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DIN FRITID VÅRT ARBETE
VI BRUKAR FRÅGA VÅRA GÄSTER VAD SOM
ANSES VARA DET BÄSTA MED HÄLLEVIK.
Väldigt många svarar den otroliga miljön men lika
många säger att det är något speciellt med campingen. Det är läget vid havet, tallskogen, att det är
ordning och reda och doften av rökt fisk.
Långgrund sandstrand eller tempererat barnvänligt bad, servicen - listan kan göras lång.

2

Att våra gäster trivs hos oss ser vi på listan över alla
som återkommer år efter år. Det är ett gott betyg
tycker vi och det är det som sporrar oss att ständigt
utveckla vår anläggning. Välkommen att fira din semester med oss du också.

VI MÖTER DIG ÅRET OM.

SOL OCH BAD
Under sommaren visar Listerlandet och Hällevik
upp sina bästa sidor. Sol och bad lockar alla åldrar
och på alla tidpunkter. Morgondopp i Hällevik har
gamla anor och pågår nästan året om.
I Hälleviksviken finns vår ”Stora strand”, ett havsbad med 150 m lång brygga, där finns även en liten
glasskiosk. Stranden finns i den inre delen av Hälleviksviken. I Hällevik finns Vassabackens naturstrand
söder om hamnen och på östra sidan av viken finns

campingens egna naturstrand. Längs med Kråkenabben finns många vikar med sand där man kan
hitta sin egen lilla vik.

På Listerlandet och med 5 km avstånd från Hällevik finns i väster Sandviken, Östra och Västra Torsöstränderna. Åker man åt öster finns klippbad i
Hörvik ”Hallahåle” samt sandstränder mellan Hörvik
och Krokås.
Glöm ej badkläder om du skall till Hanö.

HÄLLEVIKSBADET
Hälleviksbadet är till stor del soluppvärmt saltvatten. Med hjälp av bland
annat solceller håller vattnet en behaglig temperatur.
Här finns tre bassänger för både stora och små, familjebad och motionsbanor samt två vattenrutschbanar varav en är på hela 67 meter och rymliga omklädningsrum med duschar och bastu. På området finns även café,
matservering med fullständiga rättigheter, kvällsunderhållning under juli/
augusti samt härliga grönytor att ligga och sola på.
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Foto: Nature By Andreas
naturebyandreas.se

Vid sittande på cykel så maximerar du de där intryck som alla sinnen älskar. Dofterna blir mer intensiva och utan ett bil- eller bussfönster som filter blir vyerna – över åkrar och ängar, fiskelägen och badplatser, lövskog och tallar – lite mer på riktigt. Och så är det ju känslan av vinden mot huden när hjulen
snurrar dig framåt. Smaklökarna kan också få sitt; längs vägen finns en lång rad mysiga ställen att ta
en fika, glass eller middag på. Var ska du börja? Vart vill du, en liten bit eller längs hela leden. Hoppa
upp och trampa på, snabbt eller långsamt, alla de 4,5 milen på en gång eller några i taget.
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PÅ TVÅHJULINGEN

CYKELLED
LISTERLANDET

För kartor över cykelleder, besök
www.hallevikscamping.se eller prata med
oss i receptionen. Vi har även tagit fram
paket med att cykla västra Blekinge samt
en avstickare till sydostleden.

VANDRING

Listerlandet är en halvö där det finns flera unika naturområden.
Här kan du ströva omkring i en väldigt omväxlande natur, känna
lugnet för alla sinnen i sällskap med andra eller under din ”egen
tid”.
Listershuvud är ett av Blekinges största naturreservat. Här
finns vildvuxna ädellövskogar, bla ett av Sveriges största avenboksbestånd. Intressanta geologiska bildningar och vackra
betesmarker. Reservatets två berg, Listershuvud och Getabjär,
höjer sig 84 respektive 69 meter över havet. I området finns
flera leder och från Listershuvud har man vidsträckt utsikt över
Hanöbukten och Listerlandet.
Stibyl Backe är ett närliggande område som även det har unik
natur och med en underbar vårprakt där gul-vit och blåsippor
samsas till det vårgröna skiret av nyutsprungen bokskog.

LISTERHUVUD
NATURRESERVAT
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PITTORESKA
LISTERLANDET
Vågskvalp, sandstränder, mysiga små restauranger,
behagliga jazztoner och inte minst – dialekten.
Det är Listerlandet i all sin prakt.

Den genuina dialekten listerländska pratas
på Listerlandet, halvön utanför Sölvesborg
sin prägel och utgör i dag små gemytliga byar
som ger besökarna rika upplevelser.
SAND MELLAN TÅRNA
Hällevik är det mesta kända och en av
Blekinges riktiga pärlor. Att strosa längs
strandpromenadens vita sandstrand, känna
doften av tång som snart blir till lukt av
och skaldjur på Dagmars.
i augusti släpper hela Hällevik
loss till sköna jazztoner under Hällevik
Tradjazzfestival – en folkfest som inte bara
lockar jazzälskare.
SMAKFULLA FISKELÄGEN
Inte så långt från Hällevik ligger Nogersund.
Nogersunds hamn har varit en av Sveriges
populäraste ställplatser för husbilar. I hamnen
ligger mysiga restaurang Skutan. Härifrån
ytterligare en bit i nordostlig riktning kommer
vi till Hörvik där den äldre bebyggelsen till
väster om Hörvik ligger Hörviks Hallar, ett av
bygdens mest spektakulära klippbad.
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HANÖ

