
Vintercamping 2022/2023
Det finns ännu lediga säsongsplatser på våra tre vintercampingar.

Säsong 1 okt – 26 mars.

Pris Kettilsås 3 500 kr + den el man förbrukar. Pris per kWh 1,75 kr.

Pris Timmernabben 3 900 kr + den el man förbrukar. Pris per kWh 4,75 kr.

Pris Välorna 4 700 kr + den el man förbrukar. Pris per kWh 4,75 kr.

Kettilsås/Vetlanda

Campingen ligger i anslutning till skidbacken och är den vackraste och trevligaste
vintercampingen på höglandet. En camping med en fin samlingslokal, ett lek och hängrum för
våra barn och ungdomar, nyrenoverade toaletter och duschar, tillgång till bastu och en hel
del roliga aktiviteter för de som vill vara med! Med mindre än 10 minuter ifrån Vetlanda där
det finns fina restauranger, shopping, bowling och mycket mer.
Var med i vårt goa gäng på CC Kettilsås! Här umgås & trivs gammal som ung, vi träffas vid
lördagsgrillen kl 13. När höstens färger lyser vackert finns det oändliga promenadmöjligheter.
När snön lagt sig åks det i pisten upp & ned, vi samlas framför eldkorgar & samtalar i brasans
sken
Har ni fler funderingar eller är sugna på att boka en plats, hör av er till campingvärdarna på:
kettilsas@caravanclub.se eller tel: 0730-74 96 96

Välorna/Gnosjö

Campingen ligger vid sjön Hären och erbjuder förutom fiske en härlig natur för

skogspromenader och möjlighet till både svamp och bärplockning. 5 km från campingen finns

det skidspår med elljus och 15 km från campingen finns det en fin skidanläggning

(Isaberg/Hestra).

Det ordnas en hel del aktiviteter på campingen för den som har lust att vara med.

Har ni fler frågor eller är sugna på att boka en plats, hör av er till campingvärdarna på:

valorna@caravanclub.se eller tel: 072-225 28 05.

Timmernabben

Campingen ligger utmed havet och erbjuder avkoppling i en härlig natur, för den som önskar

så ordnas det ett antal aktiviteter under säsongen.

Inom 4 mil så finns städerna Kalmar och Oskarshamn och allt vad dom kan erbjuda avseende

shopping och nöjen.

Vid frågor eller funderingar eller om ni är sugna på att boka en plats, hör av er till

campingvärdarna på:

timmernabben@caravanclub.se eller tel: 070-602 38 61


