Böda Sand Kronocamping
https://turistmal.se/turistmal-1412.html

Information
Län: Öland
Kommun: Borgholm
Kategorier: Campingplatser
Position: 57.2761,17.0508
Kontaktuppgifter
Tel: 0485-22200
E-post: bokning@bodasand.se
Hemsida: www.bodasand.se
Facebook: https://www.facebook.com/bodasand/
Beskrivning
Böda Sand (även känd som Kanal 5s Böda Camping) när
Sveriges största camping!
Böda Sand är en 5-stjärnig semesterort som ligger vackert längs
med milslång vit sandstrand! På området finns pool och
bastuland, bageri, ica, restauranger, barnaktiviteter, vattensport,
after beach, egen golfbana mm!
På Böda Sand har du som gäst möjlighet att välja det boende
som passar just dig bäst. Äventyraren vill slå upp sitt eget tält,
romantikern vill mysa i avskildhet borta i ett kärleksnäste,
storfamiljen vill kanske bo som i en egen sommarstuga eller i
egen husvagn eller husbil.
Med inspiration från vrakupptäckten av både Mars och Svärdet i
vår närhet slog Böda Sand sommaren 2012 upp portarna till ett
rejält vattenäventyr.
Området består av en 25-metersbassäng, en barnpool, bastuhus
samt SPA-avdelning, 6 vattenrutschkanor, vraket Makalös med
kanoner, balansövningar, skattkistor och massor av annat skoj.
Flera kvällar i veckan har du chans att sjunga med och dansa
loss på after beachen.
Skulle du missa den någon dag finns det alltid chans till
underhållning när det ordnas med olika temakvällar.
Allt från poolparty till buffékvällar.
Välj mellan a´la carterestaurang, nöjesrestaurang, bageri,
pizzeria, gatuök eller handla egen mat på ICA.
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Välkommen till Böda Sand - en del av dig!
Priser
Camping och stugpriser varierar beroende på storlek och
standard på objekt.
Camping från 235:-/natt
Stuga från 335:-/natt
Öppettider
Valborg till sista augusti.
Vägbeskrivning
Ta norr ut mot Byxelkrok när ni kommer av Ölandsbron.En mil
innan Byxelkrok, ta höger i Böda Sandsrondellen.
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