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Camping & Fritid Center ApS
- Købingsmark Strand Camping -
Købingsmarkvej 53
6430 Nordborg

Tlf: (+45) 74 45 18 70
www.koebingsmarkcamping.dk

Sådan finder du os...

Med bilen:
● Kør ad E45 til afkørsel Sønderborg
● Følg Rute 8 til Sønderborg
● Kør ad landevej 405 til Nordborg
● I Nordborg følger du blot skiltene med 

campingpladssymbolet til Købingsmark

Med offentlig transportmiddel:
● med tog/bus til Sønderborg
● Tag bussen til Nordborg (om 

sommeren er der en buslinie til 
Købingsmark) 

Med cyklen:
● Følg markerede cykel- og vandreruter

Til det daglige behov

I campingpladsens kiosk  finder du:
●Is
●Fødevarer
●Gasflasker
●Postkort
●Frimærker
●Friske rundstykker, brød og kager
(bestil dagen før)

Indkøb og ophold kan du betale med  
kroner eller Euro.
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Camping Et sted at bo

Hytter:
På Købingsmark
Strand Camping har
vi 2 rummelige et-
rumshytter i skandinavisk byggestil. De er 
udstyret til  4 personer med sovepladser, 
service og kogemulighed. 

Ferielejlighed:
Vores ferielejlighed er komplet udstyret til 
4 personer.  Der er 2 sovepladser i 
soveværelset  (dobbeltseng) og 2 
sovepladser i stuen (dobbeltsovesofa).  Ud 
mod campingpladsen er der en lille 
indhegnet terrasse, hvor solen kan nydes.
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Købingsmark Strand Camping er en af de 
ældste campingpladser på Als.  Denne 
enkelt udstyret plads ligger ved Lillebælt 
med direkte adgang til en dejlig bred 
sandstrand – et paradis for kitere, 
surfere, badegæster, sandslotbyggere og 
lystfiskere. 

På Købingsmark Strand Camping kan du 
glemme hverdagen, nyde naturen, lytte 
til fuglene og brændingens brus, eller 
udforske naturen  og omgivelserne til fods 
eller på cyklen. 
Savner du udfordringer eller underholding, 
så byder Nordborg (3 km) og Als på 
indkøbsmuligheder, sportsmuligheder og 
underholdingsmuligheder. 

Afslapning 

Vandre
Cykle
Lege i sandet
Fiske
Bade
...

Oplev naturen

Kitesurfing
Surfing
Sejle
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