
Vegby Camping, Storgatan 2, 52011 Vegby
Telefon: 0702675992 eller 0321-72912

E-mail: vegbycamping@hotmail.com
www.vegbycamping.com

För dig som vill bo i en naturskön miljö med blandade 
aktiviteter för både barn och vuxna!
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Swimmingpooler
På campingen finns det 2 utomhuspooler som är öppna under 
sommarsäsongen. En större pool på 8x8m med 1,2m djup samt en barnpool 
med 4,5m i diameter och 30 cm djup. Vegby camping rekommenderar alla 
gäster som badar i poolen att duscha av sig både innan och efter badet. 

Handlar’n Vegby - Reception och butik
I butiken Handlar’n hittar du receptionen till Vegby Camping. Hit vänder du dig 
för in-och utcheckning samt vid övriga ärenden och frågor rörande din 
campingvistelse. 

I butiken finns stora möjligheter 
att handla mat och annat viktigt 
under din vistelse. Här säljs 
lokalproducerade varor från 
bl.a. Dalsjöfors kött, Gäsene 
mejeri, Vaggeryds chark samt 
ägg från Sjömarkens hönsgård. 

Öppettider:
Mån-fre 9:00-19:00
Lördagar: 9:00- 17:00
Söndagar: 11:00-15:00

Lågsäsong 
1 sept - 30 april

Högsäsong 
1 maj - 31 aug

Camping med husvagn/husbil/tält 160:-/dygn 200:-/dygn

El till husvagn/husbil/tält (10A) 35:-/dygn 35:-/dygn

Säsongsplats 4490:-
+ 2:-/kW

9990:- 
+ 1,5:-/kW

1 vecka camping med husvagn/husbil ink. el 975:-/vecka 1175:-/vecka

Hyrning av stuga 26kvm för 4 personer 600:-/dygn 800:-/dygn

   Extra person i stuga    80:-/dygn    80:-/dygn

Hyrning av stuga 10kvm för 4 personer 400:-/dygn 400:-/dygn

Priser

Servicehuset
I servicehuset hittar du toaletter, duschar, kök, tvättrum samt bastu. För att 
använda tvättmaskin och torktumlare kan man köpa polletter i receptionen för 
20:-/2st vilket räcker för en tvätt. Önskar man använda bastun kostar det 
80:- för en timme. Även detta bokas via receptionen. 

Alla stugor på 26 kvm 
innehar kök, toalett och 
dusch. Stugorna på 10 
kvm innehar kyl med 
frysfack, micro samt 
kaffekokare, och ligger 
endast ett par meter från 
servicehuset.

Campingen består av 
55 platser för husvagn, 
husbil och tält. Alla 
platser har samma pris 
och det är helt valfritt 
var på campingen man 
väljer att ställa sig.



Dagkort Sämsjön 40:-

Årskort Sämsjön 400:-

Dagkort Åsunden 50:-

10 dagars kort Åsunden 200:-

Årskort Åsunden 400:-

Hyrning av lastbil och släpkärra
Vi erbjuder även uthyrning av lätt lastbil på 17 kubikmeter, samt släpkärror. 

Båtuthyrning
Det finns möjlighet att hyra kanoter och ro-båtar för en dag på sjön. Priset är 
200:- för enheldag på 8h. Besök receptionen för hjälp och information. 
Flytvästar också finns att låna. 

Fiske
För den fiskeintresserade erbjuder vi även köp av fiskekort för både Sämsjön i 
Vegby samt Åsunden i Ulricehamn. 

Hyrning av lastbil minst 4h (4 mil ingår, diesel tillkommer) 500:-

    Extra mil 30:-/mil

Hyrning av lastbil 1 dag (4 mil ingår) 800:-

    Extra mil 30:-/mil

    Extra dag 500:-

Hyrning av släpkärra 200:-/dygn

Trådlöst internet

Minigolf
För den som är intresserad av att spela minigolf finns en 12-hålsbana belägen 
bredvid poolen och lekplatsen. Kanske blir det just Du som sätter årets 
banrekord? 

Vuxen: 30:-/runda
Barn under 10 år: 20:-/runda

30 min 15:-

1 timme 20:-

4 timmar 40:-

8 timmar 50:-

1 dag 60:-

3 dagar 90:-

7 dagar 120:-

1 månad 150:-

För att få tillgång till WiFi 
på campingområdet finns 
det möjlighet att köpa 
surf i receptionen enligt 
följande priser:


