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Information
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Kategorier: Stugor, Campingplatser, Simhallar och äventyrsbad
Position: 59.2599,15.1945

Kontaktuppgifter
Tel: 019-196900
E-post: info@gustavsvik.se
Hemsida: http://www.gustavsvik.se
Facebook:
https://www.facebook.com/Gustavsvik-%C3%96rebro-368875911
394/timeline/

Beskrivning
Välkommen till Gustavsvik Resort

LOST CITY - SVERIGES STÖRSTA BADÄVENTYR!
När du vill uppleva ett badäventyr utöver det vanliga så besöker
du Lost City. Här väntar äventyret på dig i de täta djungeln, bland
vattenfall, vågor och vilda forsar. utforska de mystiska ruinerna
och kasta dig ut i några av Sveriges längsta och häftigaste
vattenrutschbanor - jungle Escape, Treasure Hunter och River
Run. 

För de allra yngsta ett helt eget badlandskap med bl a
vattenrutschbanor, sjöorm, strömkanal och vattenspel allt detta i
en exotisk djungelmiljö.

VÅR CAMPING
Tre exklusiva servicebyggnader med fri tillgång till varmvatten. 
Innehållande förstklassiga dusch-, tvätt-och toalettutrymmen,
familjehygienrum, barnhygienrum, kök med matplats,
diskutrymme med snabbdiskmaskin.

Fullt utrustad tvättstuga med bl.a tvättmaskiner och torktumlare.

Lekutrymme inomhus för barn, TV-rum, Web-room och
samlingsrum.

Tre välutrustade lekplatser.

Restaurang med fullständiga rättigheter. Under högsäsongen
kryddas matupplevelsen med underhållning. Fast food servering i
gallerian.

Tillgång till turistbyrå under allt öppethållande i receptionen. 

VÅRA STUGOR
Att bo i stuga är ett bra alternativ för dig som saknar husvagn, tält
eller husbil. 
Våra stugor är också ett bra alternativ till hotell.

Stugbyn är öppen året runt.

Under sommarsäsongen finns bl.a välsorterad livsmedelsbutik,
restaurang med fullständiga rättigheter, fast food, äventyrsgolf,
spelhall, lekrum, internetcafé, turistbyrå mm. på området.



Trådlös internet-uppkoppling på hela området.

Entré till sommar- och motionsbad ingår. Rabatterat pris till
Upplevelsebad och Relax.

VÄLKOMMEN TILL EN ÄNNU LYXIGARE RELAX
Checka in för några timmars avkoppling i ång eller torrbastu och
ta en drink i baren. 
Vi serverar allt från ett glas fint vin till en kopp kaffe eller te. 

GOLF
En attraktion på Campingplatsen Gustavsvik är ÄventyrsGolfen. 
Du spelar en 18-hålsbana i Å-staden Örebro. 
Med Slottet, vattentornet Svampen, Karlslunds Tekniska Kvarn
och kulturreservatet Wadköping. 

Spela golf bland slingrande vattendrag i en spännande och mysig
miljö.

Vi har mycket mer så välkommen med ett besök!

Priser
Besök vår hemsida för ytterligare information
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