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Boende
Faciliteter
Boka nu!

Femstjärnigt semesterparadis för hela familjen
På norra Öland ligger förmodligen Sveriges mest kända campingplatser, dels för Kanal 5 hade en omtyckt reality-TV-serie som
utspelade sig här, dels för att det är ett femstjärnigt semesterparadis för hela familjen. Sol och bad, lek och vila, trivsel, vänskap och strandsport. Unga, gamla, kärlekspar och singlar – Här
blandas allt av alla och det enda sonm är viktigt är att du har det
bra. Riktigt bra.

Bred och folklig aktivitetsmeny
På Böda Sand behöver du inte oroa dig för att gå sysslolös, om
du inte vill. Och det spelar ingen roll om du är gammal eller ung,
sportig eller lat. Aktivitetsmenyn är bred och folklig och spänner sig från allt mellan vattenland (som 2015 röstades fram till
“Sveriges Bästa Vattenäventyr” i Allt om Resor) till yoga, från
tennis till dykning, löpning till strandvolleyboll och vattengympa.

Boka idag och upplev Öland
Och inte för att du behöver lämna Böda Sand för att hitta det
du söker, men om du vill sträcka på benen lite och se dig omkring så ligger Böda Sand Beach Resort perfekt till på Ölands
norra udde. Ta en sväng söderut och upptäck Sveriges minsta
landskap och näst största ö.
Trycket på Böda Sands tomter är högt, speciellt under vissa
veckor. Så boka din plats redan idag. Kontaktuppgifter och länk
till bokning hittar du här intill.
Välkommen till Böda Sand Beach Resort!

CampingSverige®
Om campingSverige.se
Den 1 januari 2001 startade CampingSverige.se i samarbete med olika svenska organisationer, som
SCR (Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation), Caravan Club of Sweden och HRF
(Husvagnsbranschens Riksförbund). Innehållet är helt riktat till svenska campare och CampingSverige.
se är i dag Sveriges mest omfattande campingmedia på internet. Under 2015 hade CampingSverige
mer än 800 000 sidvisningar.
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