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Information
Län: Öland
Kommun: Mörbylånga
Kategorier: Campingplatser, Stugor, Nöjen och nöjesfält,
Vattenäventyr, Restauranger
Position: 56.6872,16.4814

Kontaktuppgifter
Tel: 0485-357 00
Fax: 0485-356 64
E-post: info@kcsaxnas.se
Hemsida: www.kcsaxnas.se
Facebook: https://www.facebook.com/kronocampingsaxnas

Beskrivning
Många av våra gäster väljer Saxnäs för det perfekta läget strax
norr om Ölandsbron. Invid Kalmarsund, nära till alla sevärdheter
ön har att bjuda på, men också till sommarstaden Kalmar och
Glasriket i Småland.Vi erbjuder en camping- & stugmiljö där hela
familjen trivs. Vi har gott om generöst tilltagna campingtomter,
alltifrån tomter utan el till tomter med el, kabel-TV samt egen
v/a-anslutning. Servicebyggnaderna är moderna & uppvärmda
och givetvis ingår varmvattnet i priset. Stugbyn består av 29
moderna par- & enkelstugor för självhushåll samt 6 villavagnar.  
På Saxnäs sjuder det av aktiviteter för hela familjen! Förutom  sol
och bad från vår JetFloat® eller i vår poolanläggning
SYDPOOLEN finns, under högsäsong, restauranger, butiker,
danskvällar, Sommarklubb, Ölands Pirater , FotbollsGolf,
FunPark bangolf, vedbastu, fotboll & beachvolley, Barnens Dag,
SaxnäsDagen och mycket, mycket mer. På gångavstånd ligger
Saxnäs Golfs 18 hål. För den ridintresserade är det inte långt till
Aledals Ridcenter och i närheten ligger Ölands Djur- & Nöjespark.
 
Aktiv semester eller lugn & ro – Valet är Ditt!! Vill Du veta mer?
Välkommen in på vår hemsida www.kcsaxnas.se

Priser
Fem prisperioder! Se vår hemsida!

Öppettider
16/4 - 3/10. 
Full service 19/6-8/8

Vägbeskrivning
Lat 56 41´14´ Long. 16 28´55´.
Avfart från Ölandsbron vid Träffpunkt Öland mot Saxnäs och
Ölands Djur- & Nöjespark
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