BOENDE & TIPS PÅ AKTIVITETER
PÅ SKREA CAMPING OCH I FALKENBERG

VÄLKOMMEN TILL
SKREA STRAND!

2021

VÄLKOMMEN

Kanslistvägen 6, Falkenberg • Tångarondellen • 0346-71 38 40
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Skrea camping är en privatägd familjecamping som drivs av familjerna
Sundström och Westlund. Vi är fyra dalkullor/dalmasar som förälskat oss
i västkusten och speciellt Falkenberg och Skrea strand. Vår gemensamma
nämnare är service och efter många år inom servicebranschen har vi tagit
oss an den här sommarpärlan. Det känns både hedervärt och fantastiskt
roligt. Välkomna till oss där du som gäst alltid är nummer ett.
Skrea Camping har funnits i generationer. Det första camparna kom
hit redan i början på 60-talet. Eller kanske egentligen inte hit utan till
skogsdungen vid Skrea Strands början där campingen då var belägen.
Med tiden flyttades campingen en liten bit högre upp och där huserar vi
än idag. Närheten till havet och den fantastiska stranden har alltid varit
synonymt med camping och semester.
Under alla dessa år med olika entreprenörer så har alla haft en sak gemen
samt att utveckla Skrea Camping till det perfekta sommarparadiset som
det idag är. Campingen har växt i såväl storlek som antal besökare och
utbudet av faciliteter är bättre än någonsin.
Vårt mål är att ge er en anläggning där ingenting saknas och att man
kan känna sig välkommen året om, både vinter och sommar. Här finns
något för alla.

Micke och Marika Sundström
Jan och Ulrika Westlund

Allt för en aktiv fritid på engelsons.se
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Miljömärkt trycksak
3041 0083

Falkenbergs Sparbank
- det naturliga valet
när du flyttar hit

Tryck och grafisk form: V-TAB Falkenberg 2021
Copy: Wernersson Idé
Med reservation för tryckfel

PURO BEACH-FEELING
PÅ SKREA STRAND
Utomhuslounge
Lättsam sommarmeny
Goda drycker
Nytt champagnehus
Take away

för husbil och husvagn.
Gratis över natten!

Vi finns på Knölaberget 220,
Havsbadsallén
@mijosfalkenberg

falkenbergssparbank.se
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Fr. v. Janne & Ulrika Westlund och
Marika & Micke Sundström.

Skrea Camping där semestern blir som bäst.
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Säljstart i mitten av maj 2021. | Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt slutförsäljning.

50:-

VÄLKOMMEN TILL
SKREA CAMPING!
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0346-550 00

mijos_falkenberg
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INFORMATION FRÅN SKREA CAMPING

SMÅTT & GOTT OM CAMPINGEN

CAMPINGPRISER
På Skrea Camping finns det bra och prisvärt boende för alla smaker oavsett om du bor i husbil, stuga
eller tält. Campingen ligger endast ett stenkast från omåttligt populära Skrea Strand och närheten till
strand och hav känns över hela campingen. Campingen är en familjecamping med minimiålder på 23 år
för boende på anläggningen. Här finns all tänkbar service du kan förvänta dig av en ansedd camping.
Här finns t.ex. handikappanpassade och välutrustade servicehus, en välsorterad servicebutik, en restaurang
och massor att göra både på och utanför campingen.

CAMPING - DAGSBOKNING

CAMPING - SÄSONGSBOKNING

LÅGSÄSONG 16/8 – 20/6
Hela campingen
350 kr/dygnet inkl. el

FÖRSÄSONG 13/4 – 20/6
Blått område
4 700:- exkl. el
Vitt område
4 700:- exkl. el
Gult område
4 700:- exkl. el

HÖGSÄSONG 21/6 – 15/8
Blått område
560:-/dygn
Vitt område
590:-/dygn
Gult område
630:-/dygn
Husbil & tält
440:-/dygn

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.

el
el
el
el

SOMMARSÄSONG 13/6 – 31/8
Blått område
20 000:- exkl. el
Vitt område
21 300:- exkl. el
Gult område
23 100:- exkl. el

VINTERFÖRVARING
Vinterförvaring av husvagn (utomhus)
3.500:Vinterförvaring av trägolv på pall (utomhus) 500:Vinterförvaring på plats (platsreservation)
1 500:ÖVRIGT
Minigolf

20:-/barn
50:-/vuxen
EU-kabel
150:Antennkabel
150:Dusch
1:-/minut (3 minuter per gång)
Familjedusch
10:- + duschavgift
Tvätt
40:-/maskin
Torktumling
10:-/maskin
Cykel
100:-/3 timmar
250:-/dag, 700:-/vecka
Dusch, klädtvätt & torktumling betalas med nyckelkort
som erhålls vid incheckning.
ALLMÄN INFO
• Bokningar av campingplats. Önskar
du boka campingtomt eller stuga
under veckorna 28-31 så måste man
boka minst en vecka. Under övrig tid
på högsäsong (21/6 - 11/7 samt
9/8 - 15/8) kan man boka valfritt
antal nätter.
• Vid bokningar under midsommarafton

SOMMARFÖRLÄNGNING 1/9 - 30/9
Alla områden
1 800:- exkl. el
EFTERSÄSONG 1/9 – 18/10
(gäller endast nya incheckningar)
Alla områden
4 100:- exkl. el
VINTERSÄSONG 1/10 – 29/3
Alla områden
8 800:- exkl el
El tillkommer med 2,50:-/kwh

Säsongsboende

Älskar du också havet och kan inte få nog av Skrea
camping så passa på att boka säsongsplats hos oss.

och midsommardagen, Wheels &
Wings helgen samt vissa storhelger
tillkommer en avgift på 150 kr per
natt.
• Bokade platsnummer är preliminära
om inte annat framgår av bokningen.
• Vill du boka en specifik plats hos oss
kostar detta 150:-/plats.

• Även platsbokade platser kan bytas/
flyttas av campingen. Normalt är
enda fallet när detta kan ske när en
platsbokad plats blir en säsongsplats.
Campingen skall då kontakta gästen
för att försöka erbjuda en så likvärdig ledig plats som möjligt.

