
 

 

Infør besøget  

Ind- og udtjekning 

Du kan tjekke ind fra kl. 15.30 på ankomstdagen. Ved sen ankomst, efter kl. 20.00, 

skal du give receptionen/bookingafdelingen besked om dette på 

bokning@astridlindgrensvarld.se, eller ringe direkte til campingpladsen på +46 

(0)492–798 11. Du kan også kontakte bookingafdelingen på +46(0)492- 798 11. 

Udtjekning skal ske senest kl. 11.00 på afrejsedagen. Udtjekning er enkel: efter at I har 

rengjort hytten, afleverer i nøglen i receptionen og fortsætter jeres rejse. 

 

Ekstra/Tillægsydelse 

Sengelinned og håndklæder medbringer du selv. Alternativt kan du leje det for 175 

SEK/soveplads. Et begrænset antal babysenge kan lejes for 100 SEK stykket/natt. 

Bestil i forvejen, hvis du skal bruge en. 

Slutrengøring: Du rengør selv den hytte, du har boet i. Men du kan også bestille 

slutrengøring som tillægsydelse.  

 

Morgenmad 

På Majkens restaurant inde i Astrid Lindgrens Verden dækkes der hver morgen op 

med en god og nærende morgenmadsbuffet til vores campinggæster. Her er nybagt 

brød fra det lokale bageri, og vores mejeriprodukter såsom mælk, ymer og yoghurt 

kommer fra Emåmejeriet i Småland. Her er også æg, cocktailpølser og grød til såvel 

store som små maver.  

For de morgenduelige, der gerne vil have mest muligt ud af dagen, tilbyder vi den 

tidlige servering med start kl. 07.30. Den anden servering starter derefter kl. 08.45. 

 

 

 



 

 

Parkering 

Hvis du bor i hyttebyen eller på campingpladsen kan du parkere gratis på vores 

hovedparkeringsplads. Parkeringsbillet tilsendes som en PDF-fil, når reservationen er 

fuldt betalt. Anbring billetten er godt synligt sted i forruden, når du parkerer. 

 

Reception/Butikken  

I butikken har vi alt fra slik til varer beregnet til enklere madlavning. Endvidere er der 

legetøj samt hygiejneartikler. Du kan også købe friske rundstykker og nybrygget kaffe 

hver morgen. I butikken har vi alt fra slik til varer beregnet til enklere madlavning. 

Endvidere er der legetøj samt hygiejneartikler. Du kan også købe friske rundstykker 

og nybrygget kaffe hver morgen. 

 

Åbningstider  

Reception/ buttik 2017: 

19/5 – 25/6 08:00 – 20:00 

26/6 - 6/8 08:00 – 22:00 

7/8 – 27/8 08:00 – 20:00 

 

Weekendåbent i september t.o.m. 24/9 

torsdag  12:00 – 18:00  

fredag 12:00 – 18:00  

lørdag  08:00 – 18:00 

søndag  08:00 – 12:00 

 



 

 

 

Høstmarked vecka 44  

27/10  11:00 – 18:00 

28/10 – 4/11  08:00 – 11:00 

5/11  08:00 – 11:00 

 

 


