Kontakt oss
Kolbensrød Camping AS
Kolbensrød
3294 Stavern
Telefon +47 917 86 210 /+47 33 19 56 44
post@kolbensrod.com
Ta av i Larvik retning Stavern,
følg deretter RV 301 mot Helgeroa.
Etter 4 km følg skilt til Kolbensrød.

www.kolbensrod.com
affair.no foto: Nordsveenfoto.no
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Trivsel i hjertet av Vestfold

Aktiviteter i Larviksdistriktet

Forslag til aktiviteter i nærområdet:

Kolbensrød camping er en liten og koselig
familiecamping som ligger vakkert til innerst i
Naverfjorden, 4 km syd for Stavern.

Campingplassen ligger inntil kyststien
som går fra Stavern til Tvedalen. Den gir mulighet for rekreasjon ved å oppdage et variert
turterreng over fjell, inn i skog og ut på svaberg,
mens du nyter utsikten over sjøen.

•T
 a båten med Color Line,
Larvik – Hirshals (3t 50 min)

Stavern er nærmeste by for bensin, bank,
post, butikker og spiseplasser. Her er det
yrende liv hele sommersesongen, med
uteserveringer og levende musikk. De er
verdt et besøk og noen ligger helt ned på
brygga med utsikt utover til Citadelløya!

•G
 å en tur på den vakre kyststien
(Stavern-Tvedalen)

Kolbensrød Camping er den eneste plassen i
Naverfjorden som har to sandstrender, hvor den
ene er tilrettelagt med badebrygge.
Området ved Naverfjorden gir flotte naturopplevelser med nærheten til sjø, bading, turer
og muligheter for fiske. Dessuten er stedet
solrikt med sen kveldsol. Kystens særegne preg
med svaberg og spennende natur gir inntrykk,
både når havet viser sin beste side og når
uværet raser.

•T
 a båten med Color Line,
fra Sandefjord – Strömstad (2 t 30 min)
•S
 pill golf på Fritzøe Golfbane,
9 og 18 hulls baner

• Gode muligheter for fiske fra svabergene
• Ta en tur til Mølen
• Besøk Norges første by, Kaupang
• Ta en tur til dyrene på Foldvik Familiepark
•F
 orsøk deg i en av klatreparkene:
Høyt og Lavt (Svarstad),
Himalayaparken (Stokke)
Bulder og Brak (Sjøparken, Stavern)

Informasjon om campingen

• Ta en dag på SPA hos Farris Bad

• 200 plasser m/strøm

•T
 a en tur med barna til Skien fritidspark
eller til Langesund bad

• 2 store, vakre langgrunne strender
• Moderne sanitæranlegg; wc, dusj,
handicap/familierom, vaskerom og kjøkken
• Lekeparker for de minste
• Fotballområde
• Stort åpent område for fri lek
• Åpent fra 1.mai til 1.sept
• Døgnplasser for telt, bobil og vogner
• WiFi tilgjengelig
• Hytte til leie for opptil 6 personer

Velkommen til oss!
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