DEN MAGISKA KLIPPÖN

Den magiska klippön tycks växa upp ur havet ju
närmre man kommer med båten, lite som i en
saga. Sagor, skrock och skrönor är ön full av, förutom säregen natur, milsvid utsikt, härliga bad och
intressanta sevärdheter. Som på fastlandet var ön
ett säsongsvis fiskeläge under lång tid. Inte förrän
på 1800-talet blev bosättningen mer fast. Men
även då pendlade antalet boende starkt beroende
på årstid. Den främsta anledningen, vid sidan av
praktiska svårigheter med mat- och färskvattenleverns, var de ihärdiga spökerierna under höst och
vintern.

Hit kommer du med färjan Vitaskär från fiskeläget
Nogersund och 20 minuter senare befinner du dig
på sköna Hanö. I norr växer gräs på moränmarken, i söder tar svårgenomtränglig buskskog över.
På östra sidan finns fantasieggande strandpartier
med jätteblock, grottor och djupa gångar. Bönsäcken är en märklig stenrevel på öns norra sida
som består av miljontals ovala stenar. Den ligger
inte stilla utan rör på sig allteftersom vågorna flyttar runt den! Nere i hamnen på Hanö finns en sommarrestaurang, museum, affär och handikappstoalett. Gå på picknick, upptäcksfärd eller ta en paus
med vidunderlig utsikt över hav och Listerland.

EN DAG PÅ HANÖ
”Pyjamasen åkte av tidigt. Vi packade matsäck i våra
ryggsäckar och badbyxor. Vi åkte till färjan i Nogersund som heter Vitaskär. Vi åkte båt en stund och
jag fick sitta i kaptenens stol. Sen kom vi fram. Vi gick
mot fyren i en brant backe, där finns en drakrunda
för barn med spännande frågor. Vi gick den. Sen gick
vi nedförsbacke mot andra sidan, där såg vi Hanös
egen dinosariesten på riktigt som isen gjort för länge
sedan. Sen gick vi i Spökskogen och kom ut till de
platta stenarna på andra sidan ön. Vi såg många
hjortar på vägen. Vi var svetta och hungriga. Vi åt och
sprang runt på de jättestora stenarna sen badade vi
i spännande stenbadkar vid vattnet.

Sen gick vi den vita stigen tillbaka mot fyren för att
leta efter drakens klomärke i berget. Vi hittade den
efter en stund och en massa spännande grottor
med, och en huggormsunge. Vi såg en massa hjortar
igen, de var knappast rädda. Sen kom vi till hamnen
där jag o pappa tittade på båtar från många länder,
jag fick godis av en tant från Danmark, bara för jag
visste vilken deras flagga var. Sen köpte vi glass i den
lilla affären och mamma köpte fika på Briggen. Efter
ett tag badade vi igen nu i en liten kåsa för båtar,
mamma dök i hamnen. Nu kom båten tillbaka och vi
hoppade på. Jag vill åka till Hanö på vintern igen.
Hugo med mamma & pappa i somras.
7

Med Camping Key Europe blir semestern
billigare, bekvämare och tryggare
Endast

199

 Boenderabatter på drygt 3 000

campingplatser i Sverige och Europa.

per år

 Massor av rabatter och erbjudanden
såväl lokalt som nationellt.

 Kostnadsfri ansvars- och olycksfalls-

försäkring som gäller för hela familjen.

 Resemagasinet Camping med

katalogen Svensk Camping hem
i brevlådan i februari varje år. (Gäller
svenska hushåll. Värde 99 kr).

Köp på

campingkeyeurope.se
hallevikscamping.se

Mer information och fler av Camping Key Europes förmåner finner du på Campingkeyeurope.se

kr
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INFORMATION OM
VÅRA VOUCHERS
Här finns Vattenlandet som ger pirr
i magen för små och stora barn och
Leklandet som är perfekt för bus för
dem med spring i benen. På Barnens
Gård finns också djur som alla barn får
klappa och hjälpa till att ta hand om.

VI VILL GE ER SOMMARENS BÄSTA
DAG!!
ETT BESÖK PÅ BARNENS GÅRD ÄR ETT
ROLIGT HELDAGSÄVENTYR FÖR HELA
FAMILJEN. 0455-155 55

Det är kul att vara barn på Barnens
Gård, men det ska vara en skön upplevelse för vuxna också. När lek- och

Intill hamnen i Hällevik ligger krogen
Dagmars där vi serverar allt ifrån stekt
sill med potatismos till den populära
varmrökta laxen. Laxen röks med alved
i rökeriet, som ligger vägg i vägg med
vår hamnkrog, på gammalt vis över
öppen eld. I samma byggnad ligger vår
delikatessbutik som säljer våra egentillverkade sillinläggningar, såser och fisk
från rökeriet.

