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Information
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Kategorier: Campingplatser
Position: 57.4863,18.132

Kontaktuppgifter
Tel: 0498-297102
E-post: info@toftacamping.se
Hemsida: http://www.toftacamping.se/
Facebook:
https://sv-se.facebook.com/Tofta-Camping-129469423802481/

Beskrivning
Tofta Camping
Granne med havet och 18 km från Visby

Tofta Camping bjuder på utmärkt läge för sol, bad och utflykter.
Campingplatsen ligger knappt 2 mil söder om Visby, vid en av
Gotlands fina badstränder.

Här finns ca 250 campingtomter med el – på ängsmark,
skogsmark och sandmark – för husvagn, husbil och tält samt 3
stugor för uthyrning. I servicehusen finns totalt 37 varmduschar
och tvättstuga med mera.

Ät gott, drick gott, må gott
Tofta Camping är semesteranläggning med både gas och broms.
I restaurangen som har öppnar under högsäsong kan du både
stilla hungern och släcka din törst (även för avhämtning) Varje
dag under högsäsong (vid vackert väder) är det afterbeach. Inte
sällan live-musik och ofta god stämning.

För dig som gillar mer sportiga aktiviteter har Tofta Camping
paddelbana, utomhuspool och en kiosk. 

Tofta Bysen en fullsorterade livsmedelsbutiken. Där erbjuds färskt
bröd varje dag, färska grönsaker från gotländska odlare samt en
hel del gotländska specialiteter.

Väljer du Tofta Camping som utgångspunkt för din semester har
du hela Gotland inom räckhåll.

Ps. Bokningar av bil- och husvagnsplatser på båten från
Nynäshamn eller Oskarshamn gör du på telefon 0771 - 22 33 00.

Priser
Priser hittar ni via vår hemsida.

Vägbeskrivning
Ankomst med bil/båt:
Ta höger i första rondellen vid färjeläget och fortsätt söderut till
nästa rondell. I denna tar du höger igen, mot Klintehamn (väg
140). Kör 18 km söderut tills du ser Tofta Camping & Bad på
höger sida.

Ankomst med buss:
Buss nummer 10 (Visby-Klintehamn-Hemse-Burgsvik) avgår från
färjeterminalen och tar dig hela vägen fram till oss på ungefär 30



minuter, hållplats Tofta Bad.
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