DET HÄR HITTAR
DU PÅ SKREA CAMPING
FYRSTJÄRNIGT PÅ SKREA CAMPING
Skrea camping är belägen ett ”stenkast” från Skrea strand
med en 2,5 kilometer sandstrand att promenera, springa,
leka, sola och bada vid.
Skrea camping består av ca 521 campingtomter och ett
50-tal stugor i olika storlekar. Campingen är fyrstjärnig och
har något att erbjuda alla oavsett ålder. Här finns lekytor,
lekrum, aktivitetsscen, glasskiosk, restaurang, loungeytor,
minigolf, minilivs och cykeluthyrning. För alla barn erbjuder
vi vår campisklubb. Vår reception har generösa öppettider
året om. Självklart har vi en bra tillgänglighet för rörelsehindrade.
RESTAURANGER OCH BUTIKER
På Skrea Camping finns en restaurang, poolkiosk och det
viktigaste du behöver till din frukost hittar du i receptionen.
I Falkenbergs centrum och längs Skrea Strand finns dess
utom mängder av restauranger och i campingens närhet
finns det gott om matbutiker..
BARNVÄNLIGT
Skrea Camping är en familjecamping med barnen i fokus.
På området finns flera lekplatser och under juli månad
finns det ledarledda aktiviteter för barn sju dagar i veckan.
Även Skrea Strand är mycket barnvänlig. Tillgängligheten

för barnvagnar är god i alla tre servicehusen som även har
familjebadrum med skötbord, badbalja och handdusch för
småbarn och vanlig dusch för vuxna.
HANDIKAPPANPASSAT
Skrea Camping är asfalterat och plant och det finns en trä
ramp ner till badet så när som på de sista metrarna mot
vattnet. I alla servicehus finns det handikapptoalett med
skötrum vilka är särskilt kodade på gästkorten för åtkomst.
Tillgängligheten för rullstolar är god i våra servicehus som
är försedda med larm..
SÄKERHET
Skrea Camping är inhägnad och gånggrindarna låses
klockan 23.00. Vid receptionen är det bom och bom-kort
för gäster. Under större delen av högsäsongen patrulleras
området nattetid av vakter som nås med jourtelefon.
SERVICEHUS
Vi har två servicehus som är strategiskt belägna på olika
sidor av campingen. Allt för att underlätta oavsett vart man
bor. Här finns det gott om toaletter, duschar, familjebadrum
och handikappanpassade toaletter. Det finns också möjlighet
att tvätta, laga mat, samt diska. Alla våra servicehus är hel
kaklade och tas väl omhand.

Nyrökt fisk, skaldjur
& pinfärska laxsidor
öRökt och gravad lax, rökt makrill, rökt sillö
öEgenkokade skaldjuröFärsk fiskö
öSmörgåstårtaöFiskgratängeröFisksoppaö
öSmörrebrödöSalladeröBeställningssortimentö

Servicev. 3, Fbg | 0346-71 57 59 | Öppettider: korshags.se/butiken
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Vi har allt för en lyckad semester!

Vinbergsvägen 2
311 50 Falkenberg
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CAMPINGTIPS FÖR BARNEN

FAMILJETIPS

ETT PARADIS
FÖR BARN!
På Skrea camping finns en superkul lekplats, en
stor studsig hoppkudde, studsmattor, minigolf
med mera. Vår camping är helt enkelt ett Mecka
för alla barn med mängder av kul grejer att göra.
CAMPISKLUBBEN
I maj vaknar Campis till liv och
är redo för sommarens bus.
Campisvännen CAMPIS som
är vår nya maskot lovar vi att
det kommer att hända mycket
kul saker så glöm inte att regi
strera dig i Campisklubben.
Det gäller att hänga med om
du inte vill missa något för när
Campis sätter fart händer det
grejer.
Går du med i Campisklubben lovar vi att du inte kommer
att ha en tråkig stund. Vi har hört rykten om filmstunder
med popcorn, minidisco, dans, utflykter, ansiktsmålning,
lekar, krabbfiske, skattjakter, drakflygning och kanske
med lite tur även varma bad och vattenlekar.
Och ni vuxna - kom ihåg att Campis med vänner är en
grym barnvakt.

SIMSKOLA
Tre grupper i 3 olika nivåer = 30 min, veckorna 28-30
Vi har max 12 st barn per grupp.
Krabban
måndag-fredag kl. 08.00-08.30
Sjöstjärnan måndag-fredag kl. 08.40 - 09.10
Laxen
måndag-fredag kl. 09.20-09.50

ROLIGT FÖR HELA FAMILJEN
NÄR & VAD HÄNDER PÅ CAMPINGEN?
Vecka 25
Vecka 25 - 32
Vecka 27 - 32
Vecka 28 - 30
Vecka 28 - 31
Vecka 28 - 31
Vecka 28 - 31
Vecka 29 - 32

Midsommarfirande
Lekrummet öppet alla dagar
med massor av aktiviteter.
Vuxensim söndag 8.00 -9.30
Simskola måndag-fredag
Sommarträning och Yoga
onsdag-lördag 9.00 - 10.00
After Beach tisdag-lördag 15.00 -19.00
Livequiz måndag 20.00 - 21.00
Barnens dag onsdag

POOLPRISER
Poolentré ingår för betalande campinggäster.
Poolpriser för övriga i mån av plats.
Dagsbad
50:-/person
3-dagarspass
100:-/person
7-dagarspass
200:-/person
Barn under 3 år
gratis med betalande vuxen

Sommarsimskola 2021:
Pris: 395:-/barn. Priset avser måndag till fredag respektive
vecka. Först till kvarn.
OBS. ingen återbetalning vid utebliven ankomst/incheck.
Mer info på hemsidan eller receptionen.

ELLER
TA
MED
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RESTAURANG & DELIKATESSBUTIK
GLASSCAFÉ MED TOPPINGBUFFÉ
BOKA & BESTÄLL ONLINE!