Campingvägen 75, Hällevik
0456-572 50
facebook.com/Halleviksbadet

VÄLKOMMEN TILL ERIKSBERG
- PÅ DJURENS VILLKOR!
Att köra in genom grinden till Nordens
största safaripark Eriksberg Hotel &

SE ERBJUDANDEN PÅ
NÄSTA
SIDA

badglada vuxna behöver en paus så
finns det därför fina möjligheter till en
stunds avkoppling samtidigt som man
har barnen under uppsikt. Vi vill vara
en mysig oas full av lek och härliga
stunder. Ett ställe att trivas på och
komma tillbaka till.
VARMT VÄLKOMMEN TILL
BARNENS GÅRD!

Under högsommaren drar vi även igång
med räkfrossor på krogens uteservering.
Ät här - Dagmars!
Ät hemma - Hennings!
Telefon: 0456-52050

Här finns tre bassänger för både stora och
små, familjebad och motionsbanor samt två
vattenrutschbanar varav en är på hela 67 meter och rymliga omklädningsrum med duschar och bastu. På området finns även café,
matservering med fullständiga rättigheter,
kvällsunderhållning under juli/augusti samt
härliga grönytor att ligga och sola på.

Nature Reserve är som att komma
till en lugnare värld. Här möter du det
vilda livet på djurens villkor. Inom området finns hjortar, vildsvin, visenter
och mufflonfår som vandrar fritt omkring tillsammans i ett cirka 925 hektar
stort naturområde med hög biologisk
mångfald, vackra ädellövskogar och
ett fascinerande klipplandskap.

Här finns även ett av världens största
bestånd av den röda näckrosen och
har du tur får du se havsörnen vid
Utsikten eller Färsksjön. På Eriksberg
finns även en restaurang som har
utsetts till Blekinges bästa och i Outdoor Eriksberg hittar du viltprodukter,
inredningsartiklar och fritidskläder.
Telefon: 0454-56 43 00
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VOUCHERS

MED NEDANSTÅENDE VOUCHERS FÅR DU RABATT PÅ NORMALT ENTRÉPRIS.
VOUCHERS MÅSTE HA STÄMPEL FRÅN CAMPINGEN FÖR ATT VARA GILTIGA.

Stämpel

180:-per person (Ord. 205:-)
TA MED VOUCHER TILL ENTRÉKASSAN

Stämpel

Giltig mellan
5/6 - 5/9 2021

10% rabatt i både butik och på krogen
TA MED VOUCHER TILL ENTRÉKASSAN

Stämpel

10% rabatt på a la carte från 18.00 (dock ej på alkohol)
TA MED VOUCHER

Stämpel

TA MED VOUCHER TILL ENTRÉKASSAN
450:- (Ord. 500:-) för hela familjen (2 vuxna & 3 barn)
TA MED VOUCHER TILL ENTRÉKASSAN
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Giltig mellan
27/3 - 29/8 2021

Strandvallen

K

Butik

A

BOULE

-in
eck ng
Ch rkeri
pa

1

nd

m

28
29

43

42

44

41

40

45

Q

112

48

32

33

111 110 109 108 107

50

51

5

7

2

4

6

8 10

22

21

20

52

36

34

39
37

53 54 55

56

106 105 104 103 102 101

86 85 84

57

58 59x 60 61 62

83 82

150 149 148 147 146

C

D

158 157 156 155

183 184 185 186

S 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
113 114 115 116x 117 118

19 1

87

.......
..............

R 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159

9

B

35
38

49

3

23

46
47

1

25
24

30
31

26

.......
...
....

0

15

oo

lp
Til

h

c
lo

27

a
str

126 127 128 129 130 131

119 120 121 122 123 124

369 370

315x 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305
316x
317x
318x
319x
320x

304 303 302 301

353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341

368

354

355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

340
339
338
337

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Draget/husbilen enligt pilens riktning

Naturskyddsområde
Natura 2000

16

Brandinformation

Vagnen ska placeras på sådant sätt att den lätt kan
dras väck vid eventuell brand. 4 metersregeln gäller.
Engångsgrill ej tillåten på mark.
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Parkering Klass 1

Information
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Upptäck en välbevarad hemlighet under tre
dagar på cykel i Blekinge
Vi erbjuder er att färdas tre dagar på cykel
i Blekinge, från Hälleviks camping i väst, till
Kolleviks camping i öst och till Halens camping i
norr. Blekinge är ett litet län med korta avstånd
och en stor variation i miljön. Färdrutten blir från
Hälleviks camping till Kolleviks camping, från
Kollevik till Halens camping, och åter till Hällevik,
Varje dagsetapp är mellan 30 och 40 km.
Tre nätter i campingstuga inklusive sänglinne.
Enklare lunchpaket för tre dagar att medtaga.
Pris 1400:-/person, möjlighet finns att hyra cykel
som tillägg. Gäller mellan 2/4–1/10.

Kust- och trollingfiske
Upptäck ett välbevarat fiske, en hemlighet under
ytan, under några dagar i Hällevik. Vi arrangerar
vistelse för olika typer av fiske. Ni kan komma
som ett kamratgäng eller en förening. Fördelen
med Hällevik och Listerlandet är närheten till
fiskevatten oavsett om fiskar från båt eller land.
Vi ligger på en halvö och läsidor finns alltid vid
blåsigt väder. Vi erbjuder fiskeguider om önskas.

