Ivö Camping
https://turistmal.se/turistmal-15075.html

Information
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Kategorier: Campingplatser
Position: 56.1116,14.3856
Kontaktuppgifter
Tel: 044-52188
E-post: reception@ivo-camping.nu
Hemsida: http://www.ivo-camping.nu/
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/IV%C3%96-Camping/17680526
9086599?fref=ts
Beskrivning
Välkommen till Ivö Camping!
Ivö camping ligger på Skånes största ö, den natursköna och
säregna Ivön i Ivösjön i nordöstra Skåne.
Ön var för sextio miljoner år sedan en “holme i havet”, ett hav
med mycket rikt djurliv.
Där fanns hajar och jätteödlor som kunde bli upp till 15 meter
långa.
Vid ugnsmunnarna på Ivö har man funnit fossila hajtänder samt
tänder, kotor och andra skelettdelar från jätteödlorna.
Det finns ett otal legender och sägner om ön, bland annat om S:ta
Ursulas offerkälla, vilken hade den förunderliga egenskapen att
vatten förvandlades till vin och om Brattenborg, borgen som sjönk
i sjön. Orsaken sägs ha varit brott som begåtts och det gudlösa liv
som levts av borgens kämpar.
På campingen finns cirka 130 elplatser, massor med tältplatser
(alldeles intill sjön), vi har 15 stugor, några husvagnar och en
villavagn att hyra.
Vi har också ett hus för max 10 personer att hyra. Sammanlagt
kan vi erbjuda ett 85-tal sängplatser – för större behov kan vi
erbjuda flera husvagnsbäddar.
Inom det handikappvänliga området finns barnvänlig badstrand,
båtplatser, servering, minilivs, minigolf, hundbad samt lekplatser.
Vår butik/servering erbjuder bland mycket annar nybakat bröd på
morgonen, massvis med goda glassar, god mat och dryck (vi har
rättigheter).
Priser
CAMPING – per natt
jan-maj + sep-dec205:- + el 45:jun – aug
235:- + el 40:Pris för säsong, per månad och midsommarhelgen, vänligen
kontakta oss.
STUGOR
2/3 bädds+400:-/ natt
3 bädds med trinett595:-/ natt
4 bädds595:-/ natt

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

5 bädds650:-/ natt
+våningssäng med bred bädd nere och smal uppe
VILLAVAGN
max 2 nätter1200:-/ natt
3 eller fler nätter1000:-/ natt
HUS för 8
max 2 nätter1500:-/ natt
3 eller fler nätter1300:-/ natt
för max 2 personer extra150:-/pers/natt
Alla priser i SEK / Reservation för ändringar!
Öppettider
Campingen är öppen året runt

turistmål.se
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