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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Kategorier: Campingplatser
Position: 58.378,11.7856

Kontaktuppgifter
Tel: 0522-86347
E-post: undacamping@telia.com
Hemsida: www.undacamping.se

Beskrivning
Välkommen till Unda Camping!

Unda camping är belägen 8 km väster om Uddevalla och ligger i
ett naturskönt naturreservat i anslutning till badplats med härliga
klippor och sandstränder. 

Campingen är året-runt öppen med begränsad service under
vinter-månaderna.

På campingen finner du en butik, som har öppet varje dag under
högsäsong. 

Där finns också vår uteservering med utsikt över Byfjorden. 

Campingen har 400 platser varav 300 med el (10 AMP). 

Här finns toppmoderna dusch- och tvättutrymmen med bl a bastu
och avslappningsrum. 

Vi har även grusade special-platser för husbilar…

Unda Camping AB även på Facebook. Gå in och ”gilla” oss där.

Hjärtligt välkomna önskar campingvärd Conny & Eva Lindgren
med personal!

Vägbeskrivning
GPS - Lat 58 19 839 Long 11 49 370

Vägbeskrivning:
Kommer du från E6:an norrifrån, tag av vid Torpmotet. Följ
anvisningar mot centrum. 
Tag av till höger vid skylten ´Unda´ i korsningen vid
Överskottsbolaget/Preem. Följ sedan vägen rakt fram (ca 2 km.)
och du är snart framme vid Unda camping!

Kommer du söderifrån kör du över Uddevallabron, tag sedan
avfart höger, se skylt ´Uddevalla Centrum´. 
Tag sedan av till höger vid skylten ´Unda´ i korsningen vid
Överskottsbolaget/Preem. 
Följ sedan vägen rakt fram (ca 2 km.) och du är snart framme vid
Unda camping!
Kommer du från Uddevalla centrum följer du E6:an genom
Uddevalla. 
Du kör igenom de två tunnlarna i riktning mot Torp köpcentrum.
Tag sedan av till vänster vid skylten ´Unda´ i korsningen vid
Preem/Överskottsbolaget.



Följ sedan vägen rakt fram (ca. 2 km) och du är snart framme vid
Unda Camping!
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