Vandring
Upptäck en välbevarad hemlighet på Listerlandet
i Blekinge! Naturreservatet Listershuvud är ett
skogsdominerat restberg 84 m över havet beläget
på Listerlandet. Från toppen har du en vidunderlig
utsikt över Hanöbukten och Listerlandet.
Hanö som ligger några kilometer österut, har
en unik miljö med skiftande flora och fauna där
istiden, engelska sjömän och drakar har lämnat
spår efter sig. Vi föreslår en dagsvandring på
Listershuvud och en på Hanö, låt väder och vind
avgöra dina dagar.
Prisexempel: 620:-/person natt, helpension i
campingstuga.

Kamrat
Vill ni tillbringa några dagar tillsamman med
familj, släkt eller vänner på Listerlandet. En plats
utan exploatering väl undangömd mellan långgrunda stränder, klippor och ett landskap med en
stor variation. på liten yta. Med nära samarbete
med ett flertal restauranter, gör vi er upplevelse
minnesvärd för alla sinnen. Oavsett om ni vill ha
en ledighet fylld med aktiviteter och upplevelser
eller en där ni tar dagen som den kommer, så
hjälper vi er med våra personliga tips och lokala
arrangörer.
Prisexempel: Helpension i campingstuga 620:-/
PP/natt, inkl. sänglinne.

Vi erbjuder allt från självhushåll till helpension
där ni äter frukost på vår anläggning, lunchkorg
tar ni med ut, samt middag på närliggande
restauranter. 710:-/person

Träningsläger fotboll
Vi erbjuder en bra miljö och perfekta förhållanden
för att er förening skall få de bästa förutsättningar
för en lyckad säsong. Vi har flera fotbollsplaner,
samarbeterar med Mjällby IF och träningsarenan
är Strandvallen. Det ingår två träningar per dag.
Vi kan boka in träningsmatcher, föreläsningar om
första hjälpen, ledarskap, barn och idrott m.m.
Ni kombinera er familjesemester med träning.
Vi erbjuder barnvänliga stränder, poolområde,
restauranger samt underbar natur. Ni kan välja allt
från helpension till självhushåll, eller kombinera
dessa. Prisexempel för 3 dagars träning med
helpension och planhyra: 1260:-/person.

Träningsläger simning
Toppa formen inför kommande tävlingssäsong!
Fördelen med vårt läge är närheten till allt. För
just er aktivitet så har vi utomhusbassängerna
på Hälleviksbadet nära. (300 m ) . En anläggning
med 6 banor i den stora bassängen Banhyran
ingår i ert pris.
Vi har boende både i campingstugor och i
fullserviceboende. Samlingslokal och banhyra
ingår alltid i er bokning.
Prisexempel tre dagars träning med fullservice
och två övernattningar: 1.070:-/person.

Träningsläger Triathlon
Fördelen med vårt läge är närheten till allt. För
just er aktivitet så har vi en skyddad långgrund
havsvik samt en 50 m havsvattenbassäng inom
300 m från vår anläggning. För cykel/mtb och
löpning finns fina möjligheter i närområdet. Vi
erbjuder er kartmaterial och tips.
Vi har boende både i campingstugor och i
fullserviceboende. Samlingslokal ingår alltid i er
bokning.
Prisexempel med tre dagar träning, två
övernattningar och fullservice: 1.420:-/person.

Träningsläger orientering
Upptäck en väl bevarad hemlighet, i Blekinge.
Fördelen med vårt läge är närheten till allt. För
just er aktivitet så har vi träningsområde både på
gångavstånd och inom 2,5 mil från vår anläggning
Vi erbjuder er tränings paket kartmaterial o tips,
i samarbete med Bromölla /Sölvesborg OK. Vår
omgivning är oftast snöfri så den lämpar sig även
för tidiga träningar. Varierande terrängtyper i vårt
område.
Vi har boende både i campingstugor och i
fullserviceboende. Samlingslokal ingår alltid i er
bokning. Prisexempel med tre dagar träning, två
övernattning och fullservice: 1.420:-/person.
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MAT

I vår omgivning finns flera restauranger med olika
menyer. Här är ett urval på några som vi själva besöker
och njuter av. Dessa är värda ett besök för att njuta av
god mat!

HENNINGS RÖKERI

Familjevänlig fiskrestaurang vid Hälleviks hamn med fullständiga
rättigheter samt en fiskbutik direkt i anslutning med delikatesser
rökta på gammaldags vis.
Strandvägen 13 29472 Sölvesborg • 0456-52050
ww.hennings-rokeri.se

KAJUTAN

Kajutan lagar mat med genuin matglädje av de bästa råvaror som
finns att tillgå. De serverar nyfångad fisk som landats i Hörvik, men
naturligtvis också ett flertal kötträtter. Den fina utsikten över hamnen
& Blekingekusten får du på köpet.
Kustvägen 5, 294 74 Sölvesborg • 0456-51038
www.kajutan.nu