HEBERG E6 avfart 49 0346-511 10

FRISBEEGOLF PÅ VALLARNA
Discgolf liknar på många sätt golf
men istället för att spela med klubbor
spelar man med discar eller en helt
vanlig frisbee. Varje hål avslutas i en
korg av metall som ersätter koppen i
traditionell golf. Den spelare som har
kastat lägst antal kast vinner. DiscGolf
Park hittar du vid Vallarnas Friluftsområde och har 18 hål/korgar. Starten
hittar du efter Boulecenter. Parken är
alltid öppen och avgiftsfri.
SMÖRKULLEN
Att bestiga Smörkullen är spännande
för både stor och liten. När du står
på toppen så är du 52 meter över
havet och har en magnifik utsikt över
Falkenberg.
www.falkenberg.se/upptack/naturen/
naturreservat/smorkullen

De olika stegen hittar du på skreacamping.se

ÄTA
HOS
OSS

VALLARNA
Vallarna är en vacker och levande park
med massor av aktiviteter. Ta den korta
promenaden från centrum över Tullbron
så kommer du till naturområdet med
en för året alldeles ny lekplats. Här finns
också skatepark, käpphästbana, pump
trackbana, äventyrsbana, mini-zoo
och mycket annat. Det finns gott om
picknickbord så ta gärna med fika.
www.falkenberg.se/upptack/platser/
vallarna

ALLA DAGAR 10:00-19:00

LAXBUTIKEN.SE

KLITTERBADET
Klitterbadet är ett inomhusbad med
50-meters saltvattenbassäng, en 34°
bassäng, undervisningsbassäng och
badlandskap för de minsta.
www.klitterbadet.se
BRA GOLF PÅ NÄRA HÅLL
I Halland finns det mängder av golfbanor vilket gör regionen till Sveriges
golftätaste. Närmast campingen
ligger Falkenbergs Golfklubb med
27 utmanande hål. Inom kommunens
gränser finns även Ullared Flädje GK,
Björnhults GK och Vinbergs GK.
www.golfriket.se/halland
SIA GLASS
På SIA Glass i Slöinge används bara
råvaror av högsta kvalitet och givetvis
görs glassen av äkta grädde. Här
kan du shoppa glass och slå dig ner
i glasscafét och komponera ihop din
egen favoritstrut.
www.siaglass.se
SAGOCAFÉT
Mitt i stan finns Sagocafét – en underbart färgsprakande trädgård där
alla barn får leka hur mycket de vill.
Du kan äta glass i stora lass, mumsa
på våfflor eller gå loss på kakbuffén.
Öppet sommartid.
www.facebook.com/sagocafeet

KRABBFISKE
Ibland är det de enkla nöjena som
man minns mest. Som att sitta på
solvarma stenar och se barnen i
spännande jakt efter krabborna som
lurar precis under ytan. Tips på bra
krabbfiskarställen: Näset, Olofsbo och
Hästhagsudden.
SUPPA I SUSEÅN
Är du sugen på att göra en riktigt
rolig aktivitet strax utanför Falkenberg? Då ska du testa att paddla SUP
i Suseån. Vi lovar en härlig upplevelse
och Villa Surfgarden hyr även ut både
MTB och Fatbike som också är kul
aktiviteter som passar de flesta.
www.villasurfgarden.se

DU HITTAR FLER
ROLIGA TIPS PÅ
WWW.FALKENBERG.SE

STORA BERG
GETINGE

° SJÄLVPLOCK ° CAFÉ
° SURDEGSPIZZA ° GÅRDSBUTIK
STORABE RG SJ ÄL VPL OCK
Stora berg 110, 305 75 Getinge
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450 gratis parkeringsplatser!

SHOPPING I FALKENBERG

All shopping på ett ställe!
På Lokstallarna finns det mesta ni kan tänkas behöva för er vistelse i Falkenberg.
Här kan ni fylla kylen med allt från basvaror till havets läckerheter. Köpa medicin, hämta paket
och lämna tipset. Här finns massor av el- och sportartiklar och allt för våra fyrfota vänner.
Passa också på att skaffa en ny sommarfrisyr och vackra blommor till campingbordet.
Det finns gott om fri parkering även för husbilar och husvagnar.
Välkommen till Lokstallarna och Falkenberg!

SHOPPINGGLÄDJE I FALKENBERG
SMÅSTADSSHOPPING
Falkenberg har två gallerior och många
små spännande butiker. Strosa i våra
fina gångstråk och vila shoppingtrötta
fötter på någon av alla uteserveringar
i Falkenbergs centrum.

HARRYS & HAMNKROGEN
I Falkenberg finns ett stort utbud av
restauranger att välja mellan. Vi tipsar
gärna om Harrys på Grand Hotel som
erbjuder en fantastisk uteservering
med utsikt över Tullbron. Gillar du
husmanskost är Hamnkrogen ett
mycket bra alternativ. Båda restaurangerna ligger i centrum på andra
sidan Ätran.
GOTT OM CAFÉER I STAN
Mitt i stan hittar ni populära Majos
på Stortorget med sina hemmagjorda
bowl´s, sallader och bakverk. I centrum
finns även Espresso House och på
Borgmästargården Café & konditori
bakas söta bakverk där smörgåsarna
görs på bröd från prisbelönta Solhaga
Stenugnsbageri i Slöinge. Stålboms
konditori har en vacker uteservering
och serverar frukostbuffé, lunch och
fika.

PADEL PÅ
SKREA STRAND!

FYNDA PÅ FYNDA
Fynda köpcenter i Falkenberg erbjuder
allt mellan himmel och jord på sina
16 200 kvadratmeter butiksyta. Här
finns det sex butiker med Fynda
Factory Outlet i spetsen.
ENGELSON – ETT PARADIS FÖR
JAKT- OCH FRILUFTSINTRESSERADE
I Falkenberg hittar ni den välkända
postorderfirman Engelson med mycket
stort utbud och fina priser på jakt- och
friluftskläder. Gillar ni detta kan ni
shoppa loss rejält i deras stora butik
utmed gamla E6 strax ovanför Tångarondellen.
SVERIGES STÖRSTA BESÖKSMÅL
Efter en halvtimmes bilresa från Falken
berg hittar ni Gekås Ullared som är
Skandinaviens mest välbesökta varuhus
och kanske kan ni även få se en skymt
av TV-profilerna Morgan & Ola-Conny.

FISKETURER • FISHING TRIPS VARBERG
Familjerabatter

En av Sveriges finaste padelhallar med
sju banor och 18 meter högt till tak!

