
Barneaktiviteter
Guidet byvandring
Gaming
Klatreparken/Trollparken
Nordisk Aften
Caramba
Levende musikk
Salg av KAMA-rekvisitter 
Nordisk mesterskap i hestesko
Lotteri

5. - 9. juli skal vi til Arendal
- skal du?
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HOVEDSPONSORER:
ANDRE BIDRAGSYTERE:



Det er med stor glede vi inviterer nordiske caravanvenner 
til Nordisk Camping Treff 2023.

Hove leirsenter på Tromøy utenfor Arendal er valgt som 
plass for treffet 5.–9. juli 2023 (NCT 23)

I hjertet av Sørlandet ligger Arendal. Kommunen 
er den nest største i Agder og har ca. 45 000 
innbyggere. Mange forbinder Arendal med 
sommer, skjærgård, båtliv og ferie, men 
kommunen er også kjent for et rikt kultur- og 
festivalliv.

Trollpark Hove - Restauranter og aktiviteter i 
Arendal - Shopping - MS Nidelv - Bratteklev 

skipsverft - Heimdal Chokolade - Drum 
Brew (Ølsmaking) - Destinasjon Dyreparken 

- Kløckers Hus - Vitensenteret Sørlandet - 
Trefoldighetskirken

Underholdning 
Vi tilbyr levende musikk hver kveld i Hovestua!

Treffområdet 
Stor kapasitet, fleksible løsninger og et variert 
aktivitetstilbud gjør Hove til mulighetenes 
leirsenter!

Med et område spesielt tilrettelagt for idrett, sjø- 
og friluftsaktiviteter, har Hove leirsenter utviklet 

seg til mulighetenes område. Holder du på å 
planlegge leir, oppfordrer vi deg til å undersøke 
våre muligheter.

Det blir plasser på grass.

Gode sanitærforhold og korte avstander til 
vannposter.

Strøm 
Alle enheter kommer til å få strøm til sin bobil 
eller vogn.

Med et omfattende program for barn og 
ungdom, ønsker vi de minste i familien hjertelig 
velkommen til Arendal 2023.

Vi tilbyr våre gjester aktiviteter som guidet 
byvandring, Nordisk Aften, Lotteri og Nordisk 
mesterskap i hestesko for å nevne noe.

Det blir også aktiviteter for barn og ungdom, med 
blant annet gaming, og Klatreparken/Trollparken.

VI SEES PÅ NCT 2023 
I ARENDAL

For mer info og påmelding, 
se vår nettside 

www.nct2023.no