HÄLLEVIKSBADET

A la carte och fullständiga rättigheter! Friluftsanläggning med bassänger och vattenrutschbana. Välkomna!
Campingvägen 75, Hällevik • 0456-572 50
www.facebook.com/Halleviksbadet
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VI HAR REDSKAPEN FÖR
EN AKTIV SEMESTER!
Hyr utrustning för sport och friluftsliv hos oss
på campingen. Vi har ett brett utbud och har
delvis uthyrningen igång under hela året. Det
finns även möjlighet att boka guidade turer.
Prisexempel halvdag (4 timmar):
•

Standardcykel med växlar: 100:-

•

Standardcykel utan växlar: 60:-

•

Havskajak: 200:-

•

Stand up paddleboard: 200:-

•

Roddbåt 200:-

•

Mountainbike: 270:-

•

Minigolf 20:- barn, 40:- vuxen/ spel

•

Rullskidor: 200:-

•

Bouelklot 50: -

•

Kajak sit on top (1 person): 200:-

•

5 kamps bana: 50:-/familj

•

Kajak sit on top (2+1 pers): 250:-

För bokning och information kontakta:
www.hallevikscamping.se • 0456-52714

För bokning och information kontakta:
www.havochskogisyd.se • 073-651 25 37

SVARSLAPPAR TILL TIPSPROMENAD
Tipspromenad är tillgänglig mellan vecka 27-31!
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VAD TYCKER NI OM CAMPINGEN?
Det är viktigt för oss att veta vad våra gäster tycker om oss. Enkäter och kryssfrågor tycker vi är lite trist, skriv
hellre fritt från hjärtat om sådant ni gillar och förslag till förbättringar. Många förbättringar på har kommit från
gästers önskemål. Vi lottar ut tre weekends 2022 oavsett boende inklusive två middagar bland er som svarar.
Fyll i nedanför, klipp ut och lämna i receptionen!

VAD ÄR DET BÄSTA MED HÄLLEVIKS CAMPING?
Tycker vuxna:

Tycker barnen:

VAD BÖR VI ÄNDRA PÅ HÄLLEVIK?
Tycker vuxna:

Tycker barnen:

TILLSAMMANS FÖR VARANDRA, ANSLUT DIG TILL SMS-LIVRÄDDARE
På Hällevikscamping bor ca 1500 personer när beläggningen är som högst.
Då är det naturligt att olyckor sker. Varje säsong inträffar ett antal olyckor och
sjukdomstillstånd som kräver ambulanstransport.
Från det att larmet går till ambulansen är på plats tar det ca 10-20 min, då är det
avgörande för utgången att någon på plats kan hjälpa till innan den kommer fram.
Tidiga insatser vid hjärtstopp räddar liv, och det finns ett system som larmar ut
frivilliga att kunna hjälpa direkt om hjärtstopp inträffar.
Systemet Sms-livräddare länkas samman av en app för smartphones. När 112 får samtal om en person som
drabbats av misstänkt hjärtstopp, går ett larm samtidigt ut till ambulans och frivilliga livräddare som befinner
sig i närheten. Livräddaren bekräftar larmet i appen och får en karta till den drabbade personen och till
närmaste hjärtstartare. De frivilliga tar sig till platsen och påbörjar livräddande insatser tills ambulans eller
räddningstjänst anländer.
Vi på Hällevikscamping önskar att så många av våra gäster som kan ansluter sig till sms-livräddare. Vi
erbjuder grundutbildning och repetition av HLR till våra gäster. Kontakta receptionen för info och anmälan.
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OM CAMPINGEN
Vi hälsar dig välkommen till Blekinges vackraste
belägna camping, vilken dessutom är myggfri. På
gångavstånd finns flera aktiviteter bl a tempererade
saltvattenbassänger och havsbad med långgrunda
barnvänliga stränder. Ytorna på Hälleviks camping
känns väl tilltagna med ett luftigt intryck. Vi har fyra
servicehus, varav två är fullt vinterbonade och med
full service. På området finns även naturstrand,
bastu, grillhus, minigolf, boulebanor samt båt och
cykeluthyrning.

I närområdet finns idrottsanläggningar och naturskyddsområden med vandrings och motionsslingor.

HUSVAGNSPLATSER Platserna är väl tilltagna
mellan 100-200 m2. Platser finns i öppen terräng
eller i mera vindskyddad miljö. Boka kan du göra
online, via telefon eller mail. Försäsongserbjudande tillämpas.

CAMPING SPOTS Each site gives you 100200 m2 for you to use as you please. They
can either be wide-openly located or more
protected from the wind. You can make a reservation online, by phone or e-mail. We offer pre-season
discounts.

HUSBIL På vårt nya område har vi platser med
hårdbelagda ytor förberedda för husbilar. En del
av dessa gränsar till strandområdet. Under 2017
utökade campingen med ytterligare 30 husbilsplatser, dessa ligger på eget område. Boka kan
du göra online, via telefon eller mail

MOTOR HOMES We offer hard surfaces prepared for
motor homes. Some of these borders our beach area.
We are planning to expand and open up more spots
in a foreseeable future. If you are looking for a spot
for your camper, make your reservations online, by
phone or via mail.

TÄLT Vi har ett öppet tältområde i direkt anslutning till havet i vindskyddad skuggig miljö.
Önskas tillgång till el så kan man boka ordinarie
campingtomt. Förhandsbokning kan göras även
för tältare.