ÅRET RUNT • YEAR ROUND
Bacchus väg 6
falkenbergspadelcenter.se
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BOKA 0340-121 79
FladenFisketurer.se

FLADEN • 7-15
LILLA MIDDEL • 15-20

Alltid söndagsöppet!
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TIPS PÅ SKREA STRAND

TIPS PÅ SKREA STRAND

GODA GRANNAR PÅ SKREA STRAND
STRANDENS BÄSTA LÄGE
Med bara några hundra meters avstånd från campingen hittar ni Ocean
Hotel med bästa restaurangläget på
Skrea Strand. Det är svårt att komma
närmare havet eftersom det bara är
runt 20 meter ner till Kattegatts blåa
bölja. I restaurangen serveras allt från
smörstekta fiskar till hamburgare i

en mysig, strandnära restaurang där
du kan dricka din öl med fötterna i
sanden på sommaren. I puben kan ni
spela shuffleboard, biljard & kolla på
spännande livesport. Läget är unikt
och stället är mycket välkomnande med
en atmosfär som passar allt och alla.
www.oceanhotel.se
PADEL PÅ SKREA STRAND
Vill du spela padel under semestern
finns det bra möjligheter på nära håll.
Ni hittar en ny och fin padelanläggning
med sju inomhusbanor på halvön Bacc
hus längst bort på Skrea Strand. Detta
är en av Sveriges finaste hallar med 18
meter högt i tak och ni kan självklart
hyra både rack och bollar. Ett bra tips
är att äta en god Mijos-sallad som
avslutning på träningspasset.
www.falkenbergspadelcenter.se

GLASSIGT STÄLLE
Glasshuset i Falkenberg är en av Skrea
Strands riktiga pärlor och kan betraktas
som ett besöksmål idag. Redan på
långt håll känner du den goda doften
av rånen som hela tiden bakas inne på
Glasshuset under sommaren. Du kan
välja mellan ett 50-tal olika smaker
från SIA Glass i Slöinge strax söder
om Falkenberg. De goda rånen bakas
självklart på plats enligt Gert-Elis välbevarade originalrecept.
www.glasshusetskrea.se

POP UP-YOGA PÅ STRANDEN
Är du sugen på att landa och ladda om
med morgon-, frukost- eller kvällsyoga
under bar himmel kan du göra det på
Skrea Strand hela sommaren. Charlotta
Bjarneborg erbjuder yoga och gong
avslappning och spontana tillägg kan
förekomma. Du kan även boka in en
pop up-yoga på något annat ställe
dit du bjuder in vänner och grannar.
Boka in dig via Facebook - MediYoga
Falkenberg

SPA MED HAVSUTSIKT
The Retreat Club på Falkenbergs
Strandbad är inte bara ett spa
utan ett stort, inglasatoch grönskimrande fristad. Upplev denna
spa-anläggning med 33 grader i
vattnet, 25 grader i luften - 365
dagar om året. Mingla till musik
ens rytmer och ju längre ner solen
hänger desto högre blir pulsen på
The Retreat Club.
www.strandbaden.se

MIJOS MED FEELING AV PURO BEACH
Förra sommaren etablerades en ny restaurang på Skrea Strand med ett avslappnat och skönt koncept och det blev succé direkt. Det som erbjuds är en vit
utomhuslounge med medelhavskänsla och en lättsam sommarmeny med goda
drycker och ett för säsongen helt nytt utvalt champagnehus. Ni hittar Mijos
strax intill Strandbaden och Glasshuset. Ni hittar Mijos på Facebook.

20%

Kronans Apotek

!

Välkommen till ditt sommarapotek i Falkenberg!
Hos oss hittar du allt inom recept, hälsa och egenvård.

Nygatan 38
Mån–fre 9.30–18, Lör 9.30–14
Sandgatan 36
Mån–fre 8–19, Lör 9–15, Sön 10.30–15

GUDMUNDSGÅRDEN - GÅRDSCHARKUTERI
Känd från TV-programmet ”Yes chef” med Pernilla Wahlgren.

på valfri vara
Gäller ej receptfria läkemedel eller läkemedel på recept.
Klipp ut och ta med kupongen för att ta del av erbjudandet.
Gäller t.o.m. 5/9 2021.
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Hämta utanför
Om du vill undvika att gå in på apoteket kan du i stället
ringa 0770-22 20 30 och beställa avhämtning utanför.

ÖPPETTIDER:
Mån-Fre: 10-18, Lördag: 10-13

Om man följer den härliga vägen från Slöinge till Asige hittar ni Gudmundsgården
- Hallands första och äldsta gårdscharkuteri som grundades 1998 av Sabine och Ralf
Tebaay. Ni hittar allt från korvar, marinerat, pålägg, köksfärdiga rätter, catering, m.m.
Vi erbjuder även hemlagad lunch måndag till fredag på loftet eller ute i hagen.
Ni hittar även våra delikatesser på Gudagott i Halmstad eller på marknader runt
om i Halland. Varmt välkomna!

HITTA OSS:
Gudmundsgården 112,
Asigevägen, 31167 Slöinge
KONTAKT:
0346 - 405 08
butik.gudmund@gmail.com
Gudmundsgarden
gudmundsgarden
www.gudmundsgarden.se
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CENTRUM 2,0 KM

HALMSTAD

STRANDVÄGEN

CENTRUM 2,0 KM
VALLARNA 1,5 KM

B

Förklaring platsfärger
Tomt med varierande storlek, 10-16 amp.
Tomt ca 100 m2, 10-16 amp.
Stor tomt ca 130 m2, V/A, 16 amp. Kabel-TV.
Tomt ca 100 m2, V/A, 16 amp. Kabel-TV.
Ställplats.
Tält.

PYSSEL FÖR BARNEN

SOMMARTORPET

FÄRGLÄGG

FINN FEM FEL

1
2
3
4
5
6
7
8

PRICK-TILL-PRICK

Sommartorpet
har öppet alla dagar
i veckan under perioden

5 juli-15 augusti
kl. 10-18
Kom och hälsa på
Klittervägen 19!

