
Ljungby Semesterby och CampingPark
Priser 2022

Husvagns- och Husbilsparkering
1 – 5 personer
300,--/natt 1 maj – 30 september
Stängt 1 oktober – 30 april 
Elavgift 25,--/natt
Vid fler än 5 personer debiteras 10,--/person för varje ytterligare person
Extra tält utöver förtält debiteras med 75;--/natt
Vid fler än 2 hundar debiteras 10;--/natt/hund
Vid extra långa husvagnar är grundpriset 300,--/natt
Man använder servicehusets duschar/toaletter och gästkök

Tält
1 person
175,--/natt 1 maj – 30 september
Stängt 1 oktober – 30 april
Ingen elplats för små tält för 1 person.
Vill man ha el får man betala för en stor tältplats (3-5 personer) + elavgift
Vid fler än 2 hund debiteras 10;--/natt/hund

2 personer
250,--/natt 1 maj – 30 september
Stängt 1 oktober – 30 april
Ingen elplats för små tält för 2 personer
Vill man ha el får man betala för en stor tältplats (3-5 personer) + elavgift
Vid fler än 2 hund debiteras 10;--/natt/hund
Extra tält 75,--/person

3 – 5 personer
300,--/natt 1 maj – 30 september
Stängt 1 oktober – 30 april
Vid fler än 5 personer debiteras 10,--/person för varje ytterligare person
Vid fler än 2 hund debiteras 10;--/natt/hund
Extra tält 75,--/tält
Vid extra stora tält upp till 7 personer är grundpriset 375,--/natt

Fri entré till badanläggningarna utomhus 
Öppettider för badanläggningarna enligt komunens info

OBS att badanläggningen kan vara stängd för allmänheten vissa dagar 
pga tävlingar

Badanläggningen omfattar en uppvärmd 50 meters utomhuspool med svikt 
och hopptorn 

Finns också ett äventyrsbad med rutschkanor och bubbelpooler och en 
inomhuspool.

Till dessa anläggningar tas en entréavgift enl kommunens taxor
 

Utomhusanläggningen tillåter husdjur på vissa områden. 



Dock skall noteras att man inte kan gå via vårt café ut på badanläggningen 
med sitt husdjur utan man måste gå genom kommunens entré

Hundar och katter är välkomna hos oss men vi måste begränsa antalet per 
gästande familj eftersom efterfrågan är så stor. Vi tar oss friheten att 

placera familjer
med husdjur på lite avstånd från gäster utan husdjur.
Detta för att alla gäster skall trivas.
Våra rastområden utanför själva campingen är jättefina och vi slår vakt om 

en lugn
och avkopplande miljö på campingområdet.

Färskt frukostbröd finns varje morgon vid beställning kvällen innan.

Sommarrestaurang och café öppet 15/6 – 15/8 

Minigolf/18 hål 60,--/vuxen 
45,--/pensionär 
45,--/ungdom (12-17 år)
30,--/barn (upp till 11år)

Hjärtligt välkommen till TIPI Ljungby Semesterby & CampingPark
Med vänliga hälsningar
EvaGun Annerhagen
Campingägare och husdjursägare


