lägga fokus på målet. Har du någon gång 
varit förälskad? Varenda cell i kroppen 
längtar efter personen i fråga, du kan blunda 

och uppleva känslan, lukter, smaker och dofter. Förälskelsen ligger 
konstant med i bakhuvudet och många gånger under dagen för-
flyttas fokus och du ger din kärlek energi och uppmärksamhet. 
Tänk så lätt det skulle vara att nå sina mål om alla mål hade 
den passionen och energin. Och vet du, det går att skapa den 
magnetiska dragningskraften!

1 Du måste ha en VILJA att nå målet, finns bara viljan finns 
alltid hoppet kvar om orken för tillfället tryter eller om livs- 

situationen inte gör det möjligt just nu. 

2 Visualisera målet. Hjärnans språk är bilder och du kan med-
vetet skapa de bilderna. Åk tidsmaskin in i ditt resultat och 

skriv ner eller berätta för en vän hur det kändes att nå ditt mål.

3 Ta reda på vart du står idag i förhållande till ditt mål utan att 
värdera om något är bra eller dåligt, rätt eller fel. 

4 Gör en detaljerad plan på hur du når ditt mål. Vad är det som  
ger dig energi och som kan hjälpa dig nå målet? Finns det några  

hinder längs vägen och hur kan du manövrera förbi dem om de dyker 
upp längs vägen? Sätt tydliga delmål och belöningar längs vägen.

5 Påminn dig själv att dagdrömma dagligen. Visualisera målet 
och ge ditt mål energi och fokus. Pusha dig själv, beröm dig 

själv och var glad och stolt för att du är du. 

Häng med på årets Health & Training Camp, där kommer vi både 
skapa och prata om motivation, målfokus och hur vi kan sätta 
kraftfulla mål. Vi kommer jobba med att öka viljestyrkan till att 
verkligen göra det jag vet att jag VILL göra för att nå mina mål  
och den livsstil jag vill ha.

Under HEALTH & TRAINING CAMP 2015 har 
du en träningscoach och en hälsocoach 
vid din sida. Här lär du känna Camilla 
Rova, Camilla Johansson och Charlotte 
Granqvist och Michael Yngvesson.  
På swecamp.se ger de dig ett smakprov 
av helgernas innehåll. Deras mål är att 
inspirera dig till en sundare, friskare  
och roligare livsstil.

Camilla inspirerar dig till  
att tänka nytt i köket

kock och var då även en 35 kg tyngre soffpotatis. 
Sedan 16 år tillbaka brinner hon för att sprida bra 
mat, sunda och hållbara vanor med guldkant. 
 Under Health & Training Camp 2015 blir 
Camilla din hälsocoach som inspirerar dig till en 
sundare livsstil. Hon hjälper dig att utvecklas till 
din egen coach för att få dig själv att nå dina egna 
mål. Hon inspirerar dig även till att tänka nytt i 
köket. Det ska vara enkelt, roligt, smakrikt och 
inte minst tilltalande för ögat med hälsosam och 
näringsrik mat.

Sött med sting
APELSIN OCH SAMbAL  
MED EN TOUCH AV SAFFRAN

•	 1 dl olja
•	 2 msk äppelscidervinäger
•	 1 apelsin
•	 ½ kuvert saffran
•	 1 tsk sambal oelek
•	 Salt och peppar

Skär av skalet på apelsinen, pressa ur saften och finhacka 
köttet, blanda med olja, vinäger, sambal oelek, och saffran. 
Smaka av med salt och peppar.

Tips: Servera till kokta svartrötter, bladspenat och annat gott.

Läs hela inlägget och fler av Camilla på swecamp.se 
eller besök hennes egen sida camillarova.se

Ur Camilla Rovas blogginlägg:

Skarp och aromatisk
DIJONAISE

•	 1 dl olja 
•	 1 msk äppelcidervinäger
•	 2 msk dijonsenap
•	 2 tsk dragon
•	 1 tsk timjan
•	 1 vitlöksklyfta
•	 Vatten

Blanda dijonsenap med pressad vitlök, örter, olja och vinäger, 
vatten efter önskad konsistens.

Tips: Servera till kokta, ljumna rotfrukter, kapris och lök.

LEk mEd kryddOr  
OCh smAksäTTArE

bOOsTA  
ViLjAn  
OCh nå 
måLEn
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FOTO: SUSANNE bALDEFORS

MAGASINET STUNDER TILLSAMMANS  |  hEALTh & TrAininG CAmp

Camilla Rova

”Det ska
vara enkelt,
roligt och
smakrikt”

Träffa
Camilla på våra

Swecamp-
anläggningar

under året

”Lek med
smakerna!”

”Våga
krydda!”

”En glödande målbild 
skapar drivkraft att
lägga fokus  
på målet”
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Läs hela inlägget och fler inlägg av Camilla på swecamp.se eller besök hennes egen blogg på finest.se/ptcamilla
Läs hela inlägget och fler inlägg på swecamp.se 
eller besök armyfitness.se

CAMILLA äR LICENSIERAD PERSONLIG TRäNARE,  
kostrådgivare och träningsinstruktör. Hon äger 
och driver gymmet Dreambody. Med sin passion 
för att skapa glädje och lycka tar hon med sig 
människor in i det som kallas träningsglädje. Med 
en alldeles egen version av att coacha människor 
väcker hon intresset av att skapa stora resultat i 
träningen. Camilla brinner för att få människor att 
genom kunskap, motivation och positiv attityd nå 
en hälsosam livsstil. Just det intresset gör henne 
knivskarp som personlig tränare. 

Under Health & Training Camp 2015 hjälper hon 
dig att hitta träningsglädjen som tar dig närmare 
dina mål. Cross-training, yoga, löpning och dans 
står på programmet när det är dags för Camilla  
att inspirera dig.

Camilla Johansson

Ur Camilla Johanssons blogginlägg:

Ur Charlotte Granströms blogginlägg:

med Charlotte Granström  
& Michael Yngvesson

CHARLOTTE äR GRUNDAREN FÖR ARMy FITNESS, 
Sveriges första militärinspirerade Boot camp-klubb. 
Charlotte är personlig träningscoach för överviktiga 
samt utbildad brandman med specialistkompetens 
förebyggande säkerhetsarbete. Träningsmotivationen 
hittar hon i människans ursprungliga miljö – naturen. 
Vid sida av studierna tränade hon i skogen med 
vattendunkar, trästockar, stenar, däck och rep. 
Hon insåg att hon kunde kombinera den funktio- 
nella crosstrainingen i skogen med ledarskapet 
hon upplevt hos befälen i räddningstjänsten. När 
de idéerna gjordes till verklighet skapades en ny 
träningsform i Sverige.

Army Fitness är något så 
unikt som: ett koncept, 
företag och svensk boot-
camps urmoder.  

Grunden i upplägget är funktionella övningar med kroppen  
eller kamraten som belastning som utförs under korta intensiva 
moment (likt intervaller). Mellan varje övning joggar man för att  
få igång cirkulation i kroppen och hämta kraft till nästa moment.

Träningen sker i grupp med välutbildade instruktörer som inte 
bara kan träningslära utan också ledarskap och pedagogik.  
Enkla övningar som sätts samman i serier blir otroligt effektiva 
och involverar både hjärta och muskler.

1.  Åla likt en soldat på marken ca 10 meter.
2.  Gör därefter 10 armhävningar, 10 sit-ups och 10 knäböj.
3.  Åla sedan tillbaka samma väg och repetera övningarna 
under ett antal minuter. 

I detta moment har man vävt in kondition, alla stora muskelgrup-
per samt fått en rejäl genomkörare av de djupa core-musklerna.

army fitness
MICHAEL äR FÖRE DETTA yRKESOFFICER från Svenska  
Marinen. Michael har lång erfarenhet av att leda funk-
tionell träning utomhus med en grundtes att man 
måste jobba bortanför bekvämlighetszonen för att nå 
resultat. Personligen hittar Michael motivationen till 
sina pass i att man tillsammans klarar mer än man 
klarar ensam. Varje pass skall vara unik och ge en  
upplevelse man tar med sig hem och pratar om!

Under Health & Training Camp 2015 tar Charlotte 
och Michael oss ut ifrån vår bekvämlighetszon 
och välkomnar oss in i en, för många, ny tränings- 
upplevelse. 

Tillhör du skaran som tycker att det är lite kämpigt att 
springa? Lugn, du är inte ensam. 
 
