Revelbadets Camping
https://turistmal.se/turistmal-23701.html

Information
Län: Örebro
Kommun: Laxå
Kategorier: Campingplatser
Position: 58.8953,14.7355
Kontaktuppgifter
Tel: 0583-63030
E-post: info@revelbadetscamping.se
Hemsida: http://www.revelbadetscamping.se/
Facebook:
turistmal.se/?index=skapa_turistmal&ad_type=1&card_id=2103&
cpc=1188&frame=simple
Beskrivning
Välkommen till vår camping i nationalparken Tiveden!
Välkommen till Revelbadets Camping, som ligger i nationalparken
Tiveden vid landsväg 205 i närheten av Askersund och Laxå.
Campingen har ett enastående läge vid Reveln, mellan Östra
Laxsjön och Östersjön (inte havet med samma namn...) och är
därmed omgiven av vatten från två sidor.
Vi erbjuder stugor och campingplatser av olika slag, samt
servering och kiosk. Närheten till vattnet och stranden är given,
plus att det finns många olika saker att göra och se i närområdet.
Campingen har under inledningen av 2016 bytt ägare vilket
kommer att medföra en del förändringar på olika plan,
förhoppningsvis bara till det bättre. Både gamla och nya gäster är
givetvis varmt välkomna till oss!
Priser
Priser
Nedan återfinns priser för de olika alternativen på Revelbadets
Camping år 2016. För samtliga kategorier ingår de gemensamma
faciliteterna som dusch, toalett och liknande.
Stugor
350 kr/dygn eller 2 100 kr/vecka.
Husvagnsplatser
Med el: 220 kr/dygn eller 1 300 kr/vecka.
Utan el: 190 kr/dygn eller 1 100 kr/vecka.
Ställplatser
Utan el: 110 kr/dygn.
Tältplatser
100 kr/dygn eller 500 kr/vecka.
Övrigt
Vi erbjuder även hyra av båt och kanot enligt följande.
Båt med motor: 140 kr/h eller 500 kr för 4h.
Båt utan motor: 60 kr/h eller 200 kr för 4h.
Kanot: 60 kr/h eller 200 kr för 4h.
Vägbeskrivning

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

Hitta till oss
Från E20 i Laxå, sväng av söderut på Landsväg 205 mot
Askersund (ca 11 km).
Från riksväg 50 i Askersund, sväng av västerut på Lansväg 205
mot Laxå (ca 12 km).
Revelbadets Camping
Länsväg 205
69692 Askersund

turistmål.se
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