Onze selectie

vakantieparken en kamperen

a

Inhoudstafel (vakantieparken en kamperen)
ANTWERPEN
Kasterlee

Camping Houtum

1

Lille (Gierle)

Camping De Lilse Bergen

3

Mol

Sunparks Kempense Meren

5

Zilvermeer Blokhutten

9

Sint-Katelijne-Waver

Camping Domein Roosendael

11

Turnhout

Camping Baalse Hei

13

Hechtel-Eksel

Vakantiecentrum De Lage Kempen

15

Houthalen-Helchteren

Vakantiecentrum De Bosberg

17

Oostappen Vakantiepark Hengelhoef

19

Vakantiepark Molenheide

21

Holiday Suites Houthalen-Helchteren

25

Houthalen

Camping De Binnenvaart

27

Lommel

Center Parcs De Vossemeren

28

Maaseik

Vakantiecentrum Zavelbos

32

Maasmechelen

Vakantiecentrum 't Mechels Bos

34

Opglabbeek - Oudsbergen

Vakantiecentrum Wilhelm Tell

36

Peer

Center Parcs Erperheide

38

Holidaypark Klein strand

40

Holiday Suites Jabbeke

42

LIMBURG

WEST-VLAANDEREN
Jabbeke

:<f

Houtum 39 - 2460 Kasterlee / www.campinghoutum.be

Camping Houtum
Verblijfspark Houtum is
gelegen in het Kempense
groen aan de oevers van
de Kleine Nete.
Centraal staan de avontuurlijke
buitenspeeltuinen. de unieke
binnenspeeltuin en de overheerlijke
brasserie. De uitstekende faciliteiten en
talrijke recreatiemogelijkheden maken
je verblijf compleet. De Kabouterberg en
Bobbejaanland liggen bovendien vlakbij.
Op loopafstand is er tennis. minigolf en
paardrijden mogelijk. Vervelen staat niet
in het woordenboek van de camping.
want ook bij slecht weer kunnen de
kinderen zich hier uitleven.
Camping Houtum is al sinds 1975 de
rustige, groene plek in de Kempen om tot
rust te komen. te genieten van de natuur,
erop uit te trekken met de fiets. auto of
met de wandelschoenen aan

WANNEER GELDIG
- Van 14 februari t.e.m. 13 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tentplaats
- Gedeeld sanitair
Basis kampeerplaats
- Gedeeld sanitair
Basis bungalow Ivoor 1 tot 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Gedeeld sanitair

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel
- In Geel bus 490 richting Turnhout
- Afstappen aan halte "Kasterlee Venheide"
- Van bushalte nog 900m te voet
OF
Trein naar Turnhout
- In Turnhout bus 490 richting Aarschot
- Afstappen aan halte "Kasterlee Venheide"
- Van bushalte nog 900m te voet
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TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag te betalen bij aankomst

4
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EXTR A INFO
- Lakens en handdoeken zijn verplicht te huur
voor bungalows.
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen
voor de tent- en kampeerplaatsen.
- Voor de tentplaatsen dien je je eigen tent mee
te nemen. Hier is geen elektriciteitsaansluiting
mogelijk.
- De kampeerplaatsen zijn eerder voor grote
tenten, caravans of mobilhomes. Hier is elektriciteitsaansluiting mogelijk.
- De bungalows beschikken over een eigen toilet.
maar geen eigen douche. Hiervoor kan je in het
sanitaire gebouw terecht.
- De bungalows zijn beperkt qua oppervlakte
(24m') en dus niet optimaal voor echt lange
verblijven.
- Huisdieren zijn niet welkom in de bungalows,
wel op de tent- en kampeerplaatsen.

Tent plaats

1 nacht

€ 6,50

Basis Kampeerplaats

1 nacht

( 16,50

Basis Bungalow

1 nacht

(45,50

HOOGSEIZOEN
Tentplaats

1 nacht

(8,00

Basis Kampeerplaats

1 nacht

(20,30

Basis Bungalow

1 nacht

(52,50

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 1 t.e.m. 17 april, 25 mei t.e.m. 21 augustus
laagseizoen: 14 februari t.e.m. 31 maart.18 april t.e.m. 24 mei, 22 augustus t.e.m. 13 november

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:€ 0.40 per persoon per
nacht (t.e.m. 12 jaar) en€ 0,80 per persoon
nacht (vanaf13 jaar)
- Prijs huisdier (enkel mogelijk bij kampeerplaatsen):€ 2,00 per nacht per dier
(max. 2 dieren)
- Huur lakens en handdoeken (verplicht, enkel
bij bungalow): € 5,00 per pakket
- Eindschoonmaak (verplicht, enkel bij
bungalow):€ 35,00
- Voor bungalows: aankomst op vrijdag of
zaterdag betekent een eenmalige toeslag van
€ 10,00

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Camping De Lilse Bergen
Heerlijk dagje uit of
onvergetelijke vakantie op
De Lilse Bergen!
De Lilse Bergen is een gezellige
viersterrencamping met recreatiedomein.
Alles is er voor een heerlijk dagje uit
of een zalige vakantie: zwemvijver.
plonsvijver. reuzegrote speeltuin.
waterfietsen. waterglijbaan. minigolf....
Op een rustig plekje temidden van het
dennengroen vind je stacaravans. een
safaritent. twee avontuurlijke tipi's, een
boomhut. twee watertenten en een
foorwagen. Deze zijn voorzien van alle
comfort en bieden plaats aan vier tot zes
personen.