VÄLKOMMEN TILL SOMMARTORPET
I början av juli öppnar förra sommarens
succé Sommartorpet upp igen. Här, ett
litet stenkast från sanddynerna på Skrea
Strand, hittar du bl.a. turistinformation,
Fritidsbanken, cykeluthyrning i mindre
skala och Swerl Coffee Clubs charmiga
fikabuss. I den mysiga trädgården kommer
det hända en rad olika aktiviteter som
t.ex. musikframträdanden, Melodikryss
och yoga. Sommartorpet bemannas av

våra sommarvärdar som kommer ge tips
och inspiration till vad du kan hitta på i
sommar. De kommer också dyka upp på
olika välbesökta platser runt om i
kommunen under högsäsong.
Allt för att vi ska kännas oss trygga och
få hjälp att hitta till mindre välbesökta,
men precis lika härliga, besöksmål.

Hos oss på Harrys i Falkenberg finner du vällagad á la carte, lunch, bar,
lounge, shuffleboard, biljard, ”Harrys lilla Arkad”, trevliga aktiviteter i
sommar, samt barnmeny och glass till familjens yngsta medlemmar.
Boka bord på harrys.se/falkenberg eller 0346-888 555

Du hittar Harrys på den
vackra platsen precis
intill Ätran och Tullbron

HARRYS FALKENBERG | HOTELLGATAN 1 | 0346-888 555 | HARRYS.SE/FALKENBERG
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ATT GÖRA I HALLAND

ATT GÖRA I HALLAND

MYCKET MATNYTTIGT I HALLAND

UPPLEVELSER I INLANDET
I Falkenbergs finns många smultronställen som är värda
ett besök. Det finns flera gårdsbutiker och på Källsjö Mejeri
kan du smaka på halländsk ostkaka och andra mejeri
delikatesser. Missa inte naturupplevelser så som Döda
Fallen i Yngredsfors, Brus i Ätrafors och Hallands vackraste
väg mellan Askome och Gällared.

GUDMUNDSGÅRDEN - GLADA GRISARNAS GÅRD
I Asige strax söder om Falkenberg finns Sveriges största
utbud av egentillverkade kött- och charkdelikatesser av
bästa kvalitet. Köttet kommer antingen från deras egen
gård eller närliggande gårdar. Alla produkter görs från
grunden med egna recept och mycket omsorg.
www.gudmundsgarden.se

ÄT NAPOLITANSKT PÅ
LILLA NAPOLI
I Falkenberg finns sedan ett par år
tillbaka en fantastisk fin napolitansk
pizzeria som är vida omtalad och
känd runt om i Sverige. Där äter man
inte pizza när man själv vill utan
när man får bord. Hela huset och
servicen är annorlunda och går inte
att beskriva. Lilla Napoli är ett ställe
som måste upplevas vid ett besök i
Falkenberg.

JORDGUBBAR & PIZZA
PÅ STORA BERG
Nära Getinge på Stora Berg finns ett
fint utflyktsmål där ni kan plocka
jordgubbar och hallon under en stor
del av sommaren. En nyhet för året är
också att man satsat på en italiensk
surdegspizzeria i en spännande romersk
stil på Stora Berg.
www.hallandsbar.se

TILL HAVS MED FLADEN
Fladen fisketurer från Varberg erbjuder
ett härligt äventyr på havet med
Ms Clipper där ni både som nybörjare
eller erfaren havsfiskar kan fånga ert
bästa sommarminne. På en välskött
båt med erfaren personal får ni all
support ni behöver och de rensar
även fisken ni fångat på vägen hem.
Naturligtvis kan ni hyra fiskeredskap
Boka på www.fladenfisketurer.se

GÅRDSBUTIKEN THURESSON
Mitt ute på landet, på krokiga vägar nära Glommen, hittar
ni den omtalade kött & delibutiken - Gårdsbutik Thuresson.
Allt deras kött är närproducerat och ni kan vara säkra på
att djuren haft ett gott liv. På gårdsbutiken styckar de allt
kött själva och gör sen egna charkuterier och smarriga
delikatesser. I butiken kan ni köpa alla styckdetaljer från
gris, nöt, kalv, lamm och kyckling – färskt över disk.

GOD MAT FRÅN HAVET
I Falkenberg hittar du Korshags som idag är ett av de
främsta rökerierna i Sverige. Fabriken med butik ligger strax
utanför centrum och röker sin fisk på traditionellt vis med
färskflisad alved och enbär och gravar laxen för hand enligt
familjens originalrecept. Riktigt bra råvaror är grunden i
verksamheten för att få fler att välja god mat från havet.
www.korshags.se

uteservering
beställ online
drive in
catering & fest

0346-103 03
16

Du hittar oss 1 mil norr om Falkenberg.
gardsbutikthuresson.se | Tel 0346-923 07

I vår lunchbuffé erbjuder vi varje dag

KÖTTRÄTT FISKRÄTT
PASTARÄTT VEGETARISK RÄTT

Gårdsbutik Thuresson

Till detta serveras även en stor SALLADSBUFFÉ,
måltidsdryck, kaffe, kaka och hembakt bröd.

ÖPPET:
tis-fre 10-18
lör 10-14

hamnkrogenfalkenberg.se
Följ oss på Facebook - hamnkrogenfalkenberg

Hamngatan 39, vid söderbron i Falkenberg

Öppet: måndag – fredag kl 11-14

SOM ETT MECKA FÖR
EN KÖTTÄLSKARE.
Här finner du allt för grillen och färska grönsaker
och läckra tillbehör. Varmt välkomna för en
härlig upplevelse.

