
 

 

3 ISLANDS WILD CAMPING 

Explore one small island in the southernmost archipelago in Sweden 

Welcome to the finest parts of the Blekinge Archipelago and stay there for 2 full 

days and one night in a tent. We arrange with the equipment and transportation 

so that you can wild camp on “your” unexploited island of your choice.  

The 3 islands have varying degree of a few facilities. This is not glamping 

We will explain and provide you, with more information before you choose one 

of the islands. The transport to the island takes about 20 minutes while you 

enjoy the unique archipelago designated by UNESCO as a biosphere reserve. 

• Day 1: Departure 07:30 a.m., We pack all your stuff and camping gear in our 

transportation boat. We drop you off, bye-bye, and you set up your tent and 

arrange your camp. Spend the day on the beach, explore the small island.  

Unplug, reset, and relax. 

• Day 2: Spend this day keep on doing nothing! Or try to catch your own lunch 

with the pike fishing kit we included in the equipment 

At 4.30 p.m. (16:30) our boat arrives on your island again to pick you up for 

the short boat trip back to Svalemåla Holiday village. 

 

   

 

  

Svalemåla Holiday Village 

 

Outdoor wild camping 

on an unexploited island 

 

Boat transportation and 

camping gear included. 

 

English speaking staff 

 

2-4 person package including: 

• Boat transportation  

• Camping gear  

• 2 Beach chairs, 1 fishing kit, 

charcoal  

 

Choose between 3 small islands: 

1. Östra Bokö 

2. Fölsö 

3. Bockö 

 

Available July & August 

 

Price: 1000 SEK/person 

 

What you should bring? 

Meals, groceries, drinks and  

other necessities. 

Bring your own suitable clothes 

sleeping bags and sunshine. 

  

   

Svalemåla Stugby 

Svalemålavägen 11 

372 63 Bräkne-Hoby 

+46 708 180 022 

www.svalemala.se 

info@svalemala.se 

  

 

   



 

 

SKÄRGÅRDSCAMPING 

Utforska en liten ö i Sveriges sydligaste skärgård, Blekinge Skärgård 

Välkommen ut i det finaste av Blekinge Skärgård och spendera 2 heldagar med 

en övernattning i tält. Vi ordnar med utrustningen och båttransporten så att ni 

enkelt ska kunna campa i det fria på en egen obebodd ö i Hällaryds Skärgård. 

De 3 öarna har varierande grad av låg service så kontakta oss för mer info innan 

ni väljer er ö. Detta är inte ”glamping”  

Båtturen ut till ön tar ca 20 minuter medan ni kan njuta av denna unika skärgård 

som utsetts av UNESCO till ett Biosfärområde. 

• Dag 1: Avfärd 08:00. Vi packar all er utrustning och campingutrustningen i 

båten. Vi släpper av er på ön, hejdå. Ni kan nu resa tältet och förbereda ert 

läger. Spendera resten av dagen vid stranden, sola, bada och utforska den 

lilla ön. Koppla ur och koppla av 

• Dag 2: Tillbringa dagen med att inte göra någonting! Eller försök fiska upp 

lunchen med det gäddfiskepaket som vi skickade med er. 

Klockan16.30 p.m. är vi tillbaka med vår båt igen för att plocka upp er för 

den korta båtturen tillbaka till stranden vid Svalemåla Stugby. 

 

   

 

  

Svalemåla Stugby 

 

Campa på en obebodd liten 

skärgårdsö 

 

Båttransport och 

campingutrustning ingår 

 

Svenska och Engelska 

 

2-4 person package including: 

• Båttransport ToR 

• Campingutrustning 

• 2 Brassestolar, 1 fiske-set, 

grillkol till grillplatsen  

 

Välj mellan 3 små öar: 

1. Östra Bokö 

2. Fölsö 

3. Bockö 

 

Bokningsbart i juli & augusti 

 

Pris: 1000 SEK/person 

 

Vad ska du ta med dig? 

Mat, dryck och andra 

nödvändigheter. 

Ta med egna lämpliga kläder, 

sovsäck och soligt väder. 

  

   

Svalemåla Stugby 

Svalemålavägen 11 

372 63 Bräkne-Hoby 

+46 708 180 022 

www.svalemala.se 

info@svalemala.se 

  

 

   


