ATT TÄNKA PÅ INFÖR
BOENDE PÅ FLOTTE
Incheckning
Incheckningen sker på Bureå Camping. Man kan checka in och hämta nycklar mm från 10.00 men får
tillgång till flottarna från 14.00. Flottarna ligger vid Björkön, ca 2 km från campingen.
Transport till flottarna
Från campingen får man själv ta sig till Bureå hamn där campingen har en roddbåt (6 per) som man får låna
och sedan själv ta sig ut till flottarna. Det tar ca 25-30 min att ro över till flottarna.
….bokningsbara alternativa transporter
Det finns även möjlighet att boka andra transportlösningar mot
en kostnad men måste då bokas i förväg.
Alternativa transportlösningar: Boka transport med motorbåt
(Utgår från hamnen), boka kajaker etc.
Flottarna…
Det finns varken el eller vatten i stugorna och stugorna är
enkelt utrustade. I varje stuga finns 2 sängar med dubbla
madrasser, ena madrassen kan flyttas till golvet om man är 3-4
personer som ska sova i stugorna. Det finns kuddar och täcken
för 4 personer i lådorna under sängarna. Man får själv ta med
sängkläder. Eftersom det är svårt med diskning utan färskvatten så finns inga bestick eller köksredskap på
flottarna. Så man måste ta med egna köksredskap och eget dricksvatten.
Toalett…
På flottarna finns ”utedass” Efter användning lägg på en skopa strö.
Bastu…
På flottarna finns en mindre vedeldad bastu. Medtag egen ved.
OBS! Absolut förbjudet att använda tändbara vätskor i bastun för att göra upp eld
Matlagning…
OBS! Det är absolut förbjudet att grilla/elda på flottarna förutom i bastun Det finns en grillplats i närheten
på Björkön om man vill grilla. OBS! respektera Allemansrätten och följa riktlinjer som eldningsförbud mm.
Att ta med… (vissa saker kan man låna/hyra på campingen)


Dricksvatten (vattendunk kan lånas och fyllas på campingen)



Köksredskap/engångsartiklar (bestick, glas, tallrikar mm finns att låna på campingen)



Sängkläder (finns även att hyras på campingen 80kr/set)



Toalettpapper (brukar finnas)



Våtservetter (kan vara bra om man vill tvätt händer)



Mobiltelefon (väl laddad, ta gärna med powerbank om möjligt)



Ved till bastun och ev ved/kol för att grilla på Björkön (1 säck ved ingår och kan hämtas på
campingen)



Mat, dryck och snacks



Spel kan vara ett trevligt sällskap



Varma kläder (tänk på att det inte finns el så det är bra med varma kläder för kvällen och natten)



Batterier till bordslamporna (på hösten när kvällarna blir mörka kan det vara bra att ta med 4-8 extra
AA batterier till bordslampan)

Utcheckning
Flottarna skall lämnas städade (bäddade sängar, avskakade och bortstoppade täcken och kuddar, avtorkat
golv och bordsytor). Ta med ALLT skräp från flottarna. Flottarna skall lämnas senast 12.00, nycklar och
eventuell lånad utrustning lämnas på campingen senast 13.00. OBS! Lånad utrustning skall vara diskad och
rengjord innan återlämnandet.

Har ni några övriga förfrågningar är det bara att maila oss eller ringa till 070-3777 448 (journummer och för
frågor kring flottar)