Lunchöppet vardagar hela sommaren!
lunchbuffé

ALL YOU NEED IS LAX
På Laxbutiken i Heberg finns kocklaget som ständigt ägnar sig åt
mathantverk med finaste norska fjordlaxen. Laxbutikens restaurang fick i
vintras en helt ny design och det finns
även en delikatessbutik med allt för
en välsmakande picnic eller kvällens
fest med campingvännerna. Lagom till
påskhelgen öppnar även glasscaféet
som överträffar det mesta.
www.laxbutiken.se

Välkomna!
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KRYSSA MED FALKENBERG

BLI CAMPINGMÄSTARE I KORSORD!
Tävla och vinn tre presentkort på SIA-glass i Glasshuset på Skrea
Strand till ett värde av 150, 100 och 50 kronor. Maila in ditt rätta
svar till info@skreacamping.se med namn och kontaktuppgifter
senast den 30 september. Vi mailar sen vinnarna samt informerar
om rätt svar och vilka som vunnit på vår Instagram.
JULKALENDERN
2020 DÄR ANNIKA ANDERSSON
SPELADE MED
HAR KÖTT
MEN
ASSOCIERAS MEST
MED LITE FÅR
MAN
GRÖNSAKER
TYD-

BOR RÖDLUVANS
MORMOR I

RÅDHUSTORGET NO:1A
”Råddan” kallas vårt ställe för, en plats att mötas på före, efter & under
en middag. En Gastro Bar som florerar runt vår stora bar, mat som lagas
av vår idé och- smaksäkra kock & noga utvald dryck av vår personal.
Ett ställe med härligt häng, perfekt läge & varm ombonad känsla!
Kika gärna in på www.radhustorget.nu

NÄMNS
MED
FASA

COCKTAILPARTYTS
ELIOT

Vi serverar allt från smörstekta fiskar till hamburgare i en mysig, strandnära restaurang där
du kan dricka din öl med fötterna i sanden, spela shuffleboard, biljard & kolla på sport i vår pub.
Unikt läge, välkomnande personal, härlig atmosfär som passar allt & alla.
Välkomna till oss!

TIRANATYP
MATZ
BLADHS

BELLMANSK
SKÅL
KARTONG

INSTRUMENT PÅ
GOLVET

KLASSISKT
SKREAHOTELL

OCEAN HOTEL är beläget mitt på Skrea Strand i Falkenberg.

CARLSBERG

SPELAS I
FALKENBERG
PINGISENS
BENGTSSON
VÄG
FÖR EN

7

GARDINMATERIAL

LIGNELL
SOM
SJUNGER

ÄR
STUNDOM
HÖNS

BISPETS
DATORTÄNK

VALUTA
RUM
UTAN TAK

GÅR
SNABBT

2

MAT-LEMKE

FÅGEL
VI SER
OFTA

SPELAR

PÅ MU- FALKEN- GROPSEUM I BERGS DJUR
UGGLARP FF PÅ ROLL-ON

6
GREKISK BACKA- TJUTA
FALLS- DJURBOKSTAV Ö
ISKT

LIMERICKFOLK

EFRAIM
SOM
SJUNGER

3

BITAR DÄR
MAN SPOLAT KRÖKEN
LEVER
DEN SOM
FESTAR

TORN PÅ
GÅRDEN
KLOT
HULKENS
FERRIGNO

LÄSES
AV VIA
EAN

YTTRAT

GER
HEDER

GER SOL, ERODEVIND OCH RAR OCH
VATTEN GNAGER

YTAKTIVT
FÖRETAG
ÄR VI
GÄRNA
ORO

I FRANSK
STADSADRESS

BERG- FRUGRUNDSKOST
DEL
RÅMAR ÄR DET
I
OM DET
HAGEN RARA

1

007
BILDER
OCH
MODEKUNG

KO OCH
KOKOS

GLIDARE

SKOLÄMNE

PERIOD
SOM
INTE ÄR
VÅRA

SMÖRAR

SÅ HÄR
ÄR DET
SOMMAR

GADUS HON ÄR
MORHUA EN AND

Välkomna!

LIGEN
RÄKNA
MED

Så här går det till:
Bokstäverna i de numrerade rutorna bildar i rätt
ordning två ord som är namnet på något som har
med Falkenberg att göra. Det är dessa båda lösenord du ska maila in som ditt svar.
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NY FÖR
MÅNEN
SORT

INFINITIVORD

HIMMELSFÄRG

BROM
5
HÅLL- INSTITUT HAR WCI STOCKPLATS HOLM DÖRR

JÖNSSON
PÅ VALLARNA

MOA
SOM
SJUNGER

MAN
10 KAN
GÅ PÅ PÅ
KLITTERBADET

LIVREGEMENTE

RIPPE

8

OGINA

GÖR ATT
MAN FÅR
SPETS
ELEV PÅ
JOBBET
MUMINVÄN

9

MED FALVATTEN- BREV- RUNEVAD
FOREVER
BÄRARE KENBERG
GLASS- TOKYO
VÄXT MED DAG EXPERTER
FÖRR
INTE MEJ
ELLER DEJ
MEN EN
FISK

JANSSON
ODEN

ÄR PERFEKT
VIKTIGA
VOKALER

För att se aktuella öppettider vänligen se hemsidan www.oceanhotel.se

SUP i mysiga Suseån
En rolig aktivitet för alla.
Paddla nedströms i fin natur.
Skjuts till start & mål.
Våtdräkt och våtsko finns att hyra.
Pris: 390 kronor

FÖREMÅL

TÄNDA
BÅL

4

L I
KLÄDER

Hyr MTB och Fatbike
Hyr en MTB eller Fatbike och cykla var du vill.
En aktivitet som passar alla som kan cykla.
All utrustning ingår: cykel, hjälm, skydd.
Utkörning av cyklar efter överenskommelse.
Pris: 400-450 kronor för tre timmar
Du hittar oss i Ugglarp!
För mer information & bokning
076-126 90 01 | www.villlasurfgarden.se
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VÅRA STUGOR ÅRET RUNT

VÅRA STUGOR ÅRET RUNT

STUGOR
Vi har stugor för alla. De passar för såväl den lilla som den stora familjen. Det finns fyra olika stugtyper.
Västbostugan, stugan för den stora familjen, Norrbostugan passar den lite mindre familjen. Sedan har vi
Söderbostuga A och B, där man bor lite enklare med mer campingkänsla.

VÄSTBOSTUGAN
Västbostugan är vår rymligaste stuga på 32 km2 och ett
övre plan på 25 km2. Stugan har en spännande planlösning med ett separat sovrum, kombinerat mat och tv
rum, samt badrum på nedre planet. En trappa upp finns
ett mysigt sovloft med fyra sängplatser fördelat på två
halvor av huset. Denna stuga är komplett för den stora
familjen med 6 sovplatser. Tänk på att stugorna hyrs ut
för självhushåll, linne och städ kan köpas till.