TENT Vi have an wide open designated area for tents
directly adjacent to the ocean in a very wind protected and shaded environment. If you need electricity,
a regular camping spot can be reserved. Pre-bookings can be made also for tents.

Vår STORSTUGA har plats för 6 personer. Två rum
och kök. Ett rum med våningssäng och ett med
dubbelsäng. I köket finns bäddsoffa och fullt utrustat kök. Avskild uteplats under tak.

Our STORSTUGA can accommodate 6 people. It has
two separate rooms and a kitchen. One room has a
bunkbed and one has a double bed. In the kitchen there
are also a sofa bed. This cabin also offer a fully equipped
kitchen and a covered terrace.

FULLSERVICESTUGORNA är på 15m2, I dessa
finns kök toa o dusch. Stugorna har plats för 2-3
personer. Möblerad uteplats finns.
Vi har 12 st traditionella CAMPINGSTUGOR. De
är utrustade för 2-4 personer. Spishäll, kylskåp
samt uteplats finns. WC och dusch finns i angränsande servicehus.
COMPACTLÄGENHETERNA är utrustade med
köksalkov, trinettkök med kyl. Dusch och toa. I
varje enhet. De har plats för 4 personer. Avskild
uteplats finns.
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Det vanligaste boendet är husvagn eller husbil. Våra
tältplatser är placerade närmast havet. Många av
våra gäster är barnfamiljer.
20 % av våra gäster är från övriga Europa.
Totalt finns 430 platser varav ca 330 är med el. Ett
helt nytt område öppnades 2014/2015 med speciella husbilsplatser.

Fully equipped COTTAGES/CABINS 15m2, incl. a
kitchen, bathroom with a shower and can accommodate 2-3 people. Guests also have access to a furnished patio in connection to the cabins.
We offer 12 traditional styled CABINS/COTTAGES
They are quipped for 2-4 people. Incl. stove tops, refrigerator and a small terrace. Access to toilets and
showers are given in a nearby service house.
COMPACT APARTMENTS are equipped with a small
kitchenette incl. refrigerator and has a bathroom
with shower in all units. Each apartment has 4 beds
and also a small private patio.

CAMPING PRICE/NIGHT
Lågsäsong 1/1-1/4 och 4/10-31/12
Off-season

235 SEK/dygn
190 SEK "ej el

Bokning 4 dagar före ankomst
Book 4 days before arrival

Försäsong/Eftersäsong 2/4-9/5 och 29/8-3/10
Pre-season/Post-season

265 SEK/dygn
220 SEK "ej el

VARDAGAR: 11-12, 16-18,
FRE: 11-12, 16-20, LÖR-SÖN: 9-16

Mellansäsong 10/5-20/6 och 16/8-29/8
Intermediate season

300 SEK/dygn
255 SEK "ej el

MÅN-FRE: 10-12, 16-20,
LÖR: 9-20, SÖN: 9-18

Högsäsong / Peak season 21/6-15/8

365 SEK/dygn

ALLA DAGAR: 09.00-21.00

Stand by 3/4-20/6 och 16/8-3/10

320 SEK "ej el
Se kommentar

Innehav av CKE innebär -20 SEK på ovanstående priser
Camping per månad (Låg, mellan och högsäsong)
Camping per month

Låt vagnen stå kvar.
Förskottsbetalning tillämpas.
Bokas via mail eller telefon

25 dygnsavgifter
25 day fees

El: 2,00 SEK/KwH

14.250 SEK (el för
500 SEK ingår)

El: 2,00 SEK/KwH

400 SEK/mån
1.000 SEK/mån

Boka senast 4 dagar innan
ankomst. 0456-52714.

Vandrare/cyklist/motorcykel
Wanderer/bicycles/motorbikes

70%

Av rådande taxa
Pay 70% of actual price

Quick Stop 18.00-10.00

70%

Av rådande taxa

2-bädds
2-beds

550 SEK/dygn

12 m², fullt utrustat kök. Ej toa.

4-bädds
4-beds

650 SEK/dygn

10 m², fullt utrustat kök. Ej toa.

Fullservicestuga
Full service cabin

750 SEK/dygn

15 m², fullt utrustat kök, toa m dusch.

Storstuga
Big Cabin

1200 SEK/dygn

36 m², 2 sovrum, fullt utrustat kök,
toa m dusch,

Panorama stuga

1600 SEK/dygn

36 m², 2 sovrum, fullt utrustat kök,
toa dusch Stor uteplats

2-bädds
2-beds

750 SEK/dygn

Tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning.

4-bädds
4-beds

900 SEK/dygn

Kitchenette m kylskåp, toa m dusch.
Utdragningsbara sängar

Säsong sommar / Season summer 2/4-5/9
Säsong vinter / Winter season
Temporär vintervistelse

25% RABATT/DISCOUNT 1/1-9/5 & 16/8-31/12
LÄGENHETER / APARTMENTS 1/1 - 31/12 PRICE/NIGHT

BO EN VECKA, BETALA FÖR 6 DAGAR

STUGOR / COTTAGES 1/1 - 31/12 PRICE/NIGHT

25% RABATT/DISCOUNT 1/1-9/5 & 16/8-31/12
ÖVRIGT / OTHERW
Bokningsavgift / Booking fee
Förhöjd avgift / Extra fee
(minst 2 övernattningar)
Avbeställningsskydd / Cancelllation protection
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80 SEK
50 SEK/dygn
50 SEK/day

1/6-6/6, 17/6-20/6, 24/6-27/6,
1/7-4/7, 30/7-1/8, 11/8-15/8

160 SEK
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BRA ATT VETA

GOOD TO KNOW

ADRESS OCH TELEFONNUMMER
Tel: 0456-527 14
Campingv. 41, 294 95 Sölvesborg
info@hallevikscamping.se
GPS kordinater: N 56° 0’ 41.45” E 14° 43’ 6,67”

ADDRESS AND PHONE NUMBER
Phone: +46(0)456-527 14
Campingv. 41, 294 95 Sölvesborg
info@hallevikscamping.se
GPS coordinates: N 56° 0’ 41.45” E 14° 43’ 6,67”

IN- & UTCHECKNING
Ditt boende är ledigt kl 15 på ankomstdagen. Ditt boende
skall lämnas senast kl 12.

CHECK-IN AND CHECK-OUT
You accommodation is ready at 3:00 p.m. on the day of your
arrival. Check-out is to take place no later than 12:00 p.m.

INFARTSBOM
Bomkort gäller endast för incheckad gäst.

INBOUND TRAFFIC BOOM
The traffic boom card is only for checked-in guests.

HJÄRTSTARTARE
Finner du i köket i servicebyggnad C.

DEFRIBILLATOR
In the kitchen in service house C.

LARMNUMMER
112.

EMERGENCY NUMBER
112.

SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN
1177.

GATHERING PLACE
During a repeated alarm signal, you are required to go to
Strandvallen entrance. (see also my suggestion on the map)

POLISEN (EJ BRÅDSKANDE)
114 14.
LANDSTINGET BLEKINGE
0454-73 000.
ÅTERSAMLINGSPLATS
Vid upprepad larmsignal bege dig till Strandvallens entré. (se
även kartan på mitt uppslaget)
SÄKERHET
Elkablar skall vara anpassade för utomhusbruk. Kör i gånghastighet. Förbandslåda finns i receptionen. Personalen är
utbildad i första hjälpen.
INTERNET
Vi har Telia WiFi med täckning på hela området. Accesskort
köpes i receptionen.
ORDNINGSREGLER
Finns anslagna i receptionen. Det är ditt ansvar att ta del av
dem.
KIOSK
Finns med i närområdet.
AFFÄR
Det finns en närbutik med begränsat sortiment. Affär med
fullt sortiment finns i hamnen i Hällevik.
RESTAURANG
I närområdet finns 7 stycken restauranger.
Alla med unika miljöer och med unika menyer.
MINIGOLF OCH GOLF
Vi har egen minigolfbana och 5 km från oss finns golfbana.
TENNIS/BOULE
På pensionatet Hälleviks havsbad finns tennisbanor med
grusunderlag, du bör boka bana i förväg. Många spelar boule
på campingens egna banor.

SAFETY
Electrical cables must be adapted for the outdoors. Please
drive in walking speed.
First-aid material are accessible in the reception. All personnel are First-aid trained.
INTERNET
We offer Telia WiFi with good coverage over the entire site.
You can buy the access-codes in our reception.
CODE OF CONDUCT
Are specified at the reception. It is your responsibility to keep
informed and updated.
KIOSK
Present in the surrounding area.
STORE
Convenient store on-site with limited assortment. A grocery
store with complete assortment is easy accessible in the
harbor of Hällevik.
RESTAURANT
There are 7 restaurants in the area, Listerlandet, all with
unique menus and unique setting.
MINIGOLF AND GOLF
We offer mini golf on-site, and an 18-hole-golf course is
located 5 km from us.
TENNIS/BOULE
Hälleviks havsbad offers tennis-courts with gravel.
We recommend you to pre-book your court ahead of time.
Especially during peak season. We offer boule on-site.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
1. Anmäl dig i receptionen
genast vid ankomsten. Lämna
samtidigt över ditt Camping
Key Europe. Grupper anmäls
av gruppledaren. Meddela
direkt vid anmälan om du har
med dig extra tält, båt etc.
2. Tillfälliga besökande
ombedes parkera sitt fordon
på parkeringsplats utanför
området eller på anvisad plats
inom området. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift
från tillfälliga besökare. Se
separat prislista.
3. Campingvärden och övrig
personal är ansvarig för lugn
och ordning, och hjälper till om
det uppstår problem.
4. All tältutrustning av normal
typ och storlek får användas.
Däremot är det inte tillåtet
att sätta upp s.k. tälthus av
permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till
användning till motordrivet
fordon.

5. Egna fasta anordningar
vid tält eller husvagn, såsom
staket och skyddsvallar är
inte tillåtna. Fråga om Du
är tveksam om vad Du har
rätt att göra. Se till att gasol
och elutrustning är provad
och godkänd enligt gällande
bestämmelser.
6. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet
fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet
och så korta sträckor som
möjligt.
7. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn.
Störande uppträdande är inte
tillåtet. Mellan kl. 23.00 och
07.00 ska det vara tyst på
campingplatsen.
8. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och
bollspel. På de flesta platser
finns speciella lekplatser och
bollplaner iordningställda. Att
kasta eller sparka boll bland
tälten och husvagnarna är inte
tillåtet.

