
Kursgård vid sjön
Kursgården, f.d. danspalatset Hotellträdgården, 
vackert belägen vid sjön Hunsnäsen. Här kan du 
hyra enbart konferenslokal eller hela byggnaden 
med totalt 34 bäddar om du så önskar.

Skön vila och god sömn
Enkel- eller dubbelrum, som vandrar-
hem eller kanske i någon av våra 
röda små stugor. Vi har 17 bäddar 
med hotellstandard.

Mer än bara camping
Eksjö Camping har sedan starten 1982 

varit en oas för besökare från hela 

Europa, som kommit till Eksjö för en 

tids semester och upplevelser. 1992 

startade ett försiktigt försök att även ta emot kurs- 

och konferens-gäster under årets alla dagar, och på 

den vägen är det. Idag kan vi ta emot grupper upp till 

50 personer för konferensdagar med eller utan över-

nattning. Miljön på och runt campingen är vår största 

fördel. Här kan alla känna hur både ande, kropp och 

själ får sitt av livets goda.

Restaurang & självhushåll
Med vacker sjöutsikt äter du gott 
både morgon, middag och kväll i vår 
restaurang. Det finns även möjlighet 
till självhushåll. Restaurangen är 

öppen för beställningar alla dagar i veckan och 
står till din tjänst under den tid ni vistas hos oss.

Boka in nästa konferens
på Eksjö Camping!



VÅR · SOMMAR · HÖST · VINTER

Boka idag! 0381-39500

Naturligtvis!
Det mest populära utflyktsmålet är den cirka 

800 meter långa klippkanjonen, Skurugata. 
Längst ner i ”gatan” som på sina ställen 

är upp till 35 meter djup kan snön vissa 
år ligga kvar ända fram till midsommar. 

På toppen finns Skuruhatt som med sina 337 meter 
över havet är en av Smålands högsta punkter, med en 
fantastisk utsikt över bygden. 

Kom loss!
Eksjö Camping erbjuder en lång rad 
aktiviteter året runt. Paddling, sommar- 
och vinterfiske, vandring, cykelturer, 
motionsslinga, skidspår, minigolf, 

badplats med hopptorn och mycket mera. Närheten 
till motionscenter, simhall, ishall, idrottshall, fotbolls-
plan och tennisbanor gör Eksjö Camping till den 
perfekta platsen för många olika typer av tränings-
läger och utbildningar.

Upplev staden!
800 meter från området ligger 
Eksjö Gamla Stad. Gårdarna 
från 1600-, 1700- och 1800-talen bildar en trästad som är en av Sveriges bäst bevarade.

Tag plats!
Med campingens eget minitåg ”KulTuren” 

guidar vi gärna er genom Eksjös unika 
medeltida miljö, eller varför inte en runda 

i den vackra naturen med ett stopp för 
grillning, tävlingar och gemenskap.

Sedan 1982 drivs och ägs 
Eksjö Camping av den ideella 
föreningen Kom Till Festen. 
Föreningen drivs i kristen regi 
och verkar i en drogfri miljö 
för hela människan.


