
 

Händer på campingen 

Vecka 31 
 

Måndag 2/8     Krabbfiske, 9.30 – 10. 30                  3 – 14 år. 

                           Tipspromenad, 18.30 

 

Tisdag 27/7       Tabata 08.15 – 09. 15 (ingen föranmälan krävs) 

 

Onsdag 4/8      Pysselhuset, 9.30 – 11.00                   3 – 14 år. 

                           Skaka Rumpa, 19.00 – 20.00            2 – 7 år.    

                           Helikopterflygning 16.00      
                                   Samling vid bollplan, 300:-  betalas på plats (kontant/swish) 

 

Torsdag 5/8      Tipspromenad, 18.30 

                           Tabata 08.15 – 09. 15 (ingen föranmälan krävs) 

Lördag 7/8        Den stulna skatten – en piratteater för 

barn, 14.00.                                                      4 – 8 år.   

 

Anmälan till barnaktiviteterna sker i butiken, 

 Wägga Handel. 

Tipspromenaden kostar 10 : -/ person.  
 

Samlingsplatser: 

Tipspromenad, Pysselhuset & krabbfiske: Butiken, Wägga handel. 

Tabata: Bakom servicehus A. 

Restaurang Wägga Lantkök 

 

 

 

Har öppet alla dagar 

16.00 – 23.00 

Tisdag 3/8 Tacobuffe, 17.00 - 19.30 

Onsdag 4/8 Musikquiz, 18.00 

Fredag 6/8 Trubadur, William Larsson, 19.00 

För mer information och bordsbokning: 

Besök waggalantkok.se eller ring till 

0523 – 31001 

(Med reservation för ändringar) 

Wägga Strandgrill - 11.00-16.00 

(OBS. öppet vid bra väder) 

Butik Wägga Handel 

Öppettider 8.00 – 21.00 



 

 

Bland klippor & skär 
 

 

• Flyg fram med Ribbåten! Avgång från Smögenbryggan. Läs mer 

på http://aquaevent.se/smogen 

• Segla genom skärgården med Smögen Sailing 

• Ta en tur till fantastiska Hållö – fyr med Hållö expressen, biljetter 

kan ni köpa hos oss i receptionen! 

• Fånga dina egna kräftor och ta en tur genom skärgården på 

båten Wendla med Smögensfisketurer. 

• Ta en sväng på Smögenbryggan. 

• Besök Nordens Ark och Havets Hus, biljetter finns att köpa i 

receptionen. 

• Vandra i våra fina motionsspår. Vi har kartor och kan guida er i 

receptionen. 

• Besök Smögen dyk & upplevelse, där kan du ta dyk-kurser, 

snorkla, åka kajak, klättra. 

• Vandra i vackra bokskogen Anneröd-Hogsäm Naturreservat, på 

etapp 2 av Soteleden-Kuststigen. Det finns många fina vandringsleder 

att upptäcka på www.sotenas.se/vandra 

• Mer info om vad du kan hitta på finns på 

http://www.vastsverige.com/sv/sotenas/ 

Tips!  

Klippgolf:  55:-/vuxen, 35:-/barn upp till 14år, 

170:-/2 vuxna + 2barn. 

 

Bastuflotten: 1 timme, 300:- eller 2 timmar, 400:- för 2 

personer 

100:- tillkommer för extra personer, max 10 pers. 

Grillstugan:  2 timmar, 395:-/2 vuxna, & barn under 18år.  

Eller, 695: -, 3 timmar, 12 personer. 

Cykeluthyrning: Hos oss kan du hyra cyklar för 100:-/dag. 

(OBS. cyklarna måste lämnas in vid dagens slut, senast 

kl.21:00) 

Grilluthyrning: Hyr din grill för 100:-/dag, för 175:-/dag får du 

även med kol och tändvätska. 

Uthyrning av sjöbod: Planera in din kräftskiva, ditt kalas m.m. 

och njut av en kväll i en härlig bohuslänsk sjöbod. 

Rymmer upp till max 12 personer och går att hyra varje dag 

mellan 15 och 24, under vecka 25 till 32. Pris 750:-.  

För bokning och mer info, kom in till oss i receptionen så hjälper vi 

dig!  

Trampbåtar: Hyr en trampbåt vid vår badplats. 100:- per timme 

för 4 personer.  

Flytvästar finns att låna och bokning sker i butiken Wägga Handel. 

http://aquaevent.se/smogen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sotenas.se%2Fvandra&data=02%7C01%7CKatarina.Rech%40sotenas.se%7C35a2f75219b74dc5628208d80866c5d1%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637268584777167961&sdata=%2FdUUA%2FC2IyaRYnMIjpYSv6lVMeo0db1cF5aBuWkV04Q%3D&reserved=0
http://www.vastsverige.com/sv/sotenas/