Jag jobbar som personlig tränare och löparcoach och möter 
ofta människor som tror att de inte alls är byggda för att sprin-
ga. På Swecamps Health & Training Camp finns jag på plats för 
att prata om löpteknik och skor. Innan dess ger jag dig några 
konkreta tips på hur du kan öva upp ditt löparsteg. 

Alla människor är byggda för löpning. Vi kan gå, krypa, hoppa, 
klättra och springa. Det är vår grej. En annan sak som bevisar  
att vi är födda till löpare är att vi är bland de enda däggdjuren  
i världen som kan springa under längre tid, en längre distans. 
Du förstår, vårt värmereglage (dvs. att vi svettas) är unikt.  
Våra leder, muskler och ben är som designade för löpning. 

här kOmmEr TipsEn sOm får diG ATT hiTTA mOTiVATiOnEn iGEn: 

1 Lär dig ursprungstekniken igen och du slipper smärtor och 
krämpor. Titta på ett litet barn som springer. När en tre-

fyraåring stampar av ser du högt knäna lyfts och hur foten sätts 
i marken igen. Försök eftersträva den tekniken så kommer det 
att gå mycket enklare. 

2 Införskaffa ett par riktigt bra löparskor. Här är en av de vanli-
gaste orsakerna till onda knän, ond rygg och otympliga fötter. 

Modet har byggt upp sulor som inte alls är snälla mot våra kroppar 
och modet snörar åt fötterna så att balansen rubbas. Vi har blivit 
lärda att löpning är någonting skadligt vilket inte alls är sant, våra 
skor och stillasittande livsstil är det som gör det farligt. 

Med rätt skor som låter foten arbeta som den är gjord för och med 
rätt teknik kommer inte bara skaderisken minska drastiskt, jag ger 
mig attan på att du faktiskt kommer att tycka att det är precis lika 
kul som den där tre-fyraåringen att springa igen.

Hitta tränings- 
glädjen med

Army fiTnEss – sVEnsk  
bOOTCAmps urmOdEr

”Med vanligt  
sunt förnuft  

kommer du att  
få oväntat bra  

resultat.”
– camilla Johansson

”Involverar 
både hjärta  
 muskler”

”Alla 
människor är 

byggda för  
löpning”

MAGASINET STUNDER TILLSAMMANS  |  hEALTh & TrAininG CAmp MAGASINET STUNDER TILLSAMMANS  |  hEALTh & TrAininG CAmp

sprinG LäTTArE, 
snAbbArE OCh 
rOLiGArE – mEd 
räTTA skOr.
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NJUT AV Lapplands vackra natur vid en vistelse på Ansia Resort.  
På Ansia Resort får du en helhetsupplevelse där aktiviteter, fräscha 
servicehus, boendet, maten och era stunder tillsammans är av 
stor vikt. 

Njut av varandras sällskap i en bastu med utsikt över Lycksele. 
Svalka er vid den fina sandstranden eller träna skrattmusklerna  
i vattenlandet en varm sommardag. Ta med familjen till den 
närliggande djurparken eller ta med kollegorna på skotersafari, 
forsränning, hundspann eller go-cart efter en givande konferens i 
en inspirerande miljö.

I boendeutbudet finns någonting för alla. Alltifrån tomter för 
tält, husvagn och husbil till rum, stugor, hotellstugor och sviter 
med bastu, bubbelpool och balkong. 

Välkommen till Ansia Resort – en vistelse som tar er närmare 
naturen och närmare varandra.

Web: www.skellefteacamping.se
e-mail: skellefteacamping@skelleftea.se

gPs: N 64° 45’ 41.20” E 20° 58’ 30.12”
adress: SE-931 70 Skellefteå

skellefteå camPing ansia resort
Skellefteå, Västerbotten | +46 (0)910-73 55 00 Lycksele, Västerbotten | +46 (0)950-100 83

VäLKOMMEN TILL Skellefteå Camping, alldeles intill Skellefteås 
stadskärna och vid foten av Vitberget som är fullt av friluftsliv och 
naturupplevelser.Vare sig du föredrar en semester med lugn och 
ro, om du vill ha kuliga aktiviteter för barnen eller en aktiv vistelse 
med träningen i fokus har Skellefteå Camping någonting för dig. 

Hör barnen skrika av skratt i vattenlandet eller ta en shopping- 
runda i Skellefteås vackra centrum. I skogen på Vitberget kan du 
plocka svamp och bär, cykla mountainbike, ta en promenad i van-
dringslederna eller träna i utomhusgymmet. Fiska i Skellefteälven 
från Lejonströmsbron eller i någon av kommunens många sjöar.

Här finns en skidbacke under vintersäsongen som under den 
varmare tiden på året kan användas till backträning för dig som 
vill utmanas ordentligt.

Välkommen till Skellefteå Camping – en stadsnära anläggning 
med naturen inpå knuten!

sPecialiteter sPecialiteter
•  Grupp-, konferens- & skolresearrengemang
•  Uthyrning av BMX, Segway och mountainbike
•  Nära sportarenor och shopping
•  Friluftsområde
•  Skidbacke med funpark

Web: www.ansia.se
e-mail: ansia@ansia.se

gPs: N 64° 35’ 46.70” E 18° 41’ 55.03”
adress: SE-921 41 Lycksele

•  Konferensarrangemang
•  Jaktarrangemang
•  Skotersafari 
•  Relaxavdelning
•  Restaurang, pub & café

Våra anläggningar

öppET
årET runT

från nOrr
TiLL södEr

VäLKOMMEN TILL Byske Havsbad, en femstjärnig semesterpärla längs 
med den norrländska kusten. Anläggningen omsluts av en lång 
vacker sandstrand på ena sidan och rofylld skog med vandrings- 
leder på den andra. Vi erbjuder dig en vistelse där havet, naturen 
och minnen av familjära stunder tillsammans är huvudingrediens- 
erna i din upplevelse.

Här finns många utomhusupplevelser att ta del av. Fiska lax i 
Byskeälven, flyg över hoppen i BMX-banan eller utmana varandra 
i äventyrsgolf där banorna symboliserar sådant som hör Byske till. 
På vintern kan du njuta av fartvinden på skotern för att sedan par-
kera den vid Havsutsikten och avnjuta en värmande kopp innan 
du far vidare på fler norrländska naturupplevelser.

Välkommen till Byske Havsbad – en magisk plats för ALLA!

Web: www.byskehavsbad.se
e-mail: byskehavsbad@skelleftea.se

gPs: N 64° 56’ 51.77” E 21° 14’ 5.37”
adress: SE-930 47 byske

sPecialiteter

Boende Boende Boende

Byske HavsBad
byske, Västerbotten | +46 (0)912-612 90

•  Grupp-, konferens- & skolresearrengemang
•  Laxfiske i oreglerad älv
•  Pool och vattenrutschkanor sommartid
•  Elljusspår & skoterled

Stugor | Villavagnar | Camping Hotellstugor | Stugor | Rum | Camping Sviter | Rum | Stugor | Camping

VäLkOmmEn TiLL swECAmp 
– Sveriges största kedja för camping 
och utomhusupplevelser, året runt.
 
Läs om våra unika anläggningar 
som skapar era minnesvärda  
stunder tillsammans.

AnLäGGninG   sidA 

1. Byske HavsBad   10
 Byske | +46 (0)912-61290 
2. skellefteå camPing   11
 Skellefteå | +46 (0)910-73 55 00
3. ansia resort   11
 Lycksele | +46 (0)950-100 83
4. flottsBro   12
 Huddinge | +46 (0)8-535 32 700
5. sunne sWecamP   12
 Sunne | +46 (0)565-167 70
6. ingestrand   13
 Arvika | +46 (0)570-148 40
7. BomstadBaden   13
 Karlstad | +46 (0)54-53 50 68
8. vänern lake resort   14
 Säffle | +46 (0)533-420 00
9. vita sandar   14
 Mellerud | +46 (0)530-122 60
10. kronocamPing lidköPing   15
 Lidköping | +46 (0)510-268 04
11. daftö resort   15
 Strömstad | +46 (0)526-260 40
12. joHannesvik   16
 Kungshamn/Smögen | +46 (0)523-323 87
13. Hafsten resort   16
 Uddevalla | +46 (0)522-64 41 17
14. aPelviken.se   17
 Varberg | +46 (0)340-64 13 00
15. isaBerg mountain resort    17
 Hestra | +46 (0)370-33 93 00
16. växjö sWecamP evedal   18
 Växjö | +46 (0)470-630 34
17. jägersBo   18
 Sätofta Höör | +46 (0)413-55 44 90
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Welcome to Byske Havsbad, a five-star holiday gem on the Norrland coast. 
The resort has a long, beautiful sandy beach on one side and a peaceful 
forest with hiking trails on the other. You can enjoy the sea and the scenery, 
spending quality time with your family.