46
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WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 30 september
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tipi (max. 4 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- Keuken met koffiezetapparaat. koelkast
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Boomhut (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Keuken met koffiezetapparaat. koelkast
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Foorwagen (max. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Keuken met koffiezetapparaat, koelkast
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Watertent (max. 6 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 2 stapelbedden
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Safaritent (max. 6 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 stapelbed
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast
- Badkamer met toilet en douche
Stacaravan !max. 6 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
- Badkamer met toilet en douche
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WANNEER EN HOE BETALEN

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- In Turnhout bus 200 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte "Gierle P&R Gierle"
- Van bushalte nog 2 km te voet

TER PLAATSE

EXTRA INFO

- Waarborg:€ 150,00 (op te splitsen in€ 125,00
waarborg voor de accommodatie en€ 25,00
waarborg voor de toegangskaart)
- Het volledige bedrag dient vooraf betaald te
worden, na ontvangst van de betaling is de
reservatie definitief.

- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In het hoogseizoen is enkel weekverhuur
mogelijk voor de safaritent en de stacaravan.

EXTRA KOSTEN
- Douche:€ 0,22 per begonnen minuut
- Huur lakens toptioneell:
€ 25,00 per accommodatie

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-mal

€73,50

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Midweek lma-vrl

( 63,00

Tipi (max. 4 pers .. excl. douche)

Week lvr-vrl

€ 105,00

Boomhut ( max. 4 pers .. excl. douche)

Lang weekend (vr-mal

(105,00

Boomhut (max. 4 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vrl

€ 91,00

Boomhut (max. 4 pers., excl. douchel

Week (vr-vrl

€147,00

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-ma)

( 129,50

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Midweek (ma-vr)

( 108,50

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Week tvr-vrl

( 182,00

Watertent (max. 6 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-mal

€ 154,00

Watertent (max. 6 pers" excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 129,50

Watertent (max. 6 pers .. excl. douche)

Week (vr-vrl

€217,00

Safaritent (max. 6 pers., incl. douche)

Lang weekend (vr-mal

( 154,00

Safaritent (max. 6 pers .. i nel. douche)

Midweek (ma-vrl

€ 129,50

Safaritent (max. 6 pers., incl. douche)

Week (vr-vrl

€217,00

Stacaravan (max. 6 pers., incl. douche)

Lang weekend lvr-mal

€ 199,50

Stacaravan (max. 6 pers .. incl. douche)

Midweek (ma-vr)

€ 171,50

Stacaravan (max. 6 pers., i nel. douche)

Week (vr-vrl

( 283,50

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-mal

€ 168,00

Tipi (max. 4 pers" excl. douche)

Midweek (ma-vr)

€147,00

Tipi (max. 4 pers., excl. douche)

Week (vr-vrl

(241,50

Boomhut (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-mal

(227,50

Boomhut (max. 4 pers .. excl. douche)

Midweek (ma-vrl

( 196,00

HOOGSEIZOEN

Boomhut (max. 4 pers" excl. douche)

Week (vr-vrl

€ 325,50

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Lang weekend (vr-mal

€ 252,00

Foorwagen (max. 4 pers .. excl. douche)

Midweek lma-vrl

(213,50

Foorwagen (max. 4 pers., excl. douche)

Week tvr-vrl

(357,00

Watertent (max. 6 pers .. excl. douche)

Lang weekend (vr-mal

€ 301,00

Watertent (max. 6 pers .. excl. douche)

Midweek (ma-vr)

(259,00

Watertent (max. 6 pers .. excl. douche)

Week (vr-vrl

(430,50

Safaritent (max. 6 pers .. incl. douche)

Week (vr-vr)

(430,50

Stacaravan (max. 6 pers., incl. douche)

Week (vr-vrl

(434,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 1 juli t.e.m. 1 september
Laagseizoen: 1 april t.e.m. 30 juni. 2 t.e.m. 30 september

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE
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Postelsesteenw eg 100 - 2400 Mol / w w w.sunparks.be/kem pensem eren

Sunparks Kempense Meren
Hotel - _richtprijzen
Sunparks Kempense
Meren ligt middenin
de uitgestrekte bossen
en meren van de
"Stille Kempen".

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet

Midden al het groen kan je eindeloze
wandelingen en fietstochten maken.
Of je maakt een uitstapje naar één van
de natuur- of pretparken in de buurt.
Uiteraard vind je op het park ook de vaste
waarden, zoals Aquafun en verschillende
restaurantjes. Ook kun je verschillende
sporten beoefenen. zoals badminton.
strandvoetbal. bowling en squashen.
Faciliteiten:
- Subtropisch zwembad met glijbaan,
wildwaterbaan en golfslagbad.
- Indoor kinderspeeltuin van 70 m'
- Gelegen aan een meer met zandstrand
en op 2 km van het Zilvermeer.
- Meer dan 2000 km aan fiets- en
wandelpaden in de bosrijke omgeving.
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol belbus 921 (op voorhand reserveren)
richting Mol/Gi nderbuiten/SI ui s/Rauw
- Afstappen aan halte "Mol Ecocentrum"
- Van bushalte nog 300m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Sunparks
boekingsnummer te vermelden
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EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Sunparks maximum richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag schommelt dagelijks en de beste schatting kan je
vinden door op de website www.sunparks.be te
kijken naar de dagprijs en daar 30% korting op
te berekenen (opgelet ook dit bedrag is onder
voorbehoud). Je boekt best zo vroeg mogelijk.
dan heb je het meeste kans op een lage prijs.
De prijzen die je in deze brochure vindt zijn de
maximum richtprijzen. al is het uitzonderlijk
mogelijk dat er toch nog een hogere dagprijs is
bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag.
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag. of van vrijdag tot vrijdag.
,

PRIJZEN

PER KAMER

WEEKEND (VR-MAI
KAMER & ONTBIJT
max nchtprijzee
tonde: VOO! behoud)

MIDWEEK (MA-VR)
KAMER & ONTBIJT

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:€ 2,00 per persoon
per nacht (vanaf3 jaar)
: De prijzen voor wifi. fietsverhuur en sauna
zijn afhankelijk van jouw keuze

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m.18 april
Zomemkantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstwakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari. van 7 maart t.e.m. 1 april. van 18 april t.e.m.1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober. van 7 november t.e.m.19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07 /06l zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag
tot vrijdag (3 nachten).

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIF / OP VAKANTIE
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Sunparks Kempense Meren
Huisjes - richtprijzen
Subtropisch zwembad,
indoor kinderspeeltuin,
wandel- en fietspaden ...
Sunparks Kempense Meren
heeft het allemaal!
Sunparks Kempense Meren ligt middenin
de uitgestrekte bossen en meren van de
"Stille Kempen". Midden al het groen kan
je eindeloze wandelingen en fietstochten
maken. Of je maakt een uitstapje naar
één van de natuur- of pretparken in
de buurt. Uiteraard vind je op het park
ook de vaste waarden, zoals Aquafun en
verschillende restaurantjes. Ook kun je
verschillende sporten beoefenen. zoals
badminton, strandvoetbal. bowling en
squashen.
Faciliteiten:
- Subtropisch zwembad met glijbaan,
wildwaterbaan en golfslagbad.
- Indoor kinderspeeltuin van 70 m'
- Gelegen aan een meer met zandstrand
en op 2 km van het Zilvermeer.
- Meer dan 2000 km aan fiets- en
wandelpaden in de bosrijke omgeving.

42

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Select vakantiehuis 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast
Select vakantiehuis 6 personen
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast
Select vakantiehuis 8 personen
- 8 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf. koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol belbus 921 (op voorhand reserveren)
richting Mol/Gi nderbuiten/Slu is/Rauw
- Afstappen aan halte "Mol Ecocentrum"
- Van bushalte nog 300m te voet
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TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Sunparks
boekingsnummer te vermelden

EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Sunparks maximum richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag schommelt dagelijks en de beste schatting kan je
vinden door op de website www.sunparks.be te
kijken naar de dagprijs en daar 30% korting op
te berekenen (opgelet ook dit bedrag is onder
voorbehoud). Je boekt best zo vroeg mogelijk,
dan heb je het meeste kans op een lage prijs.
De prijzen die je in deze brochure vindt zijn de
maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk
mogelijk dat er toch nog een hogere dagprijs is
bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- leder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed, 1
babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking.
Een 2de exemplaar van elk is optioneel bij te
boeken aan een extra kost.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:€ 2,00 per persoon per
nacht (vanaf3 jaar)
- Huur lakens (optioneell: € 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):€ 6,95 per
persoon
- Huur combi pakket lakens en handdoeken
(optioneel):€ 13,25 per persoon
- Prijs huisdier:€ 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel):€ 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optioneell: € 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna zijn
afhankelijk van jouw keuze

PRIJZEN

PER HUISJE

MIDWEEK (MA-VRI
ZELFKOOK

WEEKEND IVR