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Information
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Kategorier: Campingplatser
Position: 56.1609,15.729

Kontaktuppgifter
Tel: 0455-360300
E-post: info@trummenascamping.se
Hemsida: http://www.trummenascamping.se/
Facebook: trummenäs camping

Beskrivning
Hjärtligt välkomna att uppleva Er semester på Trummenäs
Camping!

Trummenäs Camping i hjärtat av Karlskrona skärgård är en
modern familjecamping med god standard, belägen 12 km från
Karlskrona centrum, och 7 km från stadens största köpcenter som
ligger i Lyckeby.

Campingen är indelad i 2 områden med gräsängar delvis
bevuxna med lövträd, belägen alldeles intill havet med badbrygga
för såväl vuxna som barn.

I närområdet finns vackra strövområden i skog med fin utsikt över
havet, och givetvis tillgång till fritt fiske. 
Det finns även motionsslingor och fina cykelleder.

Vi har 130 campingplatser varav alla är utrustade med moderna
elstolpar, säkring 10A och naturligtvis jordfelsbrytare för Er
säkerhet. 

För tältande gäster som önskar en plats utan el finns även detta
att erbjuda.

Vi har även 4 stugor i olika storlekar för uthyrnning.

Inom området finns servicehus modernt utrustade med
diskmaskin, matlagningsmöjligheter, tvättmaskin och torktumlare,
skötrum, familjerum, duschar, toaletter och utslagsvaskar för
spillvatten.

Naturligtvis har vi aktiviteter för barn i alla åldrar såsom lekplats,
fotbollsmål, beachvolleyboll nät, hoppborg, flytring i vattnnet och
stor darttavla för familjeskoj.

Minigolfbanan är belägen på en höjd med vacker utsikt över
campingen och havet.

Vår servicebutik erbjuder ett brett bassortiment av livsmedel,
tidningar, tobak, glass, drycker, godis och naturligtvis olika
campingtillbehör. 
Varje dag finns ett brett utbud av vårt bake-offsortiment med
frallor, matbröd, kaffebröd m.m. 

Trådlöst Internet finns tillgängligt på vår camping. I receptionen
kan man lösa värdebevis som gäller för 8 timmar, 7 dagar eller 31



dagar. Det går även bra att använda vårt öppna nätverk runt
receptionsbyggnaden.

TV finns i vårt trivsel- och samlingsrum bakom receptionen.

Restaurang med fullständiga rättigheter finns vid Trummenäs
Golfklubb 300 meter från oss.

Priser
Campingtomter fr. 270 kr/dygn
Ställplatser fr. 200 kr/dygn
Stugor fr. 450 kr/dygn

Öppettider
Campingen öppnar för säsongen den 22 april och stänger den
11 september.
Högsäsong mellan 20 juni - 7 augusti.
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