Säsongscamping 2020
Vi erbjuder platser för säsongscamping på KustCamp Ekön.
Säsongen för 2020 är 24/4–13/9, och en plats kostar från 15.540:- till 24.870:- inkl
400 kwh el. Överskjutande el mäts och betalas efter säsongen. 400 kwh motsvarar vad
de flesta använder om man inte bor permanent i husvagnen.
Säsongsavgiften faktureras i förskott, med 2.500:- i augusti och resterande för
betalning senast i slutet av mars. Alternativt erbjuder vi dig att dela upp avgiften bara
allt är betalat till den 31/3.
Förlängd säsong 2020: från och med 3/4 och till och med 27/9 1.750:Vinterförvaring 19/20: 15/9-24/4 Vagn som lämnas över vintern 1.400:- inkl golv.
Endast golv 850:-. Båt på trailer 1.375:- (Båt på trailer och vagn 1.700:-) Tänk på att
försäkra din vagn om något skulle hända. Platsen ska lämnas välstädad och snygg över
vintern. Inget förtält eller standby tält får vara uppsatt över vintern.
Vintercamping 19/20 : 15/9-24/4 Tillägget för vintercamping är 3.335:- utöver de
1.400:- som du ger för vinterförvaring. Snöröjning sker mån-tor och endast
huvudvägar. Kan bokas om man tecknar sig för kommande sommarsäsong, annars är
priset 9.800:- (permanentboende ej tillåtet).
En säsongsplats får utnyttjas av en familj (2 vuxna) med hemmaboende barn. Övriga
betalar avgift per natt i receptionen. Är man flera familjer som vill dela på en
säsongsplats kan detta göras mot tillägg. Priset för detta motsvarar 10 st campingnätter
(pris i vecka 30).
Vi har även båtplatser för uthyrning för säsongsgäster.
Som säsongsgäst så kan ni hyra båt i 2 dygn och betala för 1 dygn (tex motorbåt pris
1300:-/dygn), ange säsong och platsnr när ni bokar i receptionen för rätt pris.
Vill du hyra en egen båt under tex hela juli så kostar det 5000:- för båt och plats.
Du kan även se lediga säsongsplatser på vår hemsida www.campa.se
Välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår säsongscamping.
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