
  

 

 

 

 

Info Camping Tiveden, under rådande Covid-19 pandemi – Update 10 maj ’20  

Kära gäster,  

Vi har nu varit öppet sen 1:a  april och vi har nu tagit emot våra campinggäster på ett anpassat  sätt 

de sista 6 veckor som gick.  Och detta hur fungerad väldigt  bra och till allas tillfredsställelse; så 

härligt!  

Det är mycket bra att se att alla våra gäster tar våra åtgärder på allvar och accepterar dem som det 

är.  Vilket har bidragit till att alla åker nöjda och kommer gärna tillbaka     Varm välkommen! 

Coronaviruset , tyvärr, är fortfarande ett utbrett faktum, och det definierar fortfarande allas 

beteende och åsikt på livet, samhället och… .. på din semester som nu närmar sig  med stora steg! 

Det kanske verkar som att Coronaviruset  minskar lite i kraften och vi tror (eller hoppas vi ?) att vi kan 

komma att få det under kontroll nu….?....men det är ingen som vet just nu på riktigt.                

Förutom en enstaka avbokning får vi också nya bokningar, var vi är mycket tacksamma för!  

I mars / april kunde ingen veta hur "Corona-situationen" kunde komma bli och skulle komma vara i 

juni/ juli /augusti månaderna.  Och inte heller de tillhörande restriktionerna för att resa / inte resa.   

Och egentligen vet vi fortfarande inte precis; men  vad vi har haft -nu de sista 6 veckor- med våra 

löpande åtgärder  och gästens  goa beteende-  märker vi  att det fungerar bra!   

I vårt tidigare meddelande om Corona-situationen lovade vi dig - som vår (blivande) gäst - att vi 

senare skulle meddela dig om vår aktuella syn på situationen igen.  Och därför gör vi den här 

uppdateringen nu. 

Alltså vi tänker i alla fall fortsätta hur vi har kört de sista 6 veckor och sen till och med Midsommar. 

Rent praktiskt betyder detta att vi fortsätter med en plats ledig emellan och begränsningen med 

antalet personer i servicebyggnaden, som görs  att vår campingplats automatiskt fungerar med halva 

platsernas kapacitet och alltså med ökat personligt utrymme.                                                                      

Du kan läsa om våra åtgärder i tidigare info /skrivelser på FB eller när du skrollar ner här. 

Vi ber om din förståelse att detta görs att campingen nu är mycket snabbare ’fullbokat’  än vanligt.  

Men härmed vill vi behålla och erbjuda vår trygghet och kvalitet till dig som vår gäst. 

Du kan förstås fortsätta med boka online eller ringa oss.  För varje onlinebokning gäller våra 

’normala’ bokningsvillkor som du får när vi bekräftar.  



För närvarande är det väldigt upptaget i vår brevlåda och på telefonen, vi ber om din förståelse för 

en längre responstid; vår Camping Tiveden är som sagt  helt öppet och vi är också upptagna med 

service och förberedelser på plats till våra gäster ;) 

Naturligtvis  ska du  inte komma till oss på semester, om du inte mår bra, har förkylning eller kanske 

har symtom på influensa / Corona.  

Med hjärtliga och hälsosamma hälsningar från underbara Tiveden, Sverige 

                                Varmt välkomna hälsar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


