CAMPING PÅ ØLAND

Med over 20 dejlige pladser spredt over hele øen
er Øland drømmedestination for campingfolket.
En camping-ferie er for mange den helt rigtige
made at opleve naturen og sommeren på. Samtidig danner campingpladserne på Øland, og det
omgivende miljø, helt perfekte rammer for fælles

camping-anlæg. Stedet er let at finde – efter
at have krydset Ölandsbroen fortsætter
man blot nordpå ad vej 136 mod Borgholm
og Byxelkrok. Campingpladsen ligger ca. 15
kilometer nord for byen Löttorp, og der er
skiltning til stedet i god tid.
Pladsen ligger perfekt langs en 2 kilometer lang lækker hvid sandstrand, men
der er også pool, spa, sauna, pub, bageri,
nærbutik, kiosk, pizzeria og restauranter
og meget mere på stedet – her vil I ikke
mangle noget!
Læs mere her: www.bodasand.se
Kapelludden Camping & Stugor

aktiviteter for hele familien – store som små. Øen
i sig selv er simpelthen fantastisk, hvilket understreges af det faktum, at den hvert år har ca. 3
millioner besøgende turister, men alligevel er der
masser af plads til alle.
Camping-pladser på Øland
Med de ca. 300 kilometer kyststrækning
og uendeligt mange smukke hvide strande
og små bugte, er der god grund til at vælge
camping-ferie for at få set så meget som
muligt. Der er et væld af gode campingpladser på Øland – prøv for eksempel nogle
af de nedenstående.
Kronocamping Böda Sand
Kronocamping Böda Sand, med sine 1.350
pladser og 125 hytter, er Sveriges største

Lige ved den dejlige ”sommerby” Borgholm ligger den populære Kapelludden
Camping & Stugor. Det kan ikke undre at
så mange er glade for dette sted. Selvom
pladsen ligger lige ved kysten er man stadig bare i gåafstand fra den lille hyggelige
by Borgholm, og alle bekvemmelighederne,
mens der også på selve Kapelludden er
masser af faciliteter til rådighed. Ved siden
af pladsen ligger Harrys Bowling og Borgholms Badhus - som har både svømmehal,
fitness center og café – så der er lagt op til
sjov og leg for hele familien!
Læs mere her: www.kapelludden.se
Sonjas Camping & stugor
I den nordlige ende af Øland, 45 kilometer
nord for Borgholm, ligger det 5-stjernede
”Sonjas Camping & Stugor”, som er i kort
afstand fra nogle af Øland’s allerbedste og
smukkeste sandstrande. Her er der tale om
perfekt familiecamping midt i naturen og alt

det grønne, med faciliteter som nærbutik,
restaurant, gode legeområder til børnene,
minigolf, hoppepude, opvarmet pool og
babypool.
Læs mere her: www.sonjascamping.oland.com

Böda Hamns Camping
52 kilometer nord for Borgholm
ligger denne dejlige plads kun 50
meter fra en perfekt børnevenlig og lavvandet sandstrand. Der
er store åbne camping-områder
til rådighed, hvor man frit kan
vælge det helt rigtige sted at slå
sig ned.
Service-butikken har friskbagt
brød hver morgen og den sjove
legeplads vil helt sikkert vække
begejstring. Desuden udlejes
kanoer og der er jacuzzi og veludstyrede køkken- og spisefaciliteter. Tæt på vandrestier og
skove med bærplukning.
Læs mere her: www.bodahamnscamping.se
Löttorps Camping
Ved den lillebitte by Löttorp ligger denne
attraktive familieplads, som har noget for
alle. Stedet er i kategorien ”4-stjernet” og
byder på mange forskellige faciliteter og
fritidsaktiviteter som restauranter, musikscener, vandrutchebaner, fodboldbane,
cykeludlejning og meget mere.
Læs mere her: www.lottorpscamping.se
Tekst: Visitsweden

Tak til VisitSweden
Det er naturligvis altid kærkomment, når
andre bidrager med noget til Campisternes-rejseportal. Som VisitSweden nævner
er der også flere muligheder på denne
smukke ø. Trængslen i sommerperioden er
dog stor, så jeg vil gerne anbefale, at man
sikrer sig en standplads i god tid RESERVER NU

Man skal heller ikke gøre sig blind for, at
de anbefalede eksempler er campingpladser med et højt - og dyrt - udstyrsniveau.
Mange campinpister, især dem der valfarter til de nordiske lande og måske specifikt
Öland søger andre værdier, hvor tilhørsforholdet til naturen spiller en rolle.
Campisternes-Rejseportal har samlet erfaringer fra andre campister. Kig på dette
link:
www.campisternes-rejseportal.eu/pladsliste/liste_sverige.htm - find frem til
afsnittet om Kalmar Län & Öland. Her ser
du nogle af de pladser som campister har
udtalt sig om.
Hvis linket her ikke fungerer, så kopier det
og sæt det ind i din internetbrowser.