NORRBOSTUGAN
Norrbostugan är mer kompakt. En lite mindre stuga med
smart planlösning för att rymma allt det som den lilla
familjen kan tänkas behöva. Här möts ni av ett nyrenoverat kök. Ni finner även en toalett, allrum och sovrum
för två på samma plan. En trappa upp finns ett härligt
sovloft för två. Kompakt men smart med 4 sovplatser.
Tänk på att stugorna hyrs ut för självhushåll, linne och
städ kan köpas till.

Priser
18/6 - 9/8
Övrig tid

Priser
18/6 - 9/8
Övrig tid

fr. 2 100:-/natt
fr. 1 400:-/natt

fr. 14 200:-/vecka
fr. 9 300:-/vecka

från 1 600:-/natt
från 1 100:-/natt

fr. 10 700:-/vecka
fr. 7 200:-/vecka

VILLAVAGN
Den välplanerade villavagnen har ett kombinerat mat
och tv rum, separat sovrum och badrum med wc. Den
här villavagnen är perfekt för den lilla familjen med
2 +2 sovplatser. Möblerad uteplats med grillmöjligheter.
Priser
18/6 - 9/8
Övrig tid f
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SÖDERBOSTUGAN A
Söderbostugan A är en av våra enklaste stugor. En mysig
liten stuga med två våningssängar och ett enklare pentry.
Eftersom stugan inte har vatten så får man använda
våra servicehus för dusch och toalett. Här blir campingkänslan ännu mer tydlig. 4 sovplatser. Tänk på att stugorna hyrs ut för självhushåll, linne och städ kan köpas till.

SÖDERBOSTUGAN B
Söderbostugan B är vår absolut minsta stuga. Den rymmer
två personer och ett enklare pentry. Eftersom stugan inte
har vatten så får man använda våra servicehus för dusch
och toalett. Här finner man den äkta campingkänslan.
2 sovplatser. Tänk på att stugorna hyrs ut för självhushåll,
linne och städ kan köpas till.

Priser
10/5 - 1/9
Övrig tid

Priser
10/5 - 1/9
Övrig tid

fr. 900:-/natt
fr. 5 400:-/ vecka
Hyrs ej ut utanför tidsperioden ovan

fr. 700:-/natt
fr. 4 200:-/vecka
Hyrs ej ut utanför tidsperioden ovan

fr. 1 600:-/natt
fr. 1 100:-/natt

fr. 10 700:-/vecka
fr. 7 200:-/vecka

SERVICE
Stugor och villavagn hyrs ut för självhushåll. Du behöver därför ta med dig
sänglinne, handdukar, toalettpapper,
diskmedel och andra förbrukningsartiklar.
Ni kan också välja att hyra sänglinnen.

LÄGENHET
Den här stora lägenheten har en öppen planlösning
med 3 separat sovrum, kombinerat mat och tv rum, samt
badrum med dusch, wc och tvättmaskin. Du kan njuta av
havsutsikten på den stora möblerade balkongen. Den här
lägenhet är perfekt för ett stort kompisgäng eller för två
familjer med 8 sovplatser.
Priser
18/6 - 9/8
Övrig tid

fr. 2 500:-/natt
fr. 1 600:-/natt

BRA ATT VETA
Vecka 28 - 31 kan endast hela veckor bokas.
Midsommar och andra långhelger måste minst tre
nätter bokas, gäller alla stugkategorier. Eventuellt
lediga stugnätter släpps två veckor innan ankomst
och dessa måste bokas via tel. 0346-171 07.

fr. 16 900:-/vecka
fr. 10 900:-/vecka

ÖVRIGT
Bäddset
80:Frotteset
80:Slutstädning 395:-
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AKTUELLA

BRA ATT VETA OM SKREA CAMPING

CAMPA, TRIVS OCH NJUT!

TA BUSSEN
Mitt emot receptionen ligger en busshållplats, med avgång ca en gång i
timmen. OBS! Bussarna tar inte längre
emot kontanter. Ring Hallandstrafiken
på 0771-33 10 30 eller gå in på
hallandstrafiken.se för mer information.
SKICKA EN HÄLSNING
I receptionen finns vykort och fri
märken att köpa. Ni kan också lämna
in posten hos oss så ser vi till att den
går i väg samma dag.
RÖKFRITT SÅKLART
Observera att rökning är förbjuden i
samtliga byggnader, rum, stugor och
husvagnar.
GRILLAT ÄR GOTT
Använd en grill som inte är i direkt
anslutning till marken vid grillning.
Öppen eld får inte förekomma.
SOPOR OCH SPILLVATTEN
Sopor slängs i containrar vid recep
tionen och servicebyggnaden i det

TELEFONLISTA
Receptionen,
Campingvakt....................................0346-171 07
Restaurangen........................... 0790-52 29 17
Falkenbergs
Turistinformation...................0346-88 61 00

22

BRANDPOSTER
Brandposter finns på åtta platser och
är utmärkta på kartan på sid. 10-11 för
mer info.
FÖRSTA HJÄLPEN
Första hjälpen finns vid receptionen
och hos nattvakten. Vid akut fara och
behov av polis, ambulans, brandkår
eller sjöräddning ring SOS Alarm
på 112.
STÄDNING
Städning kan förbeställas vid bokning
av rum eller stugor. För priser se sid.
13-14. Om något av boendealternativen
lämnas utan att städas debiteras en
städavgift på minst 1000 kr per stuga
eller rum i efterhand.
VÄLKOMMEN ÅTER!
Utcheckning ska ske senast kl. 12.00,
annars påförs ny dygnsavgift. Tänk
på att checka ut innan ni flyttar
vagnen.

Taxi...........................................................0346-144 00
Sjukvårdsupplysningen.............................. 1177
Giftinformation................................08-33 12 31
Familjeläkarna
Söderbro........................................0346-71 50 50
Laurentiuskliniken ................ 0346-71 35 35

RABATTKUPONG

RABATTKUPONG

Gäller t.o.m. 31/8, 2021

LÄMNA KUPONGEN I KASSAN SÅ FÅR DU KÖPA

LÖSVIKTSGODIS

NYGRILLAD KYCKLING

GODA GRANNAR

3990

Sparka boll
Bollsparkning är förbjudet på campingen men kan istället göras på
närmaste bollplan.

