Läger- & föreningsboende i Strömstad

FöreningsNavet Strömstad…
…är en ideell förening som erbjuder
idrotts- och andra ideella föreningar
administrativa tjänster, som bokföring, fakturahantering, utskick,
teknisk service, mm.
Vi på FöreningsNavet Strömstad har
valt ut dessa boenden för att deras
lägen och priser är varierade och
lämpliga för lägerverksamhet.
Här finns ett alternativ för alla
önskemål.

Välkommen till ett vackert och aktivt Strömstad!
Vill er förening ha ett bra alternativ för t ex träningsläger,
utveckling eller bara teamutbildning?
Då är Strömstads vackra miljö rätt för Er.
Vår stad erbjuder allt som ett träningsläger behöver,
såsom inomhushallar, idrottsanläggningar, terrängspår,
naturstigar, gym mm.
Strömstad erbjuder också en mängd aktiviteter,
speciellt på sommaren, då staden vaknar till liv.
Sol och bad är en självklarhet här på västkusten,
men det finns annat som lockar också, liveuppträdanden,
shopping, golf, cykelturer på Kosteröarna
och mycket mer.

Quality Spa & Resort Strömstad		 Info:
är ett nybyggt hotell med mycket hög • 232 rum
standard. Hotellet ligger en 		 varav 116 är sviter.
”linfärja” bort från centrum alldeles • Mycket aktiviteter
vid havet där den mysiga havsmiljön,		 (se hemsida)
som genomsyrar Strömstad finns.
• 50 m till golfbanan
Hotellet har egentligen allt som man • Sandstrand
förväntar sig att ett hotell ska
• Egen restaurang
ha och lite till.
• Spa
• Gym

Lagunens camping ligger ca 2,5 km		 Info:
utanför centrum. Gång- och cykelväg • Varje stuga/rum har 2-6 bäddar
finns ända in till centrum.
• Mycket aktiviteter (se hemsida)
Lagunen ligger alldeles vid havet
• Självhushåll
och har en fin sandstrand och
• Restaurang
flera bryggor.
• Dusch och toalett
Stugorna är väl utrustade. Dessutom • Skogsstigar
har nästan varje stuga havsutsikt.
• Stugor med hotellstandard
• Nära till busshållplats

Silverhornet ligger en liten bit utan-		 Info:
för Strömstad vid havet, ca 7 km från • 49 radhus (4 + 2 bäddar)
centrum. De erbjuder stugor, radhus		 7 stugor (4 + 2 bäddar)
och vandrarhem. Rummen och stu-		 Vandrarhemmet (2 bäddar/rum)
gorna är väl utrustade med köksred- • Självhushåll
skap, TV och WC. Som på de flesta • Restaurang
andra boendena i Strömstad har
• Egen och gemensam toalett
Silverhornet en otroligt vacker miljö, • Pool
med stora aktivitetsytor och egen
• Mycket aktiviteter (se hemsida)
strand och badbrygga.

Krokstrands Ingaras är ett perfekt ställe för träningsläger, men också för att bara vistas i en lugn och vacker
miljö. Nära till sol och bad, vid antingen Idefjorden eller
vid en närbelägen insjö.
Närmsta restaurang finns ca 200 m från boendet,
där även deltagarna äter frukost, lunch och middag.
Vandrarhemmet ligger 2 mil utanför Strömstad.
Info:
• 35 sovrum med 2-6 bäddar/rum
• Gemensam dusch och toalett
• Tillgång till självhushåll
• Sängkläder finns
• Bokning av båtresa
• Nära till busshållplats
• 500 m till fotbollsplan med fulla mått

Kostergården ligger på Sydkoster, ca 40 minuters färjetur från
Strömstad.
Kosters unika miljö är något som man upplever bäst på cykel, som
du kan hyra på Kostergården.
Stugbyns boenden är alla utrustade för självhushåll, TV, elvärme
och toalett med dusch.
Kostergården är belägen endast 200 m från havet och har en egen
sandstrand.
De har egen restaurang, men det finns också andra alternativ och
även en ICA-butik, inte långt ifrån stugbyn.
På Koster finns allt inom gång- och cykelavstånd från sol, bad och
god mat till vackra utflyktsmål och musikevenemang.
Info:
• Ungefär 20 rum med 2-5 bäddar
• Självhushåll
• Bangolf
• Grillmöjligheter
• Naturstigar
• Cykeluthyrning
• Tvättmaskin
• Sängkläder
• Internetcafé

Kontaktinformation

Tel kontor: 0526-303 00
Tel: 0526-75 50 00
Tel bokning: 0526-303 00		
Fax: 0526-303 20
Fax: 0526-123 67
E-post: info.stromstad@choice.se
E-post: info@lagunen.se
Adress: Kebalvägen 229
Adress: Skärbygdsvägen 40
SE-452 40 Strömstad
452 97 Strömstad
Hemsida: www.stromstadspa.se
Hemsida: www.lagunen.se

Kontaktperson: Dan Karlsson
Tel: 0526-320 25
Mob: 070- 550 61 27
Fax: 0526-320 25
E-post: info@ingaras.se
Adress: Krokstrands skola
452 93 Strömstad
Hemsida: www.ingaras.se

Tel: 0526-201 23
Fax: 0526-204 65
E-post: info@kostergarden.se
Adress: Kyrkosundsvägen
452 05 Sydkoster
Hemsida: www.kostergarden.se

Om det är något Ni undrar över t ex vilket
boendealternativ som passar Er förening bäst
eller frågor om priser, så är ni välkomna
att höra av er till oss på
FöreningsNavet Strömstad tel: 0526-606 24
eller via e-post: info@foreningsnavet.se
Besök gärna vår hemsida: www.foreningsnavet.se

Tel: 0526-100 95
Bokning/Info: 08-781 1403
E-post: bjorn.engh@hornet.nu
Adress: Dynekilsvägen 36
452 90 Strömstad
Hemsida: www.hornet.nu/silverhornet

