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Information
Län: Halland
Kommun: Halmstad
Kategorier: Campingplatser
Position: 56.6959,12.7036

Kontaktuppgifter
Tel: 0709-20 80 47
E-post: info@bengtscamping.se
Hemsida: https://www.bengtscamping.se
Facebook:
https://www.facebook.com/Bengts-Camping-106568231086978/

Beskrivning
Välkommen till Bengts camping som ligger i natursköna
Vilshärad.

Campingen ligger på gång/cykelavstånd (ca:10 min gångväg) till
en 3 km lång sandstrand med fina höga sanddyner.
Det är en asfalterad gång/cykelbana från campingen ner till
stranden.
Vid parkeringen intill stranden finns det toaletter och duschar, det
står även en vagn som säljer kaffe, glass mm.
Under högsäsong bevakas stranden utav livräddarskolan
Tylösand.
En del utav stranden får även hundar vistas på, det är skyltat på
stranden.

100 m till busshållplats (buss mot Halmstad,Tylösand)

500 m till sommarlivs med café, glassbar och minigolfbana.

200 m till Vilshäradsgårdsbutik med egenodlade grönsaker,
sparris, potatis, hemgjord saft och marmelad mm. Sortimentet
varierar efter säsong. vilsharadsgardsbutik.se     
 
200 m till naturreservat med fina promenadstråk med underbar
skog som skruvat sig i alla dess former, besök även
Skandinaviens högsta sandkulle (finns bord så ta med er
fikakorg)

50 m till klädknallen som säljer herr, dam och ibland även
barnkläder till grossistpriser.
Mitt emot klädknallen ligger The Driftwood, som är
café/restaurang med alkoholrättigheter där de serverar
vedugnsbakad pizza och lättare rätter både inne och ute på deras
stora uteservering.
Bredvid The Driftwood ligger Steninge Glashytta där man kan
prova blåsa glas eller bara se på när ägaren gör sina konstverk
som även är till försäljning.steningeglashytta.se

1 km till Vilshärads padel med 5 banor alldeles vid havet.
vilsharadspadel.se

2 km till Gullbrandstorp där hittar ni mataffären Tempo.

Stor fin lekplats inkl boulebana.

Intill campingen ligger Vilshärads fotbollsgolf en sport för hela



familjen. vilsharadsfotbollsgolf.se 

2,5 km till Haverdalsgolfklubb, 3 km till Ringenäsgolfklubb, 7 km
till Tylösandsgolfklubb
haverdalsgk.se, rigk.se, hgk.se

Avstånd till Halmstad Centrum 10 km och Tylösand 7 km.

Vill du uppleva Halmstad, Tylösand. destinationhalmstad.se,
tylosand.se

Exempel på trevliga dagsutflykter:

Sia glass i Slöinge med fabriksförsäljning och glassbar= 2 mil 
Halmstads Äventyrsland, karuseller, vattenrutschbanor= 9km
Göteborg/Liseberg=13 mil 
Lågprisvaruhuset ´Ullared´=6 mil 
Helsingborg=9 mil Därifrån kan man sedan ta en båttur till
Danmark/Helsingör
Malmö=15 mil Därifrån kan man sedan åka via Öresundsbron till
Danmark/Köpenhamn
Simstadion Brottet är Halmstads största utomhusbad med
motionssim, vattenrutschbana och småbarnsbassäng= 8 km
Halmstad Arena Bad är ett av södra Sveriges största
äventyrsbad. Här finns vattenrutschkanor, vattenpist, vildfors,
strömkanal,
bubbelpool, separata hopp, motions och aktivitetsbassänger= 1
mil 
Hallarna en galleria full av nya, spännande butiker, restauranger
och caféer= 1,5 mil

Priser
Priser 2023
Dygnspriser:
Lågsäsong 27/4 – 22/6 + 15/8 – 3/9
Högsäsong 23/6 – 14/8
Husvagn inkl el:  350 kr/dygn
Husbil inkl el: 350 kr/dygn
Tältplats: Lågsäsong 250 kr, Högsäsong 300 kr ej el, (+ 50
kr/dygn inkl el)

