Åsa Camping & Havsbad
https://turistmal.se/turistmal-3513.html

Information
Län: Halland
Kommun: Kungsbacka
Kategorier: Campingplatser
Position: 57.3482,12.1217
Kontaktuppgifter
Tel: 0340 - 21 95 90
Fax: 0340 - 21 95 99
E-post: info@asacamping.se
Hemsida: www.asacamping.se
Facebook: www.facebook.com/asacamping
Beskrivning
Välkommen till oss vid havet,
Åsa är en klassiisk badort där man njutit av riktiga sandstränder
ända sedan havsbad blev populärt på 1920-talet. Hos oss bor du
precis vid stranden, bokstavligt talat, och ändå mitt i ´byn´ och har
gångavstånd till restauranger, buiker, hembageri och all annan
service.
Åsa ligger i Kungsbacka kommun och i norra Halland. Halland är
ett landskap där norra västkustens klippor går över i södra
västkustens långgrunda sandstränder. Hos oss behehöver du inte
välja, du får både och! Åsa är en perfekt plats för de som vill bo
nära allt - stranden, lugnet, Göteborg med Liseberg och Avenyn,
Varberg, Kungsbacka, Ullared, Tjolöholms slott ja till det mesta! men samtidigt komma ´hem´ till lugn och ro på kvällen.
Många av våra gäster återkommer till oss år efter år. Vi har också
märkt att nykomna gäster ofta stannar längre än de hade tänkt
sig. Och åker de kommer de oftast tillbaka igen. Vi tror att beror
på att det helt enkelt är svårt att åka härifrån.
Vill du testa oss - välkomna till säsongen 2016 som startar den
22/4.
Campinghälsningar
Familjen Angergård
Priser
Se
vår
hemsida
http://www.asacamping.com/index.php/boende/priser eller ring til
oss!
Öppettider
Öppet 22/4 - 18/9 2016. Incheckning är alltid möjlig från 08.00 22.00 i mån av plats. Boka gärna i förväg.
Vägbeskrivning
Vägbeskrivning:
Vid havet i Åsa centr, E20/E6 S Frillesås avf 57. Kör 4 km.
E20/E6 N Fjärås/Åsa avf 58, kör 9 km.
GPS RT90
x: 6364162 y: 1278326
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GPS WGS84
Lat: 57º 20´ 56.68´
Long: 12º 7´ 19.23´
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