It is a great place for outdoor activities. You can fish for salmon in the 
River Byske, fly over the jumps on the BMX track or challenge each other to a 
round of adventure golf, with courses specially designed to symbolise Byske. 
In the winter, feel the wind in your hair as you ride a scooter, before stopping 
at Havsutsikten, where you can enjoy a cup of coffee to warm you up, before 
getting out again to make the most of the beautiful scenery here in Norrland.

Welcome to Byske Havsbad – a magical place for EVERYONE!

Welcome to Skellefteå Camping! It is right next to the city of Skellefteå and at the foot 
of the Vitberget mountain, where you can enjoy many outdoor activities in beautiful 
natural surroundings. Whether you are looking for a peaceful holiday, a holiday full of 
fun activities for your children, or an active holiday to keep you in shape, Skellefteå 
Camping has something for you.

Hear your children scream with laughter at the water park or go shopping in 
beautiful Skellefteå. There is a forest on Vitberget, where you can pick mushrooms 
and berries, go mountain biking, walk along the trails or exercise using the outdoor 
gym. You can also fish in River Skellefteå from the Lejonström Bridge or in one of 
the many lakes in the municipality.

It has a ski slope in the winter season, which can also be used for hill climbing 
in the warmer months if you want a real challenge.

Welcome to Skellefteå Camping – a resort that is close to the city centre, with 
nature right on the doorstep.

Enjoy the beautiful scenery in Lapland at Ansia Resort. Here you will find everything 
you need for a perfect holiday, including many great activities, a bright and clean 
service block, accommodation, good food and of course quality time together.

Enjoy each other’s company as you relax in a sauna that boasts a view of Lycksele.  
Cool off on the wonderful sandy beach or exercise your laughing muscles in the water 
park on a hot summer’s day. Take your family to the nearby zoo or go with your  
colleagues on a scooter safari, white water rafting, dog sledding or go-carting after a 
productive conference in an inspirational environment.

There is accommodation to suit all tastes; everything from pitches for tents, 
caravans and motor homes to rooms, chalets, hotel cabins and suites with 
saunas, hot tubs and balconies.

Welcome to Ansia Resort – a stay that brings you closer to nature and closer 
to each other.
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INGESTRAND I ARVIKA erbjuder dig balsam för själen och tid för dig 
själv, din familj och dina nära. Känn lugnet när du sitter i en båt 
med ett metspö i handen eller går en tur i skogen då de enda lju-
den du hör är dina steg mot barrstigen, fågelkvitter och porlande 
vatten. Det är balsam för själen. Tid som investeras i dig själv.

Njut av skogarna där kantareller och blåbären växer. Susa fram 
i vandringslederna med cyklar vi hyr ut eller snöra på dig jogging-
skorna. Besök Klässbols linneväveri som levererar linnedukar till 
Nobelfesten och som även är kungliga hovleverantörer. Njut av en 
bok vid stranden eller trampa dig fram längs sjön Glasfjorden i en 
trampbåt. På varma sommardagar är det inte många steg till ett 
svalkande dopp i sjön. 

Välkommen till Ingestrand i Arvika – tid för naturen och tid 
för dig själv!

I KARLSTAD, vid Vänerns norra kust, svallar vågorna in mot Bomstad-
baden. Den långa barnvänliga stranden kallas för Värmlands Riviera. 

Ta med dig picknickkorgen ut i den natursköna omgivningen 
eller spela en runda på vår äventyrsgolf. Åk ut på fisketurer och 
prova fiskelyckan eller njut av avkopplingen i wellnessavdelningen 
med jacuzzi och bastu tillsammans med familjen, vännerna eller 
kollegorna som en del i konferensen. 

I restaurangen kan ni avnjuta en god måltid alldeles vid strand-
kanten. Kura ner er i de varma och mysiga stugorna med en kopp 
varm choklad efter en tur med skridskorna på Vänern eller åk in till 
Karlstads charmiga stadskärna för shopping och kulturupplevelser.

Välkommen till Bomstadbaden i Karlstad – här kan ni njuta av 
lugnet, naturens årstider och era stunder tillsammans!

Web: www.ingestrandscamping.se
e-mail: ingestrand@arvika.se

gPs: N 59° 37’ 25.76” E 12° 36’ 26.27”
adress: SE-671 91 Arvika

ingestrand
Arvika, Värmland | +46 (0)570-148 40 Karlstad, Värmland | +46 (0)54-53 50 68

•  Kanotleder
•  Fiske och vandring
•  Närhet till Klässbols linneväveri
•  Småstadsshopping

sPecialiteter sPecialiteter

BomstadBaden

•  Lång sandstrand
•  Relaxavdelning
•  Ledarledda barnaktiviteter under sommaren
•  Uthyrning av trampbåt och cykel

Web: www.bomstadbaden.se
e-mail: info@bomstadbaden.se

gPs: N 59° 21’ 44.42” E 13° 21’ 31.90”
adress: SE-653 46 Karlstad

PÅ FLOTTSbRO bor du i en grönskande och fridfull oas endast 15 
minuter ifrån Stockholm City. Kombinera en resa till huvudstaden 
med att uppleva utomhusupplevelser och stunder tillsammans 
med dina nära.

Här kan du åka utförsåkning i länets högsta skidbacke med 
utsikt över staden. Utmana kroppen på historisk mark för svensk 
mountainbike eller hyr en kanot och paddla i den vackra kanalen 
som slingrar sig ut i Mälaren. Ta ett dopp vid vår 100 m långa 
sandstrand eller unna dig någonting gott att äta i vårt värdshus. 

På Flottsbro kan du konferera i naturnära miljöer med god mat 
och fina lokaler kombinerat med aktiviteter som ”Flottsbro Down-
hill Cars”, bastubad eller cykling. 

Välkommen till Flottsbro i Stockholm – en naturupplevelse 
ett stenkast ifrån Stockholm City!

I SUNNE kan din vistelse bli precis så aktiv eller avkopplande som 
du vill ha den. Med många aktiviteter att välja på och med närhet 
till allt finns här mycket att uppleva.

På Sunne Swecamp kan du utmana familjen eller vännerna i 
äventyrsgolf eller ta en runda på den närliggande golfbanan för 
längre slag. Besök Sundsberg där det finns motionsspår, vandrings- 
leder och naturstigar.

På vintern kan du efter en uppfriskande tur ställa längdskidorna 
och pulkan mot husväggen och njuta av mat och av varandras säll- 
skap. Njut av ett dopp i Fryken, en måltid i restaurangen eller av 
en lugn stund med tid för avkoppling på närliggande Selma Spa.

Välkommen till Sunne Swecamp – som får din vistelse att fyllas 
med fler minnen och upplevelser!

flottsBro sunne sWecamP
Huddinge, Stockholm | +46 (0)8-535 32 700 Sunne, Värmland | +46 (0)565-167 70

sPecialiteter sPecialiteter

Web: www.flottsbro.se
e-mail: info@flottsbro.se

gPs: N 59° 13’ 50.28” E 17° 53’ 18.15”
adress: SE-141 22 Huddinge 

•  Närhet till Stockholm City
•  Skidbacke
•  ”Flottsbro Downhill Cars”
•  Friluftsområde med mountainbikeleder
•  Restaurang Värdshuset

•  Vattenland
•  Dagspa
•  Bowling 
•  Vandringsleder
•  Närhet till Rottneros Park och Mårbacka

Web: www.sunnecamping.se
e-mail: turist@sunne.se

gPs: N 59° 49’ 30.71” E 13° 8’ 31.95”  
adress: Kolsnäsvägen 4, SE-686 35 Sunne

Boende Boende Boende Boende
Stugor | Camping Stugor | Camping Stugor | Camping Stugor | Camping
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Flottsbro is set in a green and peaceful oasis, just 15 minutes from Stockholm.  
Combine a trip to the capital with outdoor adventures with your nearest and dearest. 

You can go downhill skiing on the highest ski slope in the county with a view of 
the city. Challenge your body on historic ground for Swedish mountain biking or 
hire a canoe and paddle along the beautiful canal that winds its way out into Lake 
Mälaren. Go for a swim along our 100-metre sandy beach or treat yourself to 
something delicious at our restaurant.

At Flottsbro you can hold a conference in beautiful natural surroundings with 
good food and great facilities, combined with activities like racing at Flottsbro 
Downhill Cars, having a sauna or going cycling.

