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Information
Län: Västmanland
Kommun: Kungsör
Kategorier: Campingplatser
Position: 59.4311,16.1125

Kontaktuppgifter
Tel: 0227 - 102 38
E-post: info@ekuddenscamping.com
Hemsida: www.ekuddenscamping.com

Beskrivning
Vackert belägen 3-stjärning campingplats i Kungsör (1,5 km från
centrum) vid Mälaren, med badplatser, motionsspår, beachvolley
m m. Uthyrning av kanoter och roddbåtar. Här kan du bo på
vandrarhem i rum och stugor eller campa under ekarna eller på
gräsplan. 10 minuters promenad till snabbtåget, som tar dig till
Stockholm på 1 timme och 20 minuter eller till Eskilstuna på 20
minuter. Hundar tillåtna.

 
	
A beautifully situated 3-star campsite in Kungsör (1.5 km from the
centre) at Lake Mälaren with beaches, jogging tracks,
beach-volley etc. Canoes and row-boats for rent. Stay at the
hostel or in a cabin, or camp under oak trees or on a lawn. 10-
minutes walk to the commuter train, which takes you to
Stockholm in just 1 hour and 20 minutes. Or to Eskilstuna in 20
minutes. Dogs allowed.

 
	
Naturschon gelegener Drei-Sterne-Campingplatz in Kungsör am
Mälaren (1,5 km vom Zentrum entfernt) mit Freibad,
Joggingrunde, Beachvolley usw. Vermietung von Kanus und
Ruderbooten. Sie können in der Jugendherberge wohnen, in
Ferienhäusern oder im Zelt unter den Eichen bnv. auf der Wiese.
Zum Bahnhof für Intercity-Züge sind es nur 10 Minuten
zu Fuß, Fahrzeit nach Stockholm beträgt 80 Minuten, nach
Eskilstuna 20 Minuten. Hunde sind erlaubt.

Priser
Prislista 1/1 2014 /dygn 	

Pris
	  		                
Husvagn/Husbil 	220:-  	  	(inkluderar el) 	
 	  			
  	  	  		         	
Tält med bil 	150:- 	  			
Tält med cykel/mc 130:- 	  			
(fler än 4-pers) +25:- 	  		 	
Extra bil 	50:- 	  	 El per dygn 	30:-		
  	  	  			
Stugor		  			
2+1 bädds stuga 375:- 	  			
4 bädds stuga 	500:- 	 
 			
Vandrarhem 		  			



  	  	  			
2-bädds rum 	375:- 	  			
4-bädds rum 	500:- 	  			
hela huset 16 bäddar 	2.000:- 	  			
extrabädd 	80:- 	  			
Husvagn säsongs priser: 		  			
Sommar 1/5-15/9 	6.500:- 	  			
Vinter 	3.500:- 	  			
El tillkommer 	  

Konferensrum   500:-

Kanot /kajak/
0-2 timmar   100:-
1 dag        300:- 	
1 dygn       400:-  	
1 vecka      900:-

Öppettider
Campingen är öppen året runt Receptionen är bemannad
1 Maj - 15 Sept.  Kl.8.00-21.00
  
Övrig tid   Kl. 10.00-15.00

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2023-05-23 01:05.

Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas

utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.turistmål.se


