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Välkommen till

Bödagården
EN PÄRLA PÅ SOMMARÖLAND
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Välkommen till härliga Böd
Bödagårdens
Camping drivs
i kristen regi av
Svenska Alliansmissionen. Campingen
är öppen från början av maj till

Under sommaren finns ett varierande program
för alla åldrar. En sommarpastor och ett gårdsgäng står för programmet varje dag. De ordnar
allt från barnsamlingar och familjekvällar till
gudstjänster, bibelstudier och kvällsandakter.

Bo på Bödagården
Bödagården är en lagom stor fyrstjärnig

början av september. Här kan du

familjecamping. Campingen har också ett

koppla av, sola och bada, men

brett utbud av rum och stugor. Här finns allt

förutom detta erbjuder vi också
gemenskap genom olika aktiviteter.

från enklare campingstugor med pentry till
större stugor med kök, toalett och dusch.
Det finns flera moderna serviceanläggningar
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ödagårdens Camping.
och en butik med de vanligaste dagligvarorna. I vår cafeteria finns både glass
och kaffebröd samt smörgåsar och enklare
varmrätter.

Mitt i naturen
Campingen ligger i en naturskön miljö.
Endast 100 meter från campingen ligger
Bödabukten med sin milslånga sandstrand.
Det är också nära till promenadslingor
i skogen. Om du vill utforska den vackra

vänner på en omgång bangolf eller volley-

öländska naturen kan du hyra en cykel på

boll! På stranden finns det flera beach-

campingen och se dig omkring. Norra Öland

volleybollplaner och volleybollen ser man

har många spännande

ständigt i luften.
För barnen finns det flera mycket väl-

sevärdheter att
upptäcka. Fråga

utrustade lekplatser.

vår kunniga

Så hittar du hit

personal i

Bödagårdens Camping ligger vid Böda-

receptionen,
de kan ge dig svar

bukten, på norra Ölands östra

på frågor och tips om

sida. Om du kommer från

utflyktsmål.

Ölandsbron följer du
väg 136 mot Byxelkrok.

Något för alla åldrar

Ungefär 50 km norr

Vill ni göra något annat

om Borgholm ligger

än att sola, bada och åka

Böda. Sväng höger vid

på utflykter? Utmana dina

skylt Bödagården.
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Några gäster

tycker till.

Gunvor Gustavsson,
Jönköping
Hans Swahn, Vetlanda
Hur många gånger har
du varit på Bödagården?
–Jag kan inte räkna dem alla,

Vad är ditt bästa minne
från Bödagården?

till och från i 25 år!

–Aftonandakten är en

Vad är din första tanke när du hör

av dagens höjdpunkter.

Bödagårdens Camping?

Därifrån har jag många minnen.

–Lugn och ro!

Och när barnmötestältet är fullsatt med

Vet du att Norra Öland brukar ha flest

barn och föräldrar – det är fantastiskt!

soltimmar i Sverige?

Hur många somrar har du varit på

–Javisst. Öland och Bödagårdens Camping

Öland och Bödagården?

är ett helt underbart ställe! Här får man

–Sedan 1973.

vila för ande, kropp och själ!

Vad är din första tanke när du hör
Bödagårdens Camping?
–En kristen familjecamping, och en

Mer info på

www.bodagarden.nu

fantastisk badstrand.

eller ring på telefon 0485-220 59

Bödagårdens Camping, 380 74 Löttorp • Telefon 0485-220 59 • Fax 0485-224 89 • www.bodagarden.nu • info@bodagarden.nu