Welcome to Flottsbro in Stockholm – in the heart of nature, but just a stone’s 
throw away from Stockholm.

Your stay in Sunne can be as energetic or relaxing as you want it to be. There is  
so much you can see and do, with a range of different activities to choose from.

At Sunne Swecamp you can challenge your family or friends to a round of 
adventure golf or you can go to the nearby golf course for a longer game. You can 
also visit Sundsberg, which has a jogging track, hiking trails and nature trails.

In the winter you can rest your cross-country skis and sledges against your 
caravan after an invigorating day out, and enjoy a good meal and quality time 
together. Go for a swim in Fryken, have a meal in the restaurant or enjoy some 
peace and quiet in the nearby Selma Spa.

Welcome to Sunne Swecamp – and enjoy a stay full of memories that will 
last forever.

Ingestrand in Arvika is balm for your soul where you can enjoy time for yourself 
and with your nearest and dearest. Enjoy the peace and quiet, relaxing in a boat 
with a fishing rod in your hand, or go for a walk in the forest when the only sounds 
you will hear will be your footsteps on the ground, bird song and trickling water. 
This is real balm for your soul. Time you can invest in yourself.

Enjoy the forests, where chanterelles and blueberries grow. Speed along hiking 
trails on bikes that you can hire from us or get your trainers on for an invigorating 
jog. Visit Klässbol’s Weaving Mill, which produces linen tablecloths for the Nobel 
Banquet and is an official supplier to the Swedish Royal Family. Relax with a good 
book on the beach or go on a peddle boat on Lake Glasfjorden. On hot summer 
days, you are never far away from a refreshing dip in the lake.

Welcome to Ingestrand in Arvika – time to enjoy nature and time for yourself.

The waves lap against the shore at Bomstadbaden in Karlstad, on the 
northern stretch of Lake Vänern. It has a long, child-friendly beach that is 
called the Värmland Riviera.

Take a picnic with you into this beautiful landscape or play a round of 
adventure golf. Try your luck on a fishing trip, or sit back and relax in the 
wellness centre in the hot tub and sauna with your family, your friends or  
your colleagues at a conference.

In the summer you can enjoy a delicious meal on the shore. Huddle up in 
the warm, cosy cabins with a cup of hot chocolate after a day skating on  
Lake Vänern, or visit the charming centre of Karlstad to do some shopping 
and enjoy the culture.

Welcome to Bomstadbaden in Karlstad – a place where you can enjoy  
the peace and quiet, the changing seasons and quality time together.
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MED GÅNGAVSTÅND till den mysiga stadskärnan, alldeles intill Vänerns 
strandkant, ligger KronoCamping Lidköping. Den fina strandprom-
enaden längs Vänern leder dig in mot centrum med caféer, butiker, 
torgmarknader och evenemang. 

Njut av varandras sällskap i en bubblande pool i wellnessavdel- 
ningen, ett rogivande avbrott med avkoppling och tid för varandra. 
Vill du ha en aktiv vistelse kan du välja mellan gym både inomhus 
och utomhus. I närheten hittar du även friluftsområden med olika 
typer av motionsspår i en naturskön omgivning. 

Här finns fina konferensmöjligheter med bra lokaler, god mat 
och dryck i restaurangen, ett utbud av aktiviteter och bekvämt 
boende. Goda förutsättningar till att få kreativiteten att flöda och 
för att stärka sammanhållningen.

Välkommen till KronoCamping i Lidköping – en stadsnära 
anläggning intill Vänern med plats för njutning, återhämtning 
och stunder tillsammans.

PÅ DAFTÖ RESORT, 5 km söder om den vackra kuststaden Strömstad, 
känner du en tydlig doft av tång, salt och äventyr.

Här finns det mycket att uppleva för både stora och små. Lär 
känna Daftöpiraterna, ta del av deras kaparhistoria och häng med 
på spännande bus och upptåg. Utmana familjen i äventyrsgolf där 
varje bana är utformad efter kaparnas vilda äventyr eller ta med 
familjen på en skrattfylld upplevelse i äventyrsparken Daftöland. 
Med attraktioner som flumeride, radiobilar, hoppbåtar och spök-
källare finns det garanterat något som faller er i smaken.

Upplev sälsafari eller äkta räkfiske tillsammans med kollegorna 
som en del i konferensen och avsluta kvällen med ett bad i tunnan 
vid havskanten eller en avkopplande stund tillsammans i wellness- 
avdelningen. 

Välkommen till Daftö Resort – en äkta skatt på semesterkartan!

kronocamPing lidköPing daftö resort
Lidköping, Västergötland | +46 (0)510-268 04 Strömstad, bohuslän | +46 (0)526-260 40

Web: www.kronocamping.com
e-mail: info@kronocamping.com

gPs: N 58° 30’ 48.65” E 13° 8’ 23.97”
adress: Läckögatan 22, SE-531 54 Lidköping

sPecialiteter
•  Gym & Wellness
•  Konferens
•  Restaurang Sjökanten
•  Närhet till Lidköpings stadskärna och Läckö slott

•  Wellnessavdelning med jacuzzi & bastu
•  Äventyrspark – Daftöland
•  Familjekrogshower på Restaurang Packhuset
•  Konferensarrangemang

Web: www.dafto.se
e-mail: info@dafto.se

gPs: N 58º 54’ 14.05” E 11º 12’ 0.48”
adress: SE-452 97 Strömstad

VäNERN LAKE RESORT ligger naturskönt och välkomnar dig in i en  
njutfull värld för alla åldrar. Ta vara på vårt friluftsparadis med  
vatten för fiske, bad, paddling och vindsurfing. I skogen kan du upp- 
leva älgsafari eller ponnyridning, svampplockning eller sjunka ner 
i ett blåbärsris. Njut av mat, dryck och framför allt en vacker utsikt 
då du blickar ut över Vänerns horisontlinje från Restaurang Fyren. 

Bada från de solvärmda klipporna eller den barnvänliga sand-
stranden. Ta med dig picknickkorgen och avnjut den på klipporna 
omgiven av tystnaden och de vackra färgerna när hösten smugit 
sig på. När snön lagt sig som ett täcke över marken finns skidspår 
i närheten. 

Välkommen till Vänern Lake Resort – en plats där alla dina 
sinnen får njuta!

VID VäNERNS KUST i Dalsland ligger Vita Sandar – en anläggning där du 
har skogen och vattnet runt knuten. Här kan hela familjen koppla 
av och skapa värdefulla semesterminnen tillsammans. 

Hitta skogens guld på en kantarelljakt eller sjunk ner i blåbärsriset 
runt de fina vandringslederna. Njut på den långa sandstranden, de 
solkyssta klipporna, av en tur med kanoten eller tillbringa kvällen 
med ett fiskespö i handen medan solen går ner bakom Vänerns 
horisontlinje. Bada i den tempererade poolen, utmana din familj 
eller vännerna i tennis, äventyrsgolf eller beachvolleyboll. 

Njut av värmen och era stunder tillsammans i bastun eller ta en 
promenad längs vattnet när snön ligger vit och isen ligger blank på 
Vänern. Välkommen till Vita Sandar i Mellerud – en semesterpärla 
i Dalsland!

vänern lake resort
Säffle, Värmland | +46 (0)533-420 00 Mellerud, Dalsland | +46 (0)530-122 60

sPecialiteter sPecialiteter sPecialiteter

vita sandar

Web: www.vanernlakeresort.se
e-mail: post@vanerlakeresort.se

gPs: 59° 4’ 58.09” 12° 53’ 7.12”
adress: SE-661 94 Säffle

•  Restaurang & café i en charmig fyr
•  Uthyrning av kanoter och trampbåtar
•  Jakt & fiske
•  Konferens

•  Äventyrsgolf
•  Pool med rutschbana under sommaren
•  Specialanpassade träningsläger
•  Närhet till akvedukten i Håverud

Web: www.vitasandarscamping.se
e-mail: mail@vitasandarscamping.se

gPs: N 58° 41’ 20.80 E 12° 31’ 1.48” 
adress: SE-464 21 Mellerud

Boende Boende Boende Boende
Stugor | Camping Stugor | Villavagnar | Camping Stugor | Camping Hotellstugor | Stugor | Camping

Vänern Lake Resort is in a beautiful natural location and is an exciting place 
for people of all ages. Enjoy yourself in this outdoor paradise, where you can go 
fishing, swimming, canoeing and windsurfing. In the forest you can go on an 
elk safari, ride ponies, pick mushrooms or lose yourself among the blueberries. 
Have a delicious meal and drinks at Restaurant Fyren, with a stunning view 
across Lake Vänern.

