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Grönklittsgruppen 

Campingpärlor ny kedja med utsökta lägen 
Sverige har fått en ny campingkedja. Bakom satsningen står Grönklittsgruppen, som nu 
storsatsar på campingplatser och redan har sex stycken under namnet Svenska 
Campingpärlor. 

– Cityläge, nära nöjespalats eller grymt naturläge – alla campingar i Campingpärlor ska 
ha det där lilla extra, säger Helen Arnesson, ansvarig för Campingpärlor på 
Grönklittsgruppen. 

Svenskarna älskar att campa, och det gör också allt fler från våra grannländer. Enligt statistik från 
SCR Svensk Camping står campingen för 15 miljoner gästnätter årligen bara i Sverige – en siffra 
som ständigt ökar och gör camping till Sverige populäraste semesterboende. Nu startar Sveriges 
snabbast växande turismföretag Grönklittsgruppen en ny campingkedja, Campingpärlor, som ska 
täcka hela Sverige. 

– Vi har länge tittat på att satsa större på campingområdet och det känns otroligt kul att vi 
äntligen är igång. Vi svenskar är ett frihetsälskande folk och det finns många fantastiska lägen 
runt om i landet. Vi har redan sex campingplatser i Campingpärlor, men hoppas på att förvärva 
fler under året, säger Mark Baljeu, vd Grönklittsgruppen. 

De sex campingplatserna som redan ingår i Grönklittsgruppens nya satsning Campingpärlor har 
alla mycket attraktiva lägen, men på olika sätt. Det kan handla om att campingplatsen ligger mitt i 
staden, vackert vid en strand, nära en temapark eller mitt i en fantastisk natur. Planen är att 
Campingpärlor ska ha 10-20 campingplatser 2018 och nå en omsättning på 200 miljoner.  

Följande campingplatser ingår redan nu i Campingpärlor:  

Grännastrandens Camping  Klassisk pärla vid Vättern strand nära idylliska Gränna centrum  

Orsa Camping Vackert vid fantastisk kilometerlång sandstrand vid Orsasjön 

Rättviks Camping Naturnära vid Enån, nära Rättviks centrum och inomhusbadet 
Enåbadet 

Siljansbadets Camping Fint strandläge vid långgrund lång sandstrand, fin lekpark, nära 
Rättviks centrum 

Mora Camping  Ligger vackert vid Österdalälven nära Moras mysiga centrum 

Orsa Grönklitt Vinterparadis med fin skidåkning för hela familjen, vandring på 
sommaren och granne med Orsa Rovdjurspark 

För att läsa mer om Campingpärlor, gå in på www.campingparlor.se 

Högupplösta pressbilder finns på http://www.gronklittsgruppen.se/press 

 
För mer information kontakta gärna: 
Mark Baljeu, vd Grönklittsgruppen, 070 626 86 55, mark.baljeu@gronklittsgruppen.se 
Helen Arnesson, ansvarig för Camping Pärlor på Grönklittsgruppen, 073 62 98 851, 
helen.arnesson@gronklittsgruppen.se 
Karin Pontén, Vår pr-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
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