Elsparkcyklar är inte tillåtna
Inne på campingområdet är elsparkcyklar förbjudna på grund av säkerhetsrisken.
Skruva ner ljudet…
…eller sätt i hörlurar. Tänk på att inte
störa grannarna när ni använder
radio och andra ljudanläggningar.
Koppla djuren
För allas trevnad ska hundar och andra
husdjur vara kopplade och rastas
utanför campingen. Längst bort på
stranden finns det ett hundbad.
Mopedfritt
Moped- och motorcykelåkning
på campingen är förbjudet
alla tider på dygnet.
Bommen
Bommen är låst för infart kl. 23-07.
Då får inga bilar framföras på
campingområdet.

Bilbärgning...................................... 0346-100 70
Polis......................................................................... 114 14
Nödtelefon.............................................................. 112

Ca 1000 g.
Ord. pris 59:-/st.

3990

9

/kg

947551 601502

LÄMNA KUPONGEN I KASSAN SÅ FÅR DU KÖPA
Max 2kg/hushåll
Ord. pris 89:95/kg.

Inlines och skateboard
Åk gärna inlines och skateboard men
aldrig inomhus eller på golfbanorna.
På Vallarna finns dessutom en stor
skatepark där man kan åka i ramperna.

Gäller t.o.m. 31/8, 2021

Namn:

Namn:

Kassörsign:

Kassörsign:

Erbjudandet gäller hos Stora Coop Falkenberg t.o.m. 31/8, 2021.
Max 2 kg/kupong. Till butik: butikskupong.

Erbjudandet gäller hos Stora Coop Falkenberg t.o.m. 31/8, 2021.
Max 3 st/hushåll. Till butik: butikskupong.

RABATTKUPONG

RABATTKUPONG

Gäller t.o.m. 31/8, 2021

Gäller t.o.m. 31/8, 2021

LÄMNA KUPONGEN I KASSAN SÅ FÅR DU KÖPA

LÄMNA KUPONGEN I KASSAN SÅ FÅR DU KÖPA

GRILLKOL/
GRILLBRIKETTER

POTATISSALLAD

Coop Änglamark
Ca 2,5 kg.
Ord. pris 39:90/st.

2 för

49:-

Namn:

Coop
800 g.
Ord. pris 25:95/st.

Namn:

10:-

Kassörsign:

Kassörsign:

Erbjudandet gäller hos Stora Coop Falkenberg t.o.m. 31/8, 2021.
Max 3 köp/hushåll. Till butik: butikskupong.

Erbjudandet gäller hos Stora Coop Falkenberg t.o.m. 31/8, 2021.
Max 3 st/hushåll. Till butik: butikskupong.

RABATTKUPONG

RABATTKUPONG

Gäller t.o.m. 31/8, 2021

947551 801452

Kör sakta

Tystnad råder
Lek gärna och ha kul på lekplatserna
men tänk på att det ska vara tyst och
lugnt kl. 22-09. Visa hänsyn!
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BETALA MED KORT
Överallt på campingen
går det bra att betala
med betalkort.

HANDIKAPPANPASSAT
Det finns handikapptoalett
med skötrum i varje
servicehus som ni som
Det finns många
behöver får tillgång till
lekande barn på
genom nyckelkortet.
campingen och det
Tillgängligheten
är viktigt att hastig
på campingen och i
hetsgränsen på
servicehusenär god och
10 km/h följs.
rullstolar eller barnvagnar
kan köras utan problem på
de flesta ställen.

Grindar
Grindarna är låsta kl. 23-07.

EN LYCKAD GRILLFEST.

Gäller t.o.m. 31/8, 2021

LÄMNA KUPONGEN I KASSAN SÅ FÅR DU KÖPA

LÄMNA KUPONGEN I KASSAN SÅ FÅR DU KÖPA

POMMES FRITES
/STRIPS

MINICIABATTA
/FRUKOSTBRÖD
8-PACK

Coop
900 g.
Ord. pris 15:50/st.

5:-

Coop
560 g.
Ord. pris 21:95/st.

10:-

947552 000908

GLÖMT NÅGOT?
I receptionen kan ni hyra
sänglinne för 100:-/set.
I affären hittar ni det
mesta som kan vara
bra att ha, t.ex. tandborste och tandkräm.

PARKERING
På campingen får det endast finnas
en bil per hyrd tomt.

VI HAR ALLT FÖR

Tryggt med nattvakter
Under högsäsong patrulleras området
nattetid från och med kl. 22.00.
Vakterna ser till att ni kan sova gott
på campingen. Kontakta nattvakterna
på 0346-171 07.
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Restaurangen
Lekrummet

kl. 08.00-21.00
alla dagar under juli
se anslag.
alla dagar under juli

KVARNGATAN 6 • 07–22 ALLA DAGAR • 010–741 64 20

Nattro råder från kl. 23.00.

947552 103005

ÖPPETTIDER
Receptionen

blå området. Här finns också åter
vinningsbehållare, behållare för
använd grillkol och avlopp för spillvatten. Använd alltid lunga och slå
inte ut spillvattnet på marken.

GOD NATT!
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VÄLKOMMEN!
Incheckning sker från kl. 14.00.

Falkenberg

9 947551 900902

Vi på Skrea Camping gör allt för att ni ska trivas hos oss! Undrar ni
över något eller behöver vår hjälp kan ni kontakta receptionen eller
rycka tag i någon av oss som arbetar på campingen. En del av våra
vanligaste frågor har vi besvarat nedan. Trevlig semester!

ERBJUDANDEN
T.O.M. 31/8 2021

Namn:

Namn:

Kassörsign:

Kassörsign:

Erbjudandet gäller hos Stora Coop Falkenberg t.o.m. 31/8, 2021.
Max 3 st/hushåll. Till butik: butikskupong.

Erbjudandet gäller hos Stora Coop Falkenberg t.o.m. 31/8, 2021.
Max 3 st/hushåll. Till butik: butikskupong.
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