Bengts Campingen är en Familjecamping och mellan kl:
23,00-07,00 skall det vara nattro på campingen.
                                                                                                         
                                             
All service i servicehusen ingår i dygnspriset (ej tvättmaskinerna)

Använd gärna vår restaurangdiskmaskin (diskmaskinsmedel
ingår)

Handikapptoalett finns vid servicehuset med egen dusch och
toalett, meddela vid ankomst så får ni en nyckel som ni
återlämnar vid hemgång. 
 
Wi-Fi finns på campingen

Utcheckning sker senast kl:12
Incheckning från kl:13

Önskar ni checka ut innan receptionen har öppnat ber vi er
kontakta receptionen dagen innan avresa.
Är receptionen obemannad ring: 0709-20 80 47

Säsongpriser: 2023



Helsäsong 27/4 – 3/9 -2023:
Campingplats = 12300 kr exkl el

Försäsong 27/4 – 22/6 -2023:
Campingplats=  3950 kr exkl el

Eftersäsong 15/8 – 3/9 -2023:
Campingplats= 2950 kr exkl el

I säsongspriset ingår all service i servicehusen (ej
tvättmaskinerna), el tillkommer med 2,25 kr/KWh

Vi hyr även ut:
1 lägenhet (Smedjan)  fördelat på 1 rum och kök kombinerat
vardagsrum med 6 sängplatser.
Dusch och toalett.
Husdjur tillåtna.
Rökfritt!

1000kr/natt

Villavagn med 4 sängplatser.
Kök, dusch och toalett.
husdjur tillåtna.
Rökfritt!

1000kr/natt

Husvagn 88 ´familjevagn´ inkl förtält med 5 sängplatser.
Husdjur tillåtna.
Rökfritt!

Det finns ej indraget vatten utan en vattentank som vi fyller på
inför varje bokning, meddela personalen om vattnet tar slut.

1000kr/natt

Husvagn 103 ´Djurfritt`´familjevagn´ inkl förtält med 5 sängplatser.
Djurfritt!
Rökfritt!

Det finns ej indraget vatten utan en vattentank som vi fyller på
inför varje bokning, meddela personalen om vattnet tar slut.

1000kr/natt

1 Stuga (Frida) 6 sängplatser, trädgård med uteplats.
1 bäddsoffa, 2 st enkelsängar + sovloft för 2 barn.
kök, toalett, dusch, tvättmaskin, torktumlare.
Husdjur tillåtna.
Rökfritt!

1000kr/natt

Täcken och kuddar finns.
Medtag handdukar och sängkläder.
(ej tillåtet att sova med sovsäck direkt på sängarnas madrasser) 

Bäddset inkl handdukar uthyres för 100 kr/set och vistelse 
Beställs vid bokningen

Tvättmöjlighet finns inne på campingområdet

Det finns en restaurangdiskmaskin inne på campingen som man
gärna får låna om man inte vill diska för hand (diskmaskinsmedel



ingår).
             
                                                                   
Vid bokning utav lägenheten, Stuga, villavagnen eller
husvagnarna önskas mejl kontakt: bengt.camping@gmail.com

Elen ingår i priset.

Slutstädning ingår ej.
(städutrustning finns)
Lämnas boendet i ostädat skick debiteras detta med en avgift på
minst 1000 kr. 

Handpenning på 25% betalas vid bokning, resten 1 vecka innan
ankomst

Välkomna!

Öppettider
Campingens öppettider: 27/4-3/9-2023

Vägbeskrivning
Adress: Vilshäradsvägen 1A 305 65 Vilshärad

Kör från Halmstad centrum mot Steninge. I Gullbrandstorp tar ni
av till vänster mot Vilshärad. Campingen/lägenheten ligger direkt
på vänster sida när ni kommer in i Vilshärad.
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