9. Hundägare ombedes visa
största möjliga hänsyn mot
övriga gäster. Håll hunden i
kort koppel och rasta den på
anvisad plats eller utanför
området.
10. Försäljning vid och inom
campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens
tillstånd.
11. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri.
Använd sophållarna som finns
inom området. Tänk på att inte
slänga glödande grillkol eller
andra brandfarliga föremål i
våra sopkärl.

14. Avresa. Om inte annat
avtalats med receptionen
så ska campingtomten vara
utrymd och städad före
kl.12.00 på avresedagen. Detta
med hänsyn till nya gäster. Vi
är tacksamma för besked om
avresedagen i god tid, särskilt
under högsäsong.
15. Campingvärden eller
personalen ansvarar inte
för skador på eller förlust av
campinggästernas ägodelar.
Den som skadar byggnader,
material eller gästers ägodelar
kan göras ersättningsskyldig.

12. Lämna de gemensamma
utrymmena (toaletter, tvättoch duschrum, kök och disk)
i samma skick som du själv
önskar finna dem.

16. Vi förutsätter att alla
campinggäster tar hänsyn
till varandra och hjälps åt att
hålla ordning. Personalen har
en skyldighet att agera i de fall
där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.

13. Biltvätt är inte tillåten på
området.

17. Var aktsam om naturen –
den behöver ditt skydd.

9. Dog owners are requested
to show as much consideration as possible towards the
other guests. Keep your dogs
on a short leash and walk
them in the designated area or
outside of the campsite.

14. Departure. Unless otherwise agreed with the reception,
the camping pitch shall be
vacated and cleaned before
noon on the day of departure,
as new guests will be arriving.
We appreciate your giving us
notice of your departure day
in good time, especially during
the high season.

REGULATIONS
1. Please register at the reception as soon as you arrive
and submit your Camping
Key Europe at the time of the
registration. Groups should
be registered by their leaders.
Please let us know during the
registration, if you have got an
additional tent, boat etc.
2. Casual visitors are requested to park their vehicles in
the car park outside the area
or at the designated place
within the area. The campsite
host may charge casual visitors a fee, see separate pricelist.
3. The campsite host and
other personnel are responsible for maintaining peace
and order, and will assist if
there are any problems.
4. All tent equipment of normal type and size is permitted.
However, it is not allowed to
set up so-called tent houses
of a permanent type. Caravans
shall be authorised for use
with a motorised vehicle.

5. It is not permitted to use
own fixtures outside of the
tent or caravan, such as fences and barriers. Please ask
us if you are not sure whether
something is permitted or not.
Please make sure that gas and
electric equipment is tested
and approved according to the
applicable regulations.
6. Do not disturb the other
campsite guests by driving
motorised vehicles more than
absolutely necessary. Drive
at the walking speed and as
short distances as possible.
7. The general rule at the
campsite is to show consideration. Disorderly conduct
is not permitted. It should
be quiet between 11 pm and
7 am.
8. Help your children to find
places which are suitable
for playing and ball games.
In most places there are
designated playgrounds and
playing fields. It is not allowed
to throw or kick around a boll
among tents and caravans.

10. Selling items next to and at
the campsite requires consent
of the campsite host.
11. Please help us keep the
campsite clean and free of
litter. Use the refuse bins that
are available at the campsite.
Please do not throw hot ashes
or other inflammable items
into the refuse bins.
12. Leave the common
areas (WCs, washing and
shower rooms, kitchen and
dishwashing room) in the
same state in which you
would like to find them.
13. Carwash is not allowed at
the camp site.

15. The campsite host and
personnel are not liable for
damages to or loss of property
of the campsite guests. Those
responsible for damages to
buildings, materials or guests’
property can be held liable.
16. We request that all campsite guests show consideration
to each other and help each
other to maintain order. In
the event a guest does not
comply with these rules, the
personnel will be required to
take actions.
17. Please take care of the
environment – it needs your
protection.
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BUTIK

Vår anläggning är återförsäljare för Svenska tält
och hela deras sortiment. Går du i investeringstankar kontakta gärna oss för hur och vad vi kan
erbjuda dig det bästa förslaget både vad det
gäller prisbild och service.

ÅTERFÖRSÄLJARE SVENSKA TÄLT
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Tel: +46(0)456-527 14 | Webb: hallevikscamping.se | E-post: info@hallevikscamping.se

CAMPING
SYDOST

5 knop

BLEKINGE
UNDERBARA
VATTEN

Cykelväg
Hällevik

Hällevikslägret

Hanö

Kan köpas i receptionen.
Camping Key Europe är laddat
med massor av erbjudanden
och rabatter. För att läsa
No mer
om vad respektive erbjudande
ge
rsu
innehåller besök Camping.se
nd
eller appen.

CAMPING KEY EUROPE

Cykelväg
Nogersund

Hörvik/Krokås (5km)
E22/Sölvesborg (10km)

