
Top Camping Vasa

Tropiclandia

Tropiclandia ingår i vår bolagsgrupp. Därför kan vi erbjuda våra 
kunder förmånligare biljetter.

Tropiclandia är ett stort spa, och sommartid finns där också en 
vattenpark.



Mest ställda frågor:
Hur långt är det från Top Campingen till centrum eller 
Tropiclandia?
Till centrum blir det ca 2 km. Till Tropiclandia ca 1 km.

Går det bussar till centrum ellerTropiclandia  
från Top Campingen?
Nej, det går inga bussar. lstället kan du åka med stadståget Lil-
liputt som betjänar i området från midsommar till början av augusti. 
Tidtabellerna hittar du på sista uppslaget i vår sommarbroschyr. 
Lilliputt-tåget startar från torget och kör via Tropiclandia till Top 
Campingen, varifrån den kör tillbaka till torget.

Var finns närmaste matbutik?
I receptionen säljer vi ett begränsat urval livsmedel. På Strandgatan, 
genast efter bron finns en mataffär. Vid torget finns Citymarket. Bi-
len kan du parkera t.ex. i Torgparkeringen eller Citymarkets källare. 
Med husvagn är det lättare att åka till Stenhagas Citymarket. Där 
ligger också Prisma.

De närmaste servicestationerna?
På Rådhusgatan finns Neste (besvärligt att parkera med husvagn). 
På Brändö, på Metviksgatan finns St1 och vid Karlebyvägen Neste 
servicestation. Vid motorvägen finns ABC-trafikstation.

Varför debiteras personavgifter på Top Campingen?
För att priserna skall vara i proportion med besökargruppens 
storlek. Detta på så sätt att en person som övernattar ensam 
inte behöver betala lika mycket som t.ex. en 5 personers grupp/
familj, som använder servicemöjligheterna på området mera än en 
person.

Var kan man hyra svantrampbåtar och mingolfklubbor?
Uthyrningen sker vid Top Campingens butik. Uthyrning av bastun, 
tvättstugan och cyklarna sker vid receptionen.

Var kan smutsvattnet tömmas?
Tömning av smutsvatten och fasta ämnen sker mellan område A 
och område C, på Havsvägen.

Vilken tid måste man lämna området på avfärdsdagen?
Check-out för stugorna sker senast kl. 12.00 på avfärdsdagen. 
Check-out för tältare samt husvagnsboende sker senast kl. 17.00 
på avfärdsdagen.

Hur sent får man komma in på området genom porten?
På området råder tystnad från kl. 23.00. Efter det får man inte 
längre köra med bil inne på området. Till fots får man komma in på 
området även senare. Receptionen betjänar er 24h/dygn under 
högsäsongen.

Återvinningsdirektiv:
Vi ber er uppmärksamma sopsorteringen! 

Vid alla uppsamlingspunkter: Bioavfall och brännbart avfall, 
porslin, keramik, textilier, träavfall, PVC, fönsterglas, spegelglas, bly-
glas, glasull, gummi, Iäder, kläder, övrigt blandat avfall

Lägg inte: Metall, glas, stora partier nyttoavfall (styrox, trä, metall), 
problemavfall

Glas

Vid alla uppsamlingspunkter: Rent förpackningsglas: flaskor, 
burkar. Korkar och ringar bör avlägsnas och läggas i kärlet för 
grovavfall.

Lägg inte: Porslin, keramik, målade glasföremål, blyglas, glödlam-
por, fönster-, plan- och spegelglas, lysrör

Returpapper

Vid alla uppsamlingspunkter: Rent och torrt papper, dagstid-
ningar, tidskrifter, kuvert, reklam

Lägg inte: Vått, smutsigt, plastbelagt eller vaxat papper, papp, 
mjölk- och saftburkar

Metall

Vid alla uppsamlingspunkter: Små metallstycken, tomma och 
sköljda konservburkar, tomma och torra målfärgsburkar, läske-
drycksburkar, metallkärl, lock och korkar

Lägg inte: Stora metallstycken, hushållsmaskiner, problemavfall

Batterier

Vid receptionen

Aska

5 olika askkärl på området: Grillkol, aska o. dyl.

Top Camping Vasa

Ordningsregler
1§  Alla gäster bör anmäla sig vid receptionen vid 

ankomst. 
– Kvällstid bör man undvika att störa de andra 
gästerna i onödan. 
– Gästerna bör följa de anvisningar de får vid 
receptionen.

2§  Givna hastighetsbegränsningar bör följas inom 
området. 
– Körning med fordon inom området är tillåten 
endast mellan campingplatsen och infarten. 
– Besökare bör anmäla sig vid receptionen och 
fordonen bör lämnas på parkeringsplatsen som 
ligger i anslutning till receptionen.

3§  Vid val av campingplats bör gästerna följa 
personalens direktiv och med tanke på 

säkerheten beakta det bestämda minimiavståndet 
mellan inkvarteringsenheterna (4 m).

4§  Eld får tändas endast på därtill avsedda platser 
inom området.

5§  Tystnad råder kl. 23.00–07.00. Under denna 
tid är det förbjudet att röra sig med fordon 
inom området. Ta hänsyn till övriga gäster även 
under andra tider på dygnet, t.ex. beträffande 
användningen av radio o. dyl.

6§  Handel inom området utan ägarens tillstånd är 
förbjuden.

7§  Hundar och andra sällskapsdjur bör hållas 
kopplade och rastas i skogsomgivningen utanför 
området och på därtill avsett område.

8§  Störande användning av alkoholdrycker inom 
området är förbjuden.

9§  Campinggästerna bör hålla campingplatsen 
snygg och städa upp efter sig före avfärden.

10§ Gästerna ansvarar själva för sin egendom. 
Förvaring av värdesaker kan ordnas genom 
överenskommelse med personalen.

11§ Person som inte följer dessa stadgar eller övriga 
direktiv som personalen ger kan ombes avlägsna 
sig från området.
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