Go for a swim from the rocks that are heated by the sun, or relax on the child-
friendly sandy beach. Have a picnic on the rocks in a tranquil setting, admiring 
the beautiful colours as autumn takes over. When the snow covers the landscape 
like a white blanket, there are places where you can go skiing nearby.

Welcome to Vänern Lake Resort – a place to delight all your senses!

Vita Sandar is on the coast of Lake Vänern, with forests and water right on the 
doorstep. This is somewhere where the whole family can relax and spend quality 
time together.

Go mushroom picking to find the gold of the forest, chanterelles, or follow the 
wonderful hiking trails surrounded by blueberries. Enjoy the long, sandy beach, 
the sun-kissed rocks, a trip on a canoe or spend the evening with a fishing rod 
in your hand, watching the sun going down on Lake Vänern. Have a swim in the 
heated pool, or challenge your family and friends to a game of tennis, adventure 
golf or beach volleyball.

Relax in the sauna or walk along the water’s edge when the snow is all 
around and there is ice shining on Lake Vänern. Welcome to Vita Sandar in 
Mellerud – a holiday gem in Dalsland!

KronoCamping Lidköping is within walking distance of the charming city centre 
and right on the shore of Lake Vänern. You can walk along the wonderful beach 
promenade by Lake Vänern to go to the cafes, shops, street markets and events 
in the centre.

Enjoy each other’s company in a hot tub in the wellness centre, a relaxing 
break to spend some quality time together. If you prefer to be more active, you 
can use the indoor or outdoor gym. You can also try out the different exercise 
trails nearby, set in beautiful natural surroundings.

There are great conference facilities available, with good food and drink in the 
restaurant, a range of activities and comfortable accommodation. This is a great 
place to get the creative juices flowing and for team building.

Welcome to KronoCamping in Lidköping – a resort by Lake Vänern that is 
close to the city centre, where you can enjoy yourself, recharge your batteries 
and spend quality time with each other.

Daftö Resort is 5 km south of the beautiful coastal harbour of Strömstad, with 
the invigorating smell of salt, seaweed and adventure in the air.

There is so much to do here for both young and old. Meet the Daftö pirates, 
hear their stories and join in with their fun and games. Challenge your family to 
a round of adventure golf, where each course has been designed based on the 
wild adventures of the pirates, or take your family on an enjoyable day out to the 
Daftöland theme park. There are many different rides to choose from, including 
a log flume, dodgems, radio-controlled boats and a haunted cellar, so there is 
something for everyone.

Go on a seal safari or shrimping with your colleagues as part of a conference 
and end the evening in the hot tub by the edge of the sea or relax together in the 
wellness centre.

Welcome to Daftö Resort – a great place to have fun on holiday!
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PÅ ISAbERG MOUNTAIN RESORT i Hestra finns goda förutsättningar till 
att skapa livslånga minnen av stunder tillsammans med familjen, 
vännerna eller kollegorna.

Isaberg är med 10 pister i olika svårighetsgrader södra Sveriges 
största skidanläggning. När skidbacken är bar blir Isaberg ett Eldorado 
för mountainbikefans. För den som gillar fart och spänning är ett lopp 
nedför berget ett självklart val och för träningsnarkomanen är andra 
riktningen som gjord för ett bergspass med maxpuls. Utmana dig 
själv i höghöjdsbanan där du förflyttar dig mellan plattformar i fyra 
olika banor eller paddla i både lugnare och strömmande vatten 
som passar såväl nybörjaren som vana paddlare. 

Ett aktivt friluftsliv kräver en energipåfyllning. I Restaurang 
Höganloft kan du äta och dricka gott och på kvällen kan du umgås 
med vännerna och berätta om dagens äventyr. 

Välkommen till Isaberg Mountain Resort – äventyrsberget, där 
du kommer den svenska naturen nära.

APELVIKEN.SE ligger endast en och en halv kilometer från stadskärnan 
och så nära havet du kan komma! Apelviken är en av norra Europas 
bästa vindsurfingstränder med en etablerad surfingkultur. Så fort  
vinden tillåter – och isen inte ligger – är entusiasterna ute och havs- 
ytan fylls av segel. 

Fiska från klipporna, promenera längs strandkanten eller mys 
med familjen i fina stugor när regnet smattrar mot fönstret. Hos oss 
behöver du inte ha fler lugna stunder än du själv vill. Här har du 
närhet till shopping i Ullared, folklivet i Varberg och Varbergs fäst-
nings spännande historia. Du kan delta i vindsurfing, löpträning, in-
nebandy, hyra cyklar och trampbåtar, minigolf, eller väcka kroppen 
ordentligt på morgonen med Zumbay – ett zumbapass på stranden!

Välkommen till Apelviken i Varberg – hos oss behöver du inte 
ha fler lugna stunder än du själv önskar!

aPelviken.se isaBerg mountain resort

Web: www.apelviken.se
e-mail: info@apelviken.se

gPs: N 57º 5’ 5.69” E 12º 15’ 6.10”  
adress: Sanatorievägen 4, SE-432 53 Varberg

C A M P I N G   L Ä G E N H E T S H O T E L L
K O N F E R E N S   R E S T A U R A N G

Varberg, Halland | +46 (0)340-64 13 00 Hestra, Gislaved | +46 (0)370-33 93 00

sPecialitetersPecialitetersPecialiteter sPecialiteter
•  Konferensarrangemang
•  Fritt deltagande för boende gäster: windsurfing & vattengympa
•  Restaurang med fullständiga rättigheter 
•  Bangolf, spelhall och internetcafé

Web: www.isaberg.com
e-mail: info@isaberg.com

gPs: N 57° 26’ 12,7’’ E 13° 37’ 27,2’’
adress: Nissastigen, SE-330 27 Hestra

•  Skidanläggning
•  Höghöjdsbana
•  Älgpark
•  36-håls golfbana

I EN VACKER DALGÅNG omfamnad av de bohuslänska klipporna, tre 
kilometer ifrån Kungshamns mysiga centrum, ligger Johannesvik. 
Tomterna är anlagda direkt i den bohuslänska graniten vilket gör 
att varje plats är unik och har sin egen charm.

Här finns utomhusupplevelser att ta del av året om. Utmana 
familjen eller vännerna i klippgolf eller boule, bada från solvärmda 
klippor eller fiska krabbor ifrån bryggan. Prova fiskelyckan med  
en båttur i skärgården eller njut av en god måltid i restaurangen.

I vårt gym i nära anslutning till vandringsleder kan du utmana 
kroppen med ett härligt träningspass. Slappna av i vår wellness- 
avdelning med jacuzzi och bastu eller njut framför elden på grill-
platserna eller i grillstugan under den kallare årstiden.

Välkommen till Johannesvik i Kungshamn – en vacker del i 
det bohuslänska pärlbandet.

I HJäRTAT AV bOHUSLäN, beläget i ett naturreservat på en halvö, om-
famnat av västkustens salta hav ligger Hafsten Resort. Oavsett 
ålder finns här utomhusupplevelser som bidrar till en minnes-
rik och äventyrlig vistelse. 

Känn fjärilarna i magen när du susar ner i vattenrutschkanan, 
utmana varandra i äventyrsgolf eller upplev västkustens skärgård 
med en paddlingstur kring öarna. För den fart glada kan vi erbjuda 
en resa med FlyingFox Zipline – en linbana där du färdas 1 km i 
100 km/h, en upplevelse du sent lär glömma!

Söker du en fridfull vistelse kan du njuta av lugn, värme och 
avkoppling i wellnessavdelningen. Här kan du välja mellan bastu, 
varma eller kalla bad, behandlingar, sparitualer eller om du vill 
ta en avkopplande stund i massagesängen.

Välkommen till Hafsten Resort – en oas i hjärtat av Bohuslän!

joHannesvik Hafsten resort
Kungshamn, bohuslän | +46 (0)523-323 87 Uddevalla, bohuslän | +46 (0)522-64 41 17

•  Havsfiske med sälsafari
•  Konferens
•  Wellnessavdelning & gym
•  Äventyrsgolf

Web: www.johannesvik.se
e-mail: info@johannesvik.se

gPs: N 58°21´56,73” E11°16´52,88”
adress: SE-456 91 Kungshamn

Smögen-Kungshamn
 

CAMPING & STUGOR 

Web: www.hafsten.se
e-mail: info@hafsten.se

gPs: N 58° 18’ 52.82” E 11° 43’ 24.56”
adress: SE-451 96 Uddevalla

•  Stort urval av aktiviteter, bl.a. Europas längsta Zipline
•  Grupp-, konferens- & skolresearrangemang
•  Gym och Wellnessavdelning med behandlingar
•  À la carte-restaurang med fullständiga rättigheter

Boende Boende Boende Boende
Stugor | Rum | Camping Hotellstugor | Stugor | Camping Lägenhetshotell | Stugor | Camping Hotellrum | Stugor | Camping

Johannesvik is set in a beautiful valley, surrounded by Bohuslän rocks, three 
kilometres from the charming centre of Kungshamn. The pitches are right on 
the Bohuslän granite, making each pitch unique with their own charm.

There are outdoor activities for every season of the year. Challenge your 
family or friends to a game of rock golf or boules, go swimming from the 
sun-kissed rocks or go fishing for crabs off the pier. You can also try your luck 
fishing on a boat in the archipelago or enjoy a delicious meal in the restaurant.

Our gym is right by the hiking trails, so you can have a great workout and 
get your heart rate up. Relax in our wellness centre in a hot tub or sauna, enjoy 
yourself in front of the fire at one of the barbecue sites or use the barbecue 
house in the colder months of the year.

Welcome to Johannesvik in Kungshamn – a beautiful gem on the Bohuslän coast.

Hafsten Resort is in the heart of Bohuslän in a nature reserve on a peninsula, 
surrounded by the salty waters of the west coast of Sweden. There are many 
outdoor activities for everyone, both young and old, so you will have a memorable 
stay full of adventure.

Feel the butterflies in your stomach as you shoot along the water slide, 
challenge each other to a round of adventure golf or go canoeing around the 
islands to discover the wonders of the archipelago. If you enjoy speed, you 
should have a go on the FlyingFox Zipline – where you travel 1 km at 100 km/h; 
this is an experience that you will remember forever!

If you prefer a more relaxing stay, you can enjoy the peace and quiet, heat 
and relaxation in the wellness centre. You can choose from a sauna, hot or cold 
bathing, different treatments and spa rituals or relax on the massage bed.

Welcome to Hafsten Resort – an oasis in the heart of Bohuslän!

Apelviken.se is only one and a half kilometres from the city centre and about as 
close to the sea as you can get. Apelviken is one of best wind surfing beaches in 
northern Europe and has a vibrant surfing culture. As soon as there is enough 
wind (and as long as there is no ice), the surfers are out on the water, with the 
sea full of sails.

You can fish from the rocks, walk along the shore, or enjoy some quality 
family time in the wonderful cabins if the heavens open. While you are here, 
there is always something to do. You are not far from the shops in Ullared, the 
street life in Varberg and the exciting history of Varberg Fortress. You can go 
wind surfing or jogging, play indoor hockey, hire bikes and pedalos, and have a 
round of mini golf. And why not wake up with a bang with Zumbay – a Zumba 
class on the beach!

Welcome to Apelviken in Varberg – where there is always something to do!

Isaberg Mountain Resort in Hestra has everything you need to spend quality 
time with family, friends and colleagues and take back memories for life.

Isaberg has 10 slopes with different difficulty levels, making it the biggest ski 
centre in southern Sweden. When there is no snow on the slopes, Isaberg becomes 
an El Dorado for mountain bike enthusiasts. If you enjoy speed and excitement, a ride 
down the mountain will be perfect for you, and to really get your heart rate pumping 
– try riding upwards. Challenge yourself on the high adventure trails, where you move 
between different platforms on four different courses, or go canoeing in calm and 
more challenging waters, suited for both beginners and experienced canoeists.

An active holiday means that you need time to recharge your batteries. Restaurant 
Höganloft serves delicious food and drink, and in the evenings you can spend time 
with your friends, telling each other about all the day’s adventures.

Welcome to Isaberg Mountain Resort – a resort full of adventures on this 
beautiful Swedish mountain.
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EVEDaL i VÄXJö är den perfekta platsen för dig som söker lugn och 
harmoni, ett avbrott från vardagens måsten och tid för stunder 
tillsammans.

Paddla kajak i Helgasjön, ta en tur med ångbåten Thor eller 
hyr en egen båt. Spela äventyrsgolf bland bäckar, broar och blå-
bärsris eller åk till Leos Lekland med barnen eller barnbarnen. 
Besök Sveriges glasmuseum i Växjö eller Kronobergs slottsruin 
där du kan da del av historia från 1300-talet då det var i Gustav 
Vasas ägor. 

Det som är härligt med en vistelse på Evedal är att du får tid 
till att bara vara. Njut av att bara vara och vad sjön och skogen 
har att erbjuda dig under de svenska årstiderna. 

Välkommen till Evedal i Växjö – en vacker och fridfull upplevelse!

HäR KLAPPAR Skånes hjärta! Besöker du Jägersbo behöver du inte 
välja mellan natur eller kultur, du kan uppleva båda! 

Här finns goda förutsättningar till friluftsliv som fiske, paddling, 
vandring och cykling. Smaka den skånska spettekakan på Fricks 
Bageri, se storkarna i storkhägnet eller delta i isjakten med segel 
och sparkstött. 

I närheten av Jägersbo finns Bosjöklosters slott med vackra 
och väldoftande trädgårdar, en plats som andas historia. Besök 
det närliggande naturreservatet, upplev äventyrsridning eller 
besök Skånes Djurpark som är världens största djurpark med 
nordiska djur. Vill ni ta en längre dagsutflykt går det direkttåg 
till Köpenhamn på 45 minuter. När ni upplevt vad som finns i 
vår omgivning är ni välkomna tillbaka till lugnet hos oss. 

Välkommen till Jägersbo – där natur och kultur berikar din 
utomhusupplevelse!

växjö sWecamP evedal jägersBo
Växjö, Kronoberg | +46 (0)470-630 34 Sätofta Höör, Skåne | +46 (0)413-55 44 90

sPecialiteter sPecialiteter
•  Äventyrsgolf
•  Kanoter & roddbåtar
•  Goda fiskemöjligheter i Helgasjön
•  Närhet till Kronobergs slottsruin

Web: www.evedalscamping.se
e-mail: evedals.camping@telia.com

gPs: N 56° 55’ 19.73” E 14° 49’ 8.61”
adress: SE-352 63 Växjö

•  Goda fiskemöjligheter
•  Vandringsleder
•  Närhet till Skånes djurpark, Bosjöklosters slott och Fulltofta strövområde
•  Restaurang

Web: www.jagersbocamping.se
e-mail: camping@jagersbo.se

gPs: N 55º 54’ 11.41” E 13º 33’ 51.50”
adress: SE-243 23 Höör

Boende Boende
Stugor | Camping Villavagnar | Camping

annons
isaBerg
Helsida

Evedal in Växjö is a perfect place if you are looking for peace and harmony, a 
break away from the day-to-day chores to spend some quality time together.

Go kayaking in Lake Helga, go on the steam boat Thor or hire your own boat. 
Play a round of adventure golf among the streams, bridges and blueberries, or 
go to Leos Lekland play centre with your children or grandchildren. Visit Sweden’s 
glass museum in Växjö or the castle ruins in Kronoberg, where you can discover 
its history from the 14th century, just as it was in the time of Gustav Vasa.

The best thing about staying at Evedal is that it gives you time to just be.  
Enjoy sitting and relaxing, making the most of everything the lake and the forest 
have to offer during different seasons of the year.

Welcome to Evedal in Växjö – a beautiful and peaceful experience!

This is where Skåne’s heart beats! If you visit Jägersbo, you do not have to 
choose between nature and culture; you can enjoy them both.

There are many activities to choose from, including fishing, canoeing, hiking 
and cycling. Taste Skåne’s pyramid cake at Fricks Bakery, watch the storks in 
the stork enclosure or go ice yachting. 

You are also close to Bosjökloster Castle with its beautiful, sweet-smelling 
gardens, a place that is steeped in history. Visit the nature reserve, go horse 
riding and go to Skåne Zoo, which is the largest zoo with Nordic animals in the 
world. If you want to go on a longer trip, there is a direct train to Copenhagen 
that takes 45 minutes. After you have enjoyed all the activities there are around 
us, you can come back to the resort to relax in the peace and quiet.

Welcome to Jägersbo – incredible outdoor adventures where nature and 
culture meet!

MAGASINET STUNDER TILLSAMMANS  |  VårA AnLäGGninGAr
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Isaberg har allt för aktiv fritid i naturskön miljö. 
Vandra, paddla eller hälsa på i vår älgpark.  

Höj pulsen med ett pass i våra mountainbikeleder. 
Eller få maxpuls direkt i vår höghöjdsbana.  

Och när mörkret faller efter en aktiv dag har du  
vår fina camping och 72 stugor att vila ut i.

Äventyrspaket! 1650kr
Pris för 4 pers. Inkl. boende och två valfria aktiviteter.

  Välkommen till 
Äventyrsberget

www.isaberg.com

Isaberg_210x297_1504.indd   1 2015-04-15   14:48



LOVE
COTTAGE

Skäm bort dig själv och din partner. Unna er  
det där lilla extra och få kvalitetstid med varandra.  
Checka in i ett Love Cottage och njut av att ”bara vara”.  
Upplev våra fina stugor i en vacker omgivning och ta  
vara på era STUNDER TILLSAMMANS.

Konferens & Grupper
MED bRA bOENDE OCH FINA RESTAURANGER beläget  
i en underbar natur erbjuder vi unika mötesplatser 
för alla våra gäster. Detta i kombination med det 
breda aktivitetsutbudet gör våra anläggningar till 
platser där ni som grupp tillsammans kan öka 
kreativiteten, återhämta hjärnan och komma  

Ibland behöver  
man komma bort  
ifrån skolbänken  
och uppleva  
någonting nytt. 

Ta med undervisningen  
till en ny miljö, eller  
koppla bort skolan helt 
för att bara umgås och 
uppleva utomhusupp- 
levelser och stunder 
tillsammans med 
klasskamraterna.

Med bra boende i naturskön omgivning, god mat, ett brett aktivitets- 
utbud och fina lokaler erbjuder vi konferensmöjligheter som ger er ökad 
kreativitet, ny energi och nya idéer.

hem med nya idéer, nya mål och ny energi.
Alla arrangemang anpassas på anläggningen  

efter ert behov men vi ger er även möjlighet att  
ta del av våra färdigpaketerade erbjudanden för 
konferens, grupp eller skolresor. 

Läs mer på swecamp.se

scHool
camP

COmpAny camP
Köp ett presentkort till någon du tycker förtjänar  
en härlig, upplevelserik eller avkopplande stund  
på någon av Swecamps anläggningar.

Presentkortet köps på swecamp.se och kan användas  
på alla Swecamps anläggningar – året om.

ge bort härliga stunder 
med swecamps

Presentkort 

pris från:

3995 kr

2 nätter i  
uppkittad stuga

ObOTLiG rOmAnTikEr?
MAGASINET STUNDER TILLSAMMANS  |  kOnfErEns & GruppEr

För skolklasser!

För företag och  
organisationer!

SWECAMP.SESWECAMP.SE20 21



pris från: 1295 kr

1295 kr

priser från:

campingtomt stuga

bo i spökligt inredda  
stugor eller få en goodiebag  
med innehåll att dekorera 
husvagnen eller husbilen med.

Ghost Camp ger er några 
upplevelserika dagar för stora 
och små, med tid för STUNDER 
TILLSAMMANS.

När det gamla året är slut och det nya året  
står för dörren finns det mycket att minnas, 
mycket att fira och många oskrivna blad  
att se fram emot. 

Checka in i en dekorerad stuga  där  
ni välkomnas av alkoholfritt bubbel  och  
ostbricka som ni kan avnjuta tillsammans.  
Utanför stugan brinner marschallerna,  
ett lugn sprider sig och det finns tid för  
era STUNDER TILLSAMMANS.

Nyårs- 
glamour

i stuga

Ghost Camp
sWecamPs HöstlovsPaket

Julen är en avkopplande tid för njutning  
tillsammans med nära och kära. ta dig  
bort ifrån julstressen och varva ner i en  
juldekorerad stuga med gran, levande  
ljus, och marschaller som brinner utanför. 

/stuga

/stuga

pris från:Julmys
I EGEN STUGA

795 kr 1995 kr

Slipp strulet med att få med dig grillen på  
semestern. Välj till GRILLPAKETET när du bokar  
stuga eller campingtomt online på swecamp.se  
och få grill, grillkol/briketter och tändvätska  
levererat till ditt boende på anläggningen.

pris:

299 kr

bokingsbart
hela året

grilla
året runt!

inkl. tips på
sevärdheter

Grill paketet

vandringsPaketet
snöra på er de bekväma skorna och utforska 
naturen runt anläggningen. vi delar med oss 
om tips på sevärdheter ni inte får missa och 
vandringskartan hjälper er att hitta rätt.  
när det är dags för energipåfyllning kan ni njuta 
av en lätt måltid vid en vacker sjö, en magnifik 
fjälltopp eller kanske i en blomstrande park?

/person 
(utöver  
boende- 
kostnad)

pris:

75 kr

Läs mer om våra olika paketerade 
erbjudanden på swecamp.se

Wellness
wEEkEnd

2 personer | 2 nätter

pris från:

1195 kr

Lyxa till er helg 
med varma bad, 
tid tillsammans 
och njutning för 
kropp, själ och 
smaklökar. 

WELLNESSPAKETET 
innehåller två nätter 
på campingtomt eller 
stuga och tillträde till 
wellnessavdelningen 
där frukt, choklad 
och dryck väntar. 

I en naturnära 
miljö välkomnar vi 
er till en helg med 
avkoppling – året om!

MAGASINET STUNDER TILLSAMMANS  |  pAkETErbjudAndEn MAGASINET STUNDER TILLSAMMANS  |  pAkETErbjudAndEn

Avkoppling  
– året om!

För hela familjen!
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FÖR TV-PRODUCENTEN MARTIN ÖRNROTH har 
nyfikenheten och reslusten alltid varit närvarande. 
Under flera år arbetade han som reporter för TV4:s 
program När & Fjärran där han fick förmånen att 
resa till jordens alla hörn. När Martin tackade ja till att 
leda reseprogrammet Gone Camping, ett reseprogram 
av Camping.se, var det som komplett nybörjare av 
campinglivet. Idag är den populära programserien 
inne på sin tredje säsong och under året bloggar 
Martin om sina erfarenheter och bästa upplevelser.

OUTDOOR 
bLOGGEN

I Swecamps blogg kan du ta del av äventyr och 
naturupplevelser. Årets gästbloggare kommer 
från olika delar av Sverige. De delar med sig av 
sina erferenheter och upplevelser inom olika 
kategorier. Mycket skiljer dem åt men en sak 
är gemensam – de ska tillsammans inspirera 
dig till utomhusupplevelser, året om!

Inspirerande utomhusupplevelser i

Känslan när jag tillsammans 
med kameramannen hoppade 
in i den till synes enorma 
husbilen för första gången, 

påminde en del om när jag som sjuåring gick till Hulan- 
skolan i Lerum för allra första gången. Full av förväntan  
– men samtidigt skakis. Hur ska det här gå?

Den här gången handlade det inte om vem man ska sitta bredvid  
i klassrummet eller vilket omslagspapper man skulle välja till skol- 

Martin Örnroth
böckerna. Istället funderade jag oavbrutet på hur jag ska kunna 
baxa in detta rullade hotell på den angivna gräsplätten, utan att 
riva ner skrattsalvor eller granntält. Men precis som för 40 år 
sedan gick det alldeles utmärkt och hela jag fylldes med stolthet.

Jag minns också att 
vädergudarna inte var 
på vår sida när vi gjorde 
första programmet och 
regnet öste ner medan 
vi körde från Göteborg 
till Dalarna. Men jag in-
såg att det inte spelade 
någon roll. Vi hade en torr, varm husbil fylld med godsaker och 
dessutom skulle vi testa på att snorkla med gäddor i Ulvshyttan 
– en aktivitet där du ändå blir garanterat blöt. På med de lånade 
våtdräkterna och sedan gled vi ut i Ulvsjön med vår guide. Sikten 
låg mellan 2-4 meter och är man försiktig och inte plaskar så kan 
man komma riktigt nära gäddorna. Garanterad spänning för alla 
simkunniga i familjen oavsett väder.

Läs hela inlägget och fler inlägg av Martin på swecamp.se  
och titta på resefilmerna på camping.se/gonecamping  
– en inspirerande mix av äventyr, stillhet och frihetskänsla. Läs hela inlägget och fler inlägg av Annsofi på swecamp.se

Ur Martin Örnroths blogginlägg:

Ur Annsofi Öhmans blogginlägg:
minA försTA  
CAmpinGsTEG

”Garanterad
spänning för alla

simkunniga i  
familjen”

Sitter i snön högst upp i barnbacken, 
mina fötter fastspända i brädan, skid-
glasögonen på plats. Hoppas att de ska 
hjälpa mig att dölja det jag känner inför 

den här idén att lära mig åka snowboard för min dotter 
som sitter bredvid, överförtjust och förväntansfull.

Måste erkänna att jag mycket hellre bara hade susat ner i mina 

ANNSOFI äR 
ENbARNSMAMMA 
UPPVUXEN i 
NORRLAND och bor 
nu på Västkusten. 
Hon driver företaget 
Inspirationsguiderna 
tillsammans med sin 
man Janne. De jobbar 
och lever för att 
inspirera människor 
inom hälsa, träning 

och friluftsliv. Kajaken, kängorna och skidorna 
är favoritverktygen när Annsofi lockar oss till 
spännande naturupplevelser.

favoritpister på mina trygga skidor som jag i alla fall behärskar 
någorlunda. Men 8-åringens bedjande ögon och rösten inom mig, 
som i någon slags vilja att vara en pedagogisk morsa menade att 
det kan vara nyttigt att visa sitt barn att man själv inte kan allt, 
ville annorlunda…

Med facit i hand är jag såklart glad över vår gemensamma 
dag i backen. För wow vilken härlig känsla när svängarna till 
slut sitter och när brädan kan behärskas åtminstone hyggligt. 
Genuin, barnslig lycka och stolthet! Lägg därtill den oslagbara 
njutningen i att med nära och kära skratta, kämpa, uppmuntra 
varandra och bara vara tillsammans i naturen.

När jag någon vecka senare står i samma backe som handledare 
för ett gäng unga nybörjare sänder jag en tacksamhetens tanke 
till dottern. För att hon smittade mig med sin nyfikenhet och 
entusiasm. För att hon påminde mig om känslan av att vara 
nybörjare och till slut lyckas bemästra något nytt. Det hjälper 
mig att sätta mig in i mina adepters situation och att glädjas 
ännu mer tillsammans med dem i deras utveckling. Förundras 
också över hur jag för varje gång jag provar nya sätt att utöva 
friluftsliv hittar nya dimensioner i umgänget med naturen. 
Vad än det må vara, första gången man sover i en snöhåla, 
drar upp en fisk eller bestiger en topp, så får man också en 
liten inre resa på köpet. Den barnsligt naturliga nyfikenheten 
är inte dum att ha med sig i utforskandet av friluftslivets och 
naturens fantastiska möjligheter!

nyfikEn i
nATurEn

 annsofi öHman lockar dig  
till spännande 
naturupplevelser

”Genuin, 
barnslig lycka 
och stolthet!”
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KARIN bOR PÅ SÖDRA ÖSTKUSTEN tillsammans med 
sin man och deras tre barn. Med härliga bilder 
och goda recept delar Karin med sig av sin kärlek 
till matlagning på swecamp.se. Vi får följa med 
när många läckerheter skapas. Främst kommer 
matlagningen ske utomhus då hon anser att den 
bästa kryddan är frisk luft ute i naturen.

Ur Karin Bevemyrs blogginlägg:

Min kollega är nerflyttad 
från Norrland. För ett 
tag sedan kom hon och 

räckte över en papperslapp till mig. ”Den här bara måste 
du testa. Det är ett recept på fjällsoppa. Fantastiskt gott!” 

Nu bor inte jag i fjällnära trakter men det finns gott om vacker 
natur i närheten och en soppa med de lovorden kan inte förbli 
oprövad.

Receptet, ingredienser, stormkök och barn packades in i bilen. 
Sjön Yxningen några mil bort fick bli målet för dagen. Naturen 
upptäcktes, lök fräste och soppan lagades. Och visst hade min 
kollega rätt, inte behövde man sitta på en fjälltopp för att den 
här soppan skulle smaka sagolikt gott.

Ingredienser  
fjällsoppa:
•	 1 purjolök, finskuren
•	 2 gula lökar, hackade
•	 250 g champinjoner, skivade
•	 1 grönsaksbuljong
•	 ca 8 dl vatten
•	 100 g mjukost, naturell
•	 2 dl creme fraiche
•	 10 prinskorvar, slantade
•	 smör att steka i
•	 salt
•	 1 dl riven västerbottenost

Gör så här: Fräs lök och champinjoner mjuka. Blanda i övriga 
ingredienser och låt allt sjuda en liten stund. Smaka av med 
salt. Servera och strö på osten.

fjäLLsOppA

”Naturen upptäcktes, 
lök fräste och soppan 
lagades.”

Läs hela inlägget och fler inlägg av Karin på swecamp.se

Karin 
Bevemyr
enligtden Bästa 

kryddan är 
frisk luft
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Varannan förare som 
omkommer i singelolyckor

i trafiken är alkoholpåverkad.

w
w
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SomeZin
Zinfandel

14%  Artnr: 2145
 239:-

SomeZin 
White Zinfandel

11%  Artnr: 6421
 209:-

SomeZin
Chardonnay
13%  Artnr: 6355

 219:- 

Finns i beställningssortimentet! 
Beställ i butik eller på systembolaget.se
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Trädgårdsgatan 6, 452 31 Strömstad. +46 (0)526-133 11. info@tillbehorsbutiken.com
www.tillbehorsbutiken.com

Vi har specialtillbehör till

Lat 58.93185

Long 11.17876

• Husvagn & husbilstält
• Massa möbler
• Stort urval av serviser

  
 

i melamin och mycket 
mycket mer…..

www.stromstadcamping.se
STRÖMSTADSTRÖMSTAD CAMPING

Lat 58.9304

Long 11.1800

Välkomna in och hämta en katalog

Gäller t.o.m. 2015-12-31.
Erbjudandet gäller i alla våra varuhus i Sverige.

Handelsplats l 11 i Växjö
Vard 9–19 • Lörd 9–17 • Sönd 10–17

när du handlar för 
600,- eller mer.100,- RABATT

Upptäck vårt stora sortiment inom camping och fritid!

Visa kupongen i kassan för att ta del av erbjudandet.
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450 CAMPINGPLATSER ÖVER HELA SVERIGE • 9 000 STUGOR OCH 75 000 CAMPINGTOMTER
ÖPPET KÖP I 24 TIMMAR • GÄSTOMDÖMEN FRÅN TRIPADVISOR • BOKA DIREKT I MOBILEN

Prisexempel 
stuga från 

490:- 
per natt inkl wc/dusch

Prisexempel 
campingtomt från

190:- 
per natt inkl el

På Camping.se hittar du Sveriges 
största utbud av camping- och 
stugboende. Här kan du låta 
dig inspireras av våra resefi lmer 
och boka din drömsemester 
tryggt och enkelt.

BOKA HOS OSS

MEST AV
SEMESTER-
SVERIGE
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VI HAR DE BÄSTA 
MÄRKESVARORNA TILL 
DE BÄSTA PRISERNA!

OCH MÅNGA,
MÅNGA FLER...

 14 000 KVM SHOPPING TILL SPORTSHOPEN-PRISER / LEKLAND INNE & UTE
                 / ISBANA VINTERTID / WIFICAFÉ / RESTAURANG / MINILIVS
  / SKATEBOARDRAMPER / FILMRUM FÖR BARNEN

SPORTSHOPEN GREBBESTAD

NORDENS STÖRSTA
SPORTBUTIK

 ÖPPET VARJE DAG

BESÖK WWW.SPORTSHOPEN.NU
FÖR ÖPPETTIDER I ALLA VÅRA BUTIKER



Bor du på en Swecampanläggning får du en 
GästBonuscheck per natt och boendeenhet 
när du checkar ut. Gästbonuschecken ger dig 
förmånligare pris på boende och aktiviteter  
nästa gång du besöker våra anläggningar. 

Från 15 augusti till 15 juni kan du använda 
checkarna för rabatt på boendet. 1 check  
(25 kr rabatt) per natt för campingtomt och  
2 checkar (50 kr rabatt) per natt för stuga.
Du kan även nyttja checkarna på aktiviteter  
– de aktuella erbjudandena för respektive 
anläggning hittar du på www.swecamp.se.

Vi älskar våra gäster! 

ViLkEn uppLEVELsE är du?

www.swecamp.se

sTOCkhOLm

GöTEbOrG

mALmö

OsLO

VinTErspOrT

bAd

ViLdmArkkOnfErEns

sTAdwELLnEss

Därför vill vi gärna ge tillbaka 
till dig som bor hos oss. 


