
Ekebacken Gård & MC-Camping
https://turistmal.se/turistmal-14845.html

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.

turistmal.se

Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Kategorier: Campingplatser
Position: 57.9584,13.3949

Kontaktuppgifter
Tel: 0722-502010
E-post: ekebacken.profil@gmail.com
Hemsida: http://ekebackengard.se/
Facebook: https://www.facebook.com/ekebackenmccamping

Beskrivning
Tältcamping på landet i skön gammaldags gårdsmiljö. 
Gården från 1880 ligger i Börstig emellan Ulricehamn och
Falköping.
Asfalterade vägar ända fram gör det lätt för vandrare eller andra
tältare på MC, moped, bil eller trampcykel mm. att ta sig hit.
Här hittar ni allt från frigående höns, trädgård, sagokulle och
gamla stenmurar till faluröda timmerhus, fina skogsstigar samt
närhet till en mängd sevärdheter och fina utflyktsmål.
Duschmöjligheter endast sommartid.

Vi har en fin gäststuga med 4 sängplatser i med möjlighet för
extramadrass. Kylskåp, mikro och kokmöjligheter. Sittgrupp för 4,
veranda med lantlig utsikt över åker och äng. Stugan är
vinterisolerad och kan hyras året runt. Nära till toaletter mm.
Det finns även fem ställplatser för husbilar till förfogande.

Ekebacken Gård kan vid förfrågan och möjlighet erbjuda en hel
del aktiviteter såsom studsmatta, dart, luftgevärsskytte, krocket,
kubb, grillning mm. 
I mån av tid och möjlighet kan enkel service/servering ordnas.
Vi har även sedan 2011 Arrangerat olika MC-träffar här på
campingen med midsommarhelgen som huvudnummer. Vi har
också haft 2 MC-bröllop.

Anpassade ´paket´ för större grupper såsom badtunna,
gammaldags järnsmide osv. efter önskemål. Ett mycket bra sätt
att i en skön miljö förstärka vänskapen och sammanhållningen i
flocken.
På gården kan man även få hjälp med enklare
fordonsreparationer.
 
Önskar ni boka campingen för Er klubb, företag, förening eller
sällskap eller har frågor och funderingar, kontakta oss då gärna!

Faciliteter:
Kokmöjligheter.
Tvättställ, dusch(sommar) och fina toaletter.
Wifi.
El (för laddning av telefoner med mera).
Tillgång till grillplatser.
Avstånd till livsmedelsbutik/uttagsautomat/bensinstation mm.:
7km.

Hjärtligt välkomna!

Priser



Tältning: 150kr pr/pers. Barn under 15 år: Halva priset.
Stuga med 4 sängar:600kr/dygn. 3000kr/vecka
Hyra Sängkläder: 50kr pr/pers.
Ställplatser husbilar (5st): 180kr/natt ink.ström.

Paketpris för flera nätter och större grupper enligt
överenskommelse!
OBS:
Vi ta INTE kort och stödjer kontantupproret! ENDAST kontant
betalning eller swish!
Uttagsmöjligheter med kort anslutna till svenska banker fins hos
ICA i Åsarp(7km.)

Öppettider
Tidig vår till sen höst!
Stugan går att boka hela året.
Duschmöjligheter endast sommartid!
Reservation för korta avbrott för egen semester mm.
Slå oss gärna en pling eller maila för att säkerställa tillgång.

Vägbeskrivning
Från Ulricehamn: Mot Falköping väg 46. I Trädet strax innan
bron, avfart vänster, skyltat Börstig. Följ vägen rakt fram ca 4 km
till Börstigs kyrka. Fortsätt 1 km rakt fram mot Jäla. Gården ligger
precis vid vägen på vänster sida.

Från Falköping: Mot Ulricehamn väg 46. Strax innan samhället
Åsarp, rastplats på höger sida. Första avfarten till höger efter den.
Skyltat Börstig. Följ vägen ca 6,5 km till T-korsning vid Börstigs
kyrka. Ta höger mot Jäla. Efter 1 km ligger gården precis vid
vägen på vänster sida.

Latitud: 57.992794 (57°59´34.1´N) Longitud: 13.453702
(13°27´13.3´E)
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