
#PRISER&INFO

Inför nästa säsong kan du som har sä-

songsplats på Tandådalens camping i år 

själv boka plats via hemsidan, logga in på 

hemsidan och besök Riks Tandådalen

caravanclub.se/riks-tandadalen

Observera att det bara gäller de som har 

säsongsplats 2021/2022, inte de som stått 

på så kallad sabbatsplats på campingen. 

BOKNINGEN PÅ HEMSIDAN ÄR TILLGÄNGLIG 5 – 30 APRIL.

Kontakta Tandådalens reception, telefon 0280-330 53 eller 

mail tandadalen@caravanclub.se om du inte har möjlighet att 

boka på hemsidan under denna period.

Förhandsbetalningen för bokad plats är 4 000 kr och ska vara 

inbetald senast 30 april. Om betalningen kommer in senare 

går platsen till nästa medlem i kön. 

Ange regnr på er husvagn/husbil, om ni vill byta plats skriv 

i era önskemål till vilken/vilka platser ni vill byta till under 

meddelande. Om flera önskar samma plats går vi efter betal-

ningsdatum när vi fördelar platsen.

PRISLISTA – PERIOD PRIS FÖRHÖJT PRIS

Vecka 51 , 52, 1, 7-9, 14-15

Säsong inkl påsk 2022-09-23-2023-05-01 13 300 kr Säsong gäller endast medlem.

Säsong exkl påsk 2022-09-23-2022-03-29 11 500 kr Säsong gäller endast medlem.

Påskvecka 9 dygn, exkl el, medlem 3350 kr

Påskvecka 9 dygn, exkl el, ej medlem 4 500 kr

Nyår, 7 dygn, exkl el, medlem 2 650 kr

Nyår, 7 dygn, exkl el, ej medlem 3 550 kr

7 dygn, exkl el, medlem 2 210 kr 2 240 kr

7 dygn, exkl el, ej medlem 2 640 kr 2 775kr

Dygn, exkl el, medlem 325 kr 365 kr

Dygn, exkl el, ej medlem 430 kr 455 kr

Elavgift enl. mätare per kWh 2,25 kr*

Campingstuga liten, dygn 655 kr 740 kr

Campingstuga, liten, vecka 4 200 kr 4 480 kr

Stuga/parhus, vecka 7 600 kr 9 750 kr

Stuga/parhus, tors–sönd 4 900 kr 7 100 kr

Stuga/parhus, sön–tors 4 350 kr 6 550 kr

Stuga/parhus, påsk sönd-sönd 10 450 kr

* Priset kan komma ändras beroende på elprismarknaden. 

Besök www.caravanclub.se/tandadalen för aktuell information
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Sabbatsår och sabbatsplats
Medlemmar med säsongsplats på campingen har möjlighet 

att efter 5 år ta sabbatsår och medlemmar som står i kö för 

säsongsplats kan då få tillgång till en sådan ”sabbatsplats”. Den 

som haft sabbatsår och vill komma tillbaka till sin säsongsplats 

ska meddela receptionen i Tandådalen via telefon 0280 330 53, 

eller mail tandadalen@caravanclub.se senast den 30 april. Om 

information om återtag av säsongsplats kommer in senare går 

platsen till nästa i kön. I det här fallet sker bokningen av platsen 

genom receptionen.

Senast den 30 april måste du meddela receptionen i Tandå-

dalen om du vill ha sabbatsår säsongen 2022/2023, telefon 0280 

330 53, eller mail tandadalen@caravanclub.se.

Vi tar ut en avgift för sabbatsår på 1 000 kr (inbetald senast 
30 april) den fås tillbaka och dras av på säsongsavgiften när 

man kommer åter. Sätts in på BG 406-0604 ange sabbatsår, 

platsnr och CC nr. Beloppet återbetalas ej om man inte återtar 

sin plats – den är då förbrukad.

Ni som stått på en sabbatsplats gör inbetalningen på 4 000 kr 

till BG 406-0604, ange medlemsnummer, regnr på er husvagn/

husbil. Om ni vill byta plats skriv in era önskemål samt om ni 

ska ha säsong inklusive påsk eller exklusive påsk under medde-

lande. Betalningen ska vara oss tillhanda senast 30 april 2022.

Vill du ha säsongsplats?
Om du inte tidigare haft säsongsplats, ställer du dig i kölistan 

för en säsongsplats genom att betala förhandsbetalningen på  

4 000 kr. Tillgängliga platser fördelas efter betalningsdatum. 

Observera att första betalningsdatum är den 10 maj 
pengar som kommer in tidigare betalas tillbaka direkt. Den som 

betalar för tidigt riskerar alltså att hamna långt bak i kön. 

Sätt in förhandsbetalningen enligt nedan.

På inbetalningen ska framgå:

• Medlemsnummer och registreringsnummer på er husvagn 

eller husbil.

• Säsong inklusive påsk eller exklusive påsk.

• Ev önskemål om plats eller område, karta med platsnummer 

finns på caravanclub.se/riks-tandadalen

Förhandsbetalning
OBS! Detta gäller endast för nya som 

vill ställa sig i kölistan för en säsongs-

plats, betala till Swish 1236629026  

Ange: Kölista Tandådalen, medlems-

nummer och registreringsnummer 

på husvagnen eller husbilen eller 

betala till vårt BG 406–0604 Caravan 

Club of Sweden.  

OBS! Betala TIDIGAST 10 maj 2022!

De uppgifter som inte får plats i med-

delanderutan komplettera dessa i ett 

mail till tandadalen@caravanclub.se 

 

Betalning från annat land sker till: 

IBAN: SE 70 1200 0000 0138 3014 7929

BIC/SWIFT: DABASESX (Danske Bank)

Stugor eller korta perioder
För bokning av stugor alternativt rörlig plats, exempelvis 

veckoplats, är den 1 juli första bokningsdag. Du bokar via tele-

fon 0280 330 53, eller mail tandadalen@caravanclub.se.

När du bokat en rörlig plats eller stuga (vecka eller dygn) får 

du hem en faktura via mail eller post. För att bekräfta din bok-

ning ska du betala in 500 kr inom tio dagar. Resterande belopp 

ska vara betalt senast två veckor före ankomst.

Dispositionsrätten för beställd vecka är förverkad efter två 

dagar, om ingen annan ankomstdag meddelats. Ytterligare 

information kommer med fakturan.

• Läs informationen som gäller incheckning och elsäkerheten 

på campingen.

• För camping tillkommer elkostnad med 2,25 kr/kWh’,  

enligtmätare. * Priset kan komma ändras beroende på elprismarknaden

• Ytterligare information samt platskarta finns på  

vår hemsida.

 

Platskartan hittar du på vår webbsida
www.caravanclub.se/riks-tandadalen Adress Caravan Club of Sweden, Tandådalen, 780 67 Sälen

Telefon 0280-330 53

E-post tandadalen@caravanclub.se

Reception
Sommar Reception & telefontid mån-fre 9-12, 15-17.

Vinter Reception vecka 51, 52, 1, 7-9 (2022-2023) och 15-16 (2022), Öp-

pettider mån-sön 9-12, 15-17.

Avvikande tider Vid storhelger och helgdagar kan vissa avvikelser 

förekomma, vänligen kontrollera med campingplatsens hemsida. Stängt 

9-22 sept 2022.

Antal platser 770

Varav gästplatser 50

Vägbeskrivning Vid rondellen söder om Sälen, följ Rv 66, åk över Väs-

terdalälven och kör mot Hamar/Sälenfjällen. Efter 17 km, förvarningsskylt 

400 m före infart.

Kommunikationer 

Med bil från Stockholm: ca 46 mil, Göteborg: 50 mil, Örebro: 30 mil,

Karlstad: 25 mil, Malmö: 75 mil. 

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN

www.caravanclub.se

- vi ses i 
Tandådalen!


