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Information
Län: Värmland
Kommun: Årjäng
Kategorier: Campingplatser
Position: 59.361,12.2779

Kontaktuppgifter
Tel: +46-(0)73 809 2871
E-post: info@sandaholm.com
Hemsida: http://www.sandaholm.com/
Facebook: www.facebook.com/Sandaholm/?fref=ts

Beskrivning
Välkomna till Sandaholm Restaurang & Camping.

Camping Sandaholm var förut en järnvägsstation. 
Det ligger lättillgängligt vid E18 inte långt från norska gränsen

Campingen ligger bredvid Järnsjön och har en egen strand på
300 m.
Badstranden är långgrund vilket gör att vattnet är varmt redan
tidigt på sommaren och lämpar sig väl för barnfamiljer.
Vid stranden finns även picknickbord och en liten lekplats för de
yngsta familjemedlemmarna. 

Våran restaurang, som ligger vid stranden, har uteterras och har
vacker utsikt över Järnsjön.

Campingen har 40 säsongplatser och intill 35 turistplatser, där du
kan campera med tält, husvagn
eller husbil.
Ni har även möjlighet att själv välja om ni vill ligga nära skog eller
strand.

Husbilar kan även använda vår specialbyggda husbil ställplatser
utanför campingen.

Vi har även enkla faciliteter: diskplats, värmeplatta och en
tvättmaskin. Det finns en särskild plats för att göra upp lägereld.

På campingen finns även en hel del aktiviteter ni har möjlighet att
ta del av, fiske, uthyrning av kanon och
surfingbräda. 
Lekplats och stor yta för att spela fotboll finns också.

Campingen har Holändska ägare. 

Campingen är en idealisk bas för familjer med små barn och
aktiva över 50.
På vår camping behöver du campingkortet Camping Key Europe.

Besök gärna våran hemsida för mer information! 
Varmt välkomna!

Priser
Prislista 2018
Camping:
Plats per natt 240:- sek+.



Elektricitet per natt 50:- sek.
Dusch 5:- sek / 4 min.

+Per plats: tält, husvagn eller husbil, 1 bil, max 1 extratält, max 5
personer. 
Mer än 5 personer kostar 40:- sek extra per person och natt.

Husbil ställplats (utanför campingen):
Per natt utan ström: 100:- sek.
Per natt med ström: 150:- sek.
Nytt avgift från kl. 15.00.
 

Stugor:
4-pers. stuga 12 kvm:
01.04 - 30.06 och 21.08 - 30.09
Per natt 550:- sek. (inkl. el).
Per vecka 3350:- sek. (inkl. el).

Högsäsong 01.07 - 21.08
Per natt 620:- sek. (inkl. ström).
Per vecka 4100:- sek. (inkl. ström).

V75 11.07-13.07 (minst 2n).
1450:- sek / 2 nätter.

Hyra sänglinne per person 85:- sek.
Städning av stuga 500:- sek.
Vid avfärd lämnas stugan städad, annars debiteras städning 500:-
sek.

Stugor:
6-pers stuga 39 kvm:
01.05 - 30.06 och 21.08 - 30.09
Per natt 750:- sek. (inkl. el).
Per vecka 4500:- sek. (inkl. el).

Hoogseizoen 01.07 - 21.08
Per natt 950:- sek. (inkl. el).
Per vecka 5800:- sek. (inkl. el).
Slutstädning obligatorisk 600:- sek

Hyra sänglinne per person 85:- sek.
Städning av stuga 600:- sek.
Vid avfärd lämnas stugan städad, annars debiteras städning 600:-
sek.

Övriga priser:	
Giltighets-märke Camping Key Europé 150:- sek.
Dusch 4 minuter	5:- sek.
Sänglinne p.p.	85:- sek.
Handdukar (2.st.) 50:- sek.
Kökshanddukar (2.st.) 45:- sek.

Aktiviteter
Trampbåt:
50:- sek per timme
Kanot:
Heldag 200:- sek.
Halvdag 150:- sek.
Att hyra en motorbåt, hänvisar vi till receptionen.

Öppettider
ÖPPET TIDER:
Restaurangen:



Under månaderna juni, juli och augusti har vi öppet alla dagar. 
Köket är öppet från kl. 10.00 – kl. 19.00. 
Under vårsäsongen är restaurangen öppen 
varje dag utom tisdagar 
kl. 10.00 – kl. 18.00.

Under höstsäsongen är restaurangen öppen varje dag utom
tisdagar och onsdagar kl. 10.00 - kl. 18.00.

OBS! Under vintermånaderna november-februari har vi stängt.

Campingen är öppen från 1. april t.o.m. 30. september

Vägbeskrivning
E18 Årjäng mot Karlstad efter 11 km på väster sidan
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