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T I N G S R Y D

Resort

"Smålands vackraste Resort, 
en upplevelse utöver det vanliga!"
— AFTONBLADET

FYRSTJÄRNIG CAMPING & STUGBY

RESTAURANG & KONFERENS

ÖPPET ÅRET RUNT

SE 2019
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4.   Restaurang
      Bistro & café
5.   Konferens
6.   Spa
7.   Harmonihuset
8.   Barnaktiviteter
10. Fiske
11. Cykla och vandra
13. Ridning
14. Besöksmål
16. Evenemang
17. Kurorten
18. Områdeskarta
20. Stugor
22. Camping
24. Uthyrning
25. Bra att veta
26. Shopping
      Träningsläger
27. Visioner
28. Annonser
36. Turistbyrå
       Reception
       Kontaktuppgifter

INNEHÅLL
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I södra Småland hittar du vår semesteranläggning med 
hjärta för kvalité, god service och spännande upplevelser 
som blir till härliga minnen för livet.

Här bor du bekvämt i moderna stugor eller i ditt egna 
semesterhem på vår fyrstjärniga camping. Vi har 
aktiviteter för både vuxna såväl barn och dessutom bor 
du i perfekt läge med närhet till spännande besöksmål 
som bara väntar på dig. Vare sig du vill ha lugna lata 
dagar eller fylla dem med äventyr - campingsemester 
med barnen, konferensdagar med firman eller en 
avslappnande spa-upplevelse med bastu, jacuzzi och  
avkopplande behandlingar - vi har något att  erbjuda, 
året runt.

Varmt välkomna!

Drömmen om sommaren i Småland 
upplever du hos oss

T I N G S R Y D

Resort
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Restaurang Mårdslycke
Avnjut era måltider i vår restaurang i en lugn och avkopplande miljö med magnifik utsikt över sjön Tiken. 
Restaurangen har fullständiga rättigheter och serverar lunch- och frukostbuffé samt eftermiddagsfika.

LUNCHBUFFÉ

Lunchbuffé med kött, fisk och vegetariskt alternativ. 
I dagens buffé ingår nybakat bröd, stort salladsbord, 
måltidsdryck och kaffe eller te.

FRUKOSTBUFFÉ

Frukostbuffé med nybakade frallor, kokt ägg, yoghurt 
och fil med olika flingor, juice, kaffe och te. Frukostbuffén 
bokas dagen innan.

HALVPENSION - NYHET 2019

Slipp disk och matlagning på din semester 
och gå direkt till vår frukost- och lunchbuffé. 
Bokas dagen innan.

Öppettider och veckans lunchmeny 
www.tingsrydresort.se

Bistro, café & glassbar
Ta en fika i vårt café eller en enklare rätt i vår bistro som 
pizza, lasagne, pajer, sallader, smoothies och annat 
mättande samt öl, vin och drinkar. I glassbaren serverar 
vi mjukglass, skopglass, kaffe och glassdrinkar. 

Öppet från maj till september med samma öppettider 
som receptionen.
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Konferens & festlokal
Konferens eller privat - håll din tillställning hos oss på en unik mötesplats precis vid sjön Tiken. Vi erbjuder moderna 
konferensutrymmen, bekvämt boende, god mat och aktiviteter.

FESTLOKAL

Sjöviken passar för grupper upp till 50 personer. Lokalen 
ligger i anslutning till relaxavdelningen - perfekt om 
du önskar kombinera din tillställning med spa och 
behandingar. Se vårt spapaket på sida 7.

CATERING

God mat är ett måste för en lyckad tillställning! Vi 
arrangerar festen med en meny enligt dina önskemål.  
Drycken tar du med dig själv.

Potatisgratäng eller potatissallad
Pestorullad fläskfilé eller kyckling
Varmrötk lax
Lufttorkad skinka
Västerbottenpaj
Fruktfat med melon och vindruvor

Bondsallad
Hembakat bröd
Smör
Örtolja
Coleslaw
Kaffe

MENYFÖRSLAG
Festbuffé
Slipp planering och matlagning - vi dukar upp i festlokalen.

Minsta antal 12 personer. Kontakta receptionen för prisuppgifter.
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Unna dig det lilla extra
som ger energi för kropp och själ
Njut av en avkopplande behandling på nyöppnade Harmonihuset eller besök vår relaxavdelning med härlig sauna, 
en skön jacuzzi och stor uteplats med vilostolar. Det som gör det hela lite extra lyxigt är att ni disponerar hela 
avdelningen själva.

RELAXANLÄGGNING

2 timmar            1 000 kr

SPAPAKET - NYHET 2019

Boka vårt härliga spapaket - perfekt för möhippan, 
kompisgänget eller kickoffen! Mer information på
www.tingsrydresort.se/spa
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Harmonihuset - NYHET 2019
Harmonihuset består av tre salonger som erbjuder massage, ansiktsbehandling och ljuvliga 
behandlingar för hela kroppen samt samtalsterapi med fokus på stresshantering. Du får 10% rabatt på 
alla behandlingar om du har bokat relaxavdelning eller boende på Tingsryd Resort.

DIANA PILUT
Stresshantering & Massage
Stress gör ofta att vi fastnar i situationer där vi 
inte vet hur vi ska ta oss vidare. Med kunskap 
om stress och återhämtning, livserfarenhet och 
engagemang, hjälper stresspedagogen Diana Pilut 
dig att hitta ditt sätt och din riktning. Kombinera 
gärna samtal med en avslutande massage som 
hjälper dig slappna av en stund innan du går vidare 
med dagen.

BOKNING & BEHANDLINGSMENY:
www.tingsrydresort.se/harmonihuset

MARIA PETERSÉN
Salong Egentid
Lyxiga ansiktsbehandlingar, frans- och brynfärg,  
fransböjning, vaxning och fotvård (ej medicinsk).

MATHILDA ANDERSSON
Massage-Muskelknutan
Här kan du unna dig en klassisk massage eller 
varför inte en hot stone som mjukar upp musklerna 
på djupet och löser upp spänningarna med hjälp 
av de varma stenarna. Behandlingarna anpassas 
efter dina besvär och är därför varierande från 
person till person beroende på om det behövs 
förebygga besvär eller behandla direkta problem.

070-334 16 99

073-526 48 15

076-390 28 33
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Barn
- våra viktigaste gäster!

Barn är våra viktigaste gäster och hos oss behöver de inte känna sig rastlösa. Våra 
lekledare ordnar aktiviteter de flesta dagar i veckan under högsäsong och barnen får 
lätt att hitta nya kompisar. Vi hälsar alla barn välkomna till vår semesteranläggning 
med roliga upplevelser som blir till härliga minnen för livet!

“Emma som var ledare var fantastisk med barnen och lyckades fånga allas intresse. 
Med ett stort leende genomfördes olika aktiviteter som passade små och stora 
och även barnen som inte pratade svenska involverades snabbt.”
— ULRIKA J.

VATTENPALATSET MEDLEY CIRKUS BAMBINO

BÖRJES HÄSTSKJUTS

GYMPA KIDZ



9

VATTENPALATSET MEDLEY

1 km gångavstånd till äventyrsbadet Vattenpalatset 
Kaskad. Här finns även gym och gruppträning för 
ungdomar och vuxna.

Bad
Barn
Vuxna

Bad och träning
Barn
Vuxna

CIRKUS BAMBINO - 1/7-15/8

Varje sommar får vi besök av Cirkus Bambino 
som har föreställning alla kvällar kl. 18.00 (100 kr / 
person). En gång i veckan är alla barn välkomna på 
cirkusskola där deras inre cirkusartister får träda 
fram. På cirkusen kan man också hoppa hoppborg 
(20 kr) och prova på ponnyridning (20 kr).

SHOWARTISTER

Sagolik Magi
Magic Markus
Lattjo, Lajban & Luffarn

FISKESKOLA FÖR BARN

Varje tisdag och torsdag kl. 09.00-10.30 är barnen 
välkomna på fiskeskola där de lär sig fiska med 
metspö och vad som är viktigt att tänka på när man 
är ute och fiskar. Vi hoppas på fångst av abborre, 
mört och braxen - och har vi tur kanske till och 
med en gädda hamnar på kroken! Aktivitetsledarna 
pratar svenska, engelska och tyska.

Uppgifter om pris och anmälan görs i receptionen. 
I avgiften ingår metspön som barnen får behålla.

MINISTARS - NYHET 2019

I Ministars är det barnens tur att stå på scen och 
få känna sig som stjärnor för en kväll. En lekledare 
hjälper barnen öva under dagen och på kvällen 
avslutar vi med ett uppträde där barnen själva eller 
tillsammans får välja mellan att mima eller sjunga 
till en låt.

MINIDISCO

Alla dans- och leksugna barn får släppa loss 
tillsammans på dansgolvet till roliga lekar som 
limbo, musikstopp och hela havet stormar.

GYMPAKIDZ

GympaKidz är en ledarledd utomhusaktivitet med 
lek och rörelseglädje är i fokus. Barnen får ha roligt 
samtidigt som de vistas i naturen och tränar balans 
och motorik.

BÖRJES HÄSTSKJUTS

Åk turer på häst och vagn mellan Tingsryd 
Resort och Tingsryd Centrum under sommaren. 
Hästskjutsen stannar utanför Börjes Varuhus där 
du kan besöka deras omtalade café med Sveriges 
billigaste fika!

Barn
Vuxna

Endast kontantbetalning.

MINIGOLF

Öppet året runt med samma öppettider som 
receptionen.

Vuxen
Barn (under 12 år)
2 vuxna och 2 barn

Aktiviteterna är gratis om inget annat anges. 
Se veckans program på vår Facebook-sida TINGSRYD RESORT.

50 kr
30 kr

125 kr

19/7, 27/7
21/6
13/7

15 kr
25 kr

45 kr
60 kr

50 kr
110 kr
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PROFESSIONELL FISKEGUIDE

Oavsett om du är erfaren sportfiskare eller nybörjare 
så kommer en professionell fiskeguide att ge dig 
bästa tänkbara förutsättningar till en minnesvärd 
fiskeupplevelse. Hos Småland Sportfiske träffar du 
Thomas eller Udo, två erfarna sportfiskare som brinner 
för att ge dig fina fiskeupplevelser.

www.smaland-sportfiske.com

Fiske
I Tingsryd kommun finns det många sjöar med allt från 
gädda, gös, abborre, braxen, sutare och mört samt lax 
och regnbågsforell inom 35 min bilavstånd.

TIKEN TINGSRYD RESORT

Fiske i sjön Tiken bjuder på fina upplevelser för såväl 
sportfiskaren som för familjen som vill få en fin 
semesteraktivietet. Det finns möjlighet att fiska från 
såväl brygga som från land och båt. I Tiken finns ett 
fint fiske på gös, gädda och aborre.

REGNBÅGSFORELLSJÖN

Kulagölen, 20 km från Tingsryd Resort, är en Put-
and-Take sjö med utplanterad regnbågsforell. Här 
erbjuds du ett bekvämt fiske från ett tiotal bryggor runt 
om sjön. Genom åren har Kulagölen blivit känd som 
Regnbågsforellsjön.

FISKESKOLA
FÖR BARN

Se sida 9
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Cykla & vandra
Tingsryds kommun är ett cykelparadis men också för 
dig som gillar attt vandra. Här finns mycket att utforska 
och många fina smultronställen som väntar på dig.

FIKAKORG - NYHET 2019
Vi förbereder fikakorg som du kan ta med dig 
på din dagsutflykt. Beställ i receptionen dagen 
innan.

CYKEL- OCH VANDRINGSLEDER 
    Start Tingsryd Resort

1. Tingsrydsrundan
2. Tiken runt
3. Hensjörundan
4. Rundtur i Äppelriket
5. Väckelsångturen
6. Ygden runt
7. Hönshyltefjorden runt
8. Mien runt

8 km
18 km
30 km
40 km
45 km
45 km
45 km
50 km

1

2

3

4

5

6

7

8
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Cykla på Sydostleden
Längs Tingsryd Resort går Sydostleden - en 270 
km lång cykelled i södra Sverige som erbjuder 
en omväxlande natur- och kulturupplevelse från 
cykelsadeln. 

Läs mer på www.sydostleden.se

Golf
Det finns ett stort antal attraktiva golfbanor i närheten 
av Tingsryd Resort.

Växjö GK
Glasriket GK
Trummenäs GK
Nicklastorp GK
Ronneby GK
Carlskrona GK

Olofström GK
Emmaboda GK
Solvesborg GK
Älmhults GK
Nybro GK
Kalmar GK

40 min
40 min
50 min
50 min
40 min
50 min

50 min
40 min
60 min
60 min
50 min
60 min

Åsnen Nationalpark
Med sin unika och orörda skärgård erbjuder Åsnen spännande fiske och exklusivt fågelliv. Paddla mellan öarna, 
cykla runt sjön eller vandra i naturreservat. Detta är naturen på riktigt!

Tingsryd Resort - en perfekt start på 
dina Åsnenupplevelser

Åsnen Nationalpark är 30:e nationalparken i Sverige. 
Tingsryd Resort ligger 10 km från Åsnen och är en perfekt 
start på dina Åsnenupplevelser.
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Ridning

För dig som är ridintresserad finns ett flertal vackra 
ridstigar i området. Oavsett om du är nybörjare 
eller erfaren ryttare finns det möjlighet att rida på 
Tingsryds Rid & Körklubbs hästar året runt fram till 
vecka 26 och från vecka 33. www.tirk.se

TA MED HÄSTEN PÅ SEMESTERN

När du semestrar på Tingsryd Resort bor du med 
närhet till Tingsryds Rid & Körklubb som erbjuder 
möjligheten att hyra en box så att även din fyrfota vän 
kan följa med på semestern. www.tirk.se

BÖRJES HÄSTSKJUTS

Åk turer på häst och vagn mellan campingen och 
centrum. Hästskjutsen stannar utanför BÖRJES 
VARUHUS där du hittar BÖRJES HÄSTAFFÄR som 
erbjuder ridutrustning till marknadens lägsta priser.

Barn
Vuxna

Endast kontantbetalning.

TINGSRYDS HÄST & SPORTANLÄGGNING

Ponnytrav
V4 Travtävling
V4 Travtävling
Ponnytrav
V4 Travtävling
GS75 Travtävling
Veteranmarknad
Ponnytrav

19/5
31/5
30/6

7/7
29/8
18/8
21/9
5/10

15 kr
25 kr
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1. Astrid Lindgrens Värld Vimmerby
2. Glasriket Kosta
2. Kosta Outlet Kosta
2. Kosta Safaripark Kosta
3. Eriksberg Vilt & Naturpark Blekinge
4. Barnens Gård Karlskrona
5. Marinmuseum Karlskrona
6. Blekinge Skärgård
7. Ronneby Brunnsbad
8. High Chaparral Kulltorp
9. Store Mosse Nationalpark Hillerstorp
10. Vandalorum Värnamo
11. Kalmar slott Kalmar
12. Solliden Öland
13. Ikea Museum Älmhult
14. Linnés Råshult Älmhult
14. Linnés Orangeriträdgård Älmhult
15. Smålands museum, Domkyrkan Växjö
15. Utvandrarnas hus Växjö
15. Kronobergs Slottsruin Växjö
16. Huseby Bruk Växjö
17. Sagomuseet Ljungby
18. Guldvaskning Ädelfors

19. Vattenriket Kristianstad
20. Little Rock Lake
21. Kleva Gruva
22. Möbelriket Lammhult
23. Skånes Djurpark
24. Laxens Hus Mörrum
25. Nöjeshuset Emmaboda
26. Cykla dressin på Smalspåret
27. Grönåsen Älg & Lantdjurspark Kosta

LOKALA BESÖKSMÅL

28. Kyrkö Mosse Bilkyrkogård Ryd
29. Börjes Varuhus Tingsryd
29. Carlqvist Bil Tingsryd
29. Orthex Sweden Outlet Tingsryd
30. Korrö
31. 122:an
32. Ljushuset Urshult
33. Ebbamåla Bruk
34. Kvarnen i Knällsberg
35. Åsnen Nationalpark

120 min
45 min
45 min
45 min
50 min
55 min
50 min
50 min
40 min

120 min
90 min
85 min
80 min

110 min
45 min
55 min
55 min
45 min
45 min
45 min
45 min
70 min

100 min

75 min
70 min

105 min
65 min

105 min
37 min
35 min
70 min
45 min

20 min
5 min
5 min
5 min

30 min
25 min
10 min
32 min
10 min
20 min

Besöksmål
Våra utvalda favoriter!
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Besöksmål
Våra utvalda favoriter!
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26
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GLASRIKET

HIGH CHAPARRAL

VÄXJÖ

LAXENS HUS

RONNEBY 
BRUNNSBAD

BARNENS
GÅRD

ASTRID 
LINDGRENS VÄRLD

ERIKSBERG 
VILT & NATURPARK

IKEA MUSEUM

LITTLE ROCK LAKE

KALMAR SLOTT

KOSTA 
SAFARIPARK

MARINMUSEUM
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lördagar
söndagar

27/4
27/4

6/6
6/6

28/6-30/6

20/7
22/7-28/7
29/7-30/7
16/8-17/8

29/8
7/9-8/9

21/9
14/10

30/4
15/6
21/6
30/5

1/7-15/8
4/7
7/7

12/7
13/7
13/7
19/7
22/7
27/7
31/8
18/8
4/10

5/6-8/6
29/6

12/7-14/7
14/7
17/7

30/7-4/8
8/8-10/8

16/8-18/8
9/11-17/11
9/11-17/11

ÅRET RUNT

Lions Loppis
Auktion i Kvarnamåla

TINGSRYDS KOMMUN

Våryra
Hoffmaestro
TingsRyds Rallysprint
Nationaldagsfirande Korrö
Börjes Cup
Börjes familjedagar
Hensmåla Triathlon
Korröfestivalen
Tingsryd marknad
Hockeycup
International Music Festival
Konst & Hembygdsrunda
BCCC's veteranmarknad
Börjes skördemarknad

TINGSRYD RESORT

Valborgsmässofirande
SM i Banhästskokastning
Midsommarfirande
Visning av Kurorten, grillbuffé
med musikquiz
Cirkus Bambino
Knastret Familjeföreställning
Synfonietta
Helikopterflyg
Lattjo, Lajban & Luffarn
Pierre & Peter Musikquiz
Sagolik Magi
Helikopterflyg
Sagolik Magi
Helikopterflyg
Synfonietta
Tyrolerafton

STÖRRE EVENEMANG 
UTANFÖR TINGSRYDS 
KOMMUN

Sweden Rock Festival
Nostalgiafestivalen Ronneby
Tosia Bonnadan Ronneby
Viktoriadagen Öland
Östersjöfestivalen Karlshamn
Karlskrona Skärgårdsfest
Kalmar Stadsfest
Karl-Oskardagarna Växjö
Huseby julmarknad
Kosta julmarknad

Evenemang

Tingsryd Resort Hockey Cup 16/8-17/8
Tingsryd, Karlskrona, Troja, Kristianstad

Det tillkommer ytterligare evenemang under sommaren. Följ Tingsryd Resort på Facebook.
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Efter 30 år öppnar Kurorten åter upp portarna för turister och Tingsrydsbor. Här finns stora möjligheten att 
skapa en attraktiv anläggning endast 700 meters promenadavstånd från Tingsryd Resort. Kurorten köptes 
i december 2018 av Tingsryd Resort. Vi har genomfört en totalrenovering av åtta stycken familjestugor 
på 50 kvm som kommer vara klara för uthyrning till våren 2019. Stugorna ligger i lugnt och naturskönt 
område på en höjd med utsikt över den vackra sjön Tiken.

Historik Kurorten
Kurorten startades upp i början av 1900-talet. Man 
marknadsförde anläggningen som en luftkurort för sin 
hälsosamma luft. Ur en artiken från Göteborgs Handels & 
Sjöfartstidning från 1912 finns ett reportage att läsa om 
Kurorten. Här står bland annat att läsa:

"Utfodringen försiggår i en större stuga, där man får god 
mat till ytterst billigt pris (allt i Tingsryd är billigt) och hvars 
"Höganloft" man kan samlas i händelse af ruskigt väder. Detta 
lär emellantid så godt som aldrig förekomma, liksom det lär 
höra till sällsyntheterna att folk på denna gynnade plats sjuknar 
eller dör."

Med denna text kommer vi fram till att i Tingsryd är maten 
billig, vädret är bra och det är sällsynt vi blir sjuka och dör.

Kurorten - NYHET 2019
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Stuga Kurorten

Stuga Deluxe

Stuga

Villavagn

Campingstuga

Reception och turistbyrå
Restaurang, bistro och glassbar

Servicehus (duschar, toaletter, skötrum)
Festlokal
Relaxavdelning
Harmonihuset

Handikapptoalett
Kök, matrum och disk
Tvättmaskin och torktumlare

Servicehus (duschar och toaletter)
Kök, samlingsrum med tv och disk
Handikapptoalett
Hunddusch
Utslagsback
Tömning husbilar

Brevlåda

Lions Lioppis

Tennisstuga

Miljöstation

Häst- och hundbad

12

34

56

78

RP = reservplats husvagn

9

CENTRUM

KURORTEN

STRANDPROMENAD

PROMENADAVSTÅND TILL 
TINGSRYD RESORT 700 M

NYTT 2019

VATTENPALATSET KASKAD
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Våra stugor
- känn dig som hemma!

Oavsett om du är här på familjesemester eller weekendresa med vännerna så 
har vi ett boende för dig. Våra stugor är trivsamt inredda och välutrustade med 
bekvämligheter så att du kan luta dig tillbaka och känna dig som hemma, även när 
du bor borta.

DYGNSAVGIFT

1 Maj – 1 Sep
1 Sep – 1 Maj

TILLÄGG

Stuga Kurorten

1 650 kr
1 300 kr

Städning 400 kr      Sänglinnen och handdukar 100 kr per set     
Vid bokning en vecka eller längre får man 10% rabatt. 
Avgiften gäller för 4 personer i 4-bäddstugor och 2 personer i 2-bäddstugor. Extra person betalar 100 kr per dygn.

Stuga Deluxe

1 650 kr
1 300 kr

Stuga/Villavagn

1 300 kr
1 000 kr

Campingstuga (4 bäddar/2 bäddar)

650 kr / 550 kr
550 kr / 450 kr

NYHET 2019

Stuga 
Kurorten
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Städning 400 kr      Sänglinnen och handdukar 100 kr per set     
Vid bokning en vecka eller längre får man 10% rabatt. 
Avgiften gäller för 4 personer i 4-bäddstugor och 2 personer i 2-bäddstugor. Extra person betalar 100 kr per dygn.

Stuga Kurorten - NYHET 2019
Lugnt och naturskönt område med ca 700 meters
promenadväg till Tingsryd Resort. Åtta lyxiga stugor 
med smakfull inredning.

Stuga Deluxe
Egen terass med loungemöbler och härlig sjöutsikt
Sex stugor placerade vid ett lugnt och naturskönt 
område på anläggninen.

För ytterligare information om våra stugor se hemsida 
www.tingsrydresort.se

Hundar tillåtna i vissa stugor, kontakta oss vid bokning

Stuga
Fyra prisvärda stugor med egen terass och utemöbler
Beläget på campingområdet med närhet till lekplats, 
badplats och restaurang

Villavagn
Elva trivsamma villavagnar, bra planlösning, egen 
terass och utemöbler
Beläget på campingområdet

Campingstuga
Prisvärt alternativ för dig som söker ett enkelt boende. 
I stugan finns kylskåp, kaffekokare, vattenkokare, 
porslin och köksutrustning. Badrum och kök finns i 
gemensamt servicehus i närheten av stugorna. Avgift 
för dusch (varmvatten) tillkommer.
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Camping
DYGNSCAMPING

1 Jan - 16 Jun
16 Jun - 7 Jul
7 Jul - 4 Aug
4 Aug - 25 Aug
25 Aug - 31 Dec

Sjötomt + 40 kr / dygn

MÅNADSCAMPING

Apr - Sep
Juli

SÄSONGSCAMPING

1 Apr - 1 Jul
1 Apr - 1 Okt
1 Maj - 1 Sep
1 Maj - 1 Okt
1 Jun - 1 Sep
1 Jul - 1 Sep
1 Aug - 1 Okt

250 kr
320 kr
370 kr
320 kr
250 kr

4 500 kr
5 500 kr

8 400 kr
15 500 kr
13 000 kr
14 000 kr
11 600 kr

9 200 kr
6 500 kr

40 kr el 
40 kr el
40 kr el
40 kr el
40 kr el

inkl. el
inkl. el

exkl. el
exkl. el
exkl. el
exkl. el
exkl. el
exkl. el
exkl. el

Månads- och säsongscamping på tomterna 112 - 
127 och 96 uttages en extra avgift med 15%.

“Otroligt fint, härlig personal och det finns 
så mycket att göra för vuxna såväl barn. 
Helt klart en underbar camping!”
— MARKUS P, GOOGLE
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Vår-, höst- & vintererbjudanden
Upplev tre härliga årstider på Tingsryd Resort med ett 
lugnare tempo och en storslagen natur.

PÅSK 18 APRIL - 22 APRIL

4 nätter 1 200 kr

VALBORG 26 APRIL - 1 MAJ

5 nätter 1 100 kr

KRISTIHIMMELFÄRD 29 MAJ - 2 JUNI

4 nätter 1 100 kr

NATIONALDAGEN 5 JUNI - 9 JUNI 

4 nätter 1 100 kr

MIDSOMMAR 20 JUNI - 23 JUNI

3 nätter 1 300 kr

WEEKENDCAMPING*

Campa 2 nätter (fredag - söndag) 510 kr inkl. el. 
Sjötomt                                            540 kr inkl. el. 

Möjlighet att lämna husvagnen kvar till kommande 
helg gratis (gäller ej sjötomt). Helger som man inte kan 
komma betalar man halva helgpriset. Erbjudandet gäller 
följande veckoslut under perioderna 22/2 – 14/4, 26/4 – 
26/5, 14/6 – 16/6 samt 16/8 – 24/11.

CAMPA 3 NÄTTER BETALA FÖR 2*

Erbjudandet gäller från 15 Mars – 16 Juni samt 16 
Augusti – 1 November.

*Gäller ej vid storhelger och kan inte kombineras med 
andra erbjudanden.

VINTERCAMPING

1 Okt - 31 Mar
1 vecka
2 veckor

4 500 kr
1 500 kr
2 500 kr

exkl. el 
inkl. el
inkl. el
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BÅT/KANOT

En dag (8 h)
En vecka

ELMOTOR

En dag (8 h)
En vecka

FISKEKORT TIKEN

Dag
Vecka
Månad
Säsong

Köp fiskekort online på ifiske.se

TENNIS

Bana (bokas online)
Rack och boll (hyrs i receptionen)

Boka bana på bokatennis.nu/tingsryd

MINIGOLF

Barn
Vuxen
Familj (2 vuxna 2 barn)

PINGIS

Gratis! Rack och boll finns att låna i receptionen.

BEACHVOLLEY

Gratis! Boll finns att låna i receptionen.

CYKEL

Barn
Vuxen
Familj 2 vuxna 2 barn
Cykelkärra

TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE

40 grader
60 grader
Torktumlare

Poletter till tvättmaskin/torktumlare finns att köpa i 
receptionen. Du bokar tid genom att anmäla dig på listan 
i tvättstugan. Tvättmedel ingår i priset och disponeras 
automatiskt när du startar maskinen.

Uthyrning

300 kr
1 500 kr

300 kr
1 000 kr

30 kr
50 kr

125 kr

55 kr
65 kr
35 kr

100 kr
200 kr
500 kr
125 kr

500 kr
1 000 kr
2 500 kr

125 kr

En veckaEn dag (8 h)

50 kr
150 kr
300 kr
400 kr

120 kr
25 kr
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Bra att veta
WIFI

Användarnamn: Tingsryd Resort     Lösenord: Resort123

KABEL-TV

Kabel-TV på campingtomterna 112-127 och 135-187.

TRIVSELREGLER

• Lugn och ordning ska råda hela dygnet. Dämpad musik och prat efter kl. 23.00.
• Grillning enbart i grillar. Grillkol och aska töms i speciella tunnor.
• Hundar rastas utanför campingområdet (använd bajspåse). Håll hunden kopplad.
• Eftersom det finns många lekande barn på anläggningen är det viktigt att fartbegränsningen på 10 

km/h följs.
• För allas trevnad vill vi att ni hjälper oss att hålla servicebyggnaderna snygga och i ordning. Föräldrar 

ansvarar för sina barn. Rökning är inte tillåten i byggnaderna.
• Gammalt material som ej ska återanvändas av campinggästen t.ex. golv, pallar, tryckimpregnerat 

material, förtält och parasoll, ska forslas bort från campingområdet. OBS! Detta är ej tillåtet att lägga 
vid campingens miljöstation.

CAMPING

• Incheckning när din plats är ledig. Vid ankomst efter stängning vänligen ring 0477-105 54.
• Utcheckning senast kl. 13.00 när det är fullbokat, annars går det bra att stanna till kl. 15.00. Meddela 

receptionen.
• Vid incheckning får du ett kort som ger dig tillträde till anläggningen, servicehusen och för varmvatten 

i duschen. Kortet är laddat med 50 kr som du registrerar mot en läsare i duschen. 1 registrering med 
kortet ger 4 minuter varmvatten och kostar 5 kr. Vid utcheckning betalar du för det du har duschat.

• Avståndet mellan ekipage och tomtgräns bör inte understiga 2 meter så att avståndet till nästa ekipage 
blir minst 4 meter. 

• Avlopp endast i slutna behållare. 
• Använd giltig EU-kabel med CEE kontakt.
• För att campa hos oss behöver du ett giltigt campingkort (Camping Key Europe). Vi rekommenderar 

att du är förberedd med ett campingkort i förväg för smidigare incheckning.

STUGOR

• Incheckning kl. 15.00 eller när stugan är ledig. Vid ankomst efter stängning vänligen ring 0477-105 54.
• Utcheckning innan kl. 12.00.
• Ta med egna sänglinnen och handdukar eller beställ vid ankomst för 100 kr / set.
• Stugan ska städas före avresa. Städavgift på 400 kr för de som ej vill städa själva.
• Hundar är välkomna att bo i en del av våra stugor, vänligen meddela oss vid bokning.
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Shopping för alla smaker
I Tingsryd finns butiker med personlig service. Allt inom bekvämt gångavstånd. Börjes Varuhus och Ridshop är vida 
känt med besökande kunder från hela Sverige. Det är fri parkering i hela centrum med gott om parkeringsplatser. 
Tingsryd har flera attraktiva bilhandlare såsom Carlqvist Bil med över 700 bilar i lager men även husbilar och 
husvagnar, Liljas Bil och Autoverkstaden. Orthex (Hammarplast) fabriksförsäljning med bra priser och stort 
sortiment på plastartiklar är välbesökt av kunder under sommaren.

Träningsläger, cuper, klassresor
Svetsa samman laget med ett träningsläger i hockey, fotboll, tennis, ridning m.m. Maten lagar våra duktiga kockar 
efter önskemål och kostnad. Det finns olika boendealternativ i våra fräscha stugor. Vi lämnar gärna förslag på olika 
paket. Vi har specialpris på boenden för idrottsföreningar och skolklasser. Vi erbjuder även många aktiviteter för en 
omväxlande och kul klassresa tillsammans med kompisarna. Kontakta oss för att utforma ett upplägg anpassat 
för er.
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Visioner 
TINGSRYD RESORT, KURORTEN

& MÅRDSLYCKEOMRÅDET

För oss på Tingsryd Resort är semester och 
fritid den viktigaste tiden oavsett när den 
infaller på året. Tingsryd har sedan början av 
1900-talet varit en ansedd turistort. På den 
tiden var det Kurorten som kom att utvecklas 
till ett av Sydsveriges mest uppskattade 
rekreationsmål. 

Vi är en turistanläggning i ständig förnyelse. 
Tingsryd Resort köpte i december 2018 in 
fastigheten Kurorten. Vi vill förvalta Kurorten 
på ett bra sätt och ta med dess gamla historia 
för att möta famtiden. Vi vill att Kurorten ska 
återfå sin forna glans och än en gång bli den 
oas den varit. 

Planer finns att bygga en arena i Mårdslycke. 
Det skulle innebära fantastiska förutsättningar 
att kunna göra en större satsning på Tingsryd 
Resort och Kurortenområdet. Tillsammans med 
föreningar, företag och Tingsryds Kommun vill 
vi medverka till att skapa en unik destination i 
Mårdslycke med aktiviteter, evenemang, nöjen 
och rekreation.

En arena med elithockey, konståkning och 
bowling, hall med tennis och paddeltennis, 
ett större handikappanpassat utelekland i 
parkområdet, en badlagun i Tiken med pir. 
Tingsryd Resort anlägger en utomhuspool 
och uppgraderas till 5-stjärnig camping. Man 
skapar ett område som kommer att attrahera 
mängder av turister och kommuninvånare året 
runt.

Vår vision är att ständigt utvecklas och ligga i 
framkant men utan våra proffsiga och duktiga 
medarbetare samt våra trogna gäster, 80 000 
gästnätter 2019 hade det inte varit möjligt. 
Förverkligas ett arnenabygge i Mårdslycke är 
målsättningen att fördubbla antalet gästnätter 
inom en 10-års period. Ett positivt beslut 
skulle verkligen sätta Tingsryd på kartan, göra 
Tingsryd mer attraktivt, det får stor betydelse 
för besöksnäringen och handeln, leder till 
inflyttning samt ger våra framgångsrika 
föreningar en modern arena att verka i.

Det är med entusiasm, glädje och framtidstro 
som vi ser fram emot kommande säsong där vi 
märker en betydande ökning av antalet bokade 
gästnätter under 2019.

Varmt välkommen att komma på besök för en 
uppelevse utöver det vanliga på vår året runt 
öppna resortanläggning.

Jan-Olof & Ladda Colleen
Tingsryd Resort
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Vi är glada att hjälpa till med allt du behöver
 för en lyckad semester på Tingsryd Resort!

112
0477-794 850
0771-450 450
0477-794 820

114 14
0470-588 100

0477-191 40

2,5 h
3,5 h
5,5 h

4 h
7 h

0477-105 54
0477-105 80

RECEPTION & TURISTBYRÅ
ÖPPETTIDER

Kl. 07.30-21.30 under högsäsong

KONTAKTUPPGIFTER

www.tingsrydresort.se
info@tingsrydresort.se
Reception
Restaurang
Tingsryd Resort, 362 91 Tingsryd

RESTIDER TILL TINGSRYD

Malmö
Göteborg
Stockholm
Köpenhamn
Hamburg via Danmark

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Ambulans
Vårdcentral
Apotek
Folktandvården
Polis
Akuten
Tandläkare

STOCKHOLM

TINGSRYD

KÖPENHAMN

TYSKLAND

DANMARK

POLEN

NORGE
OSLO

GÖTEBORG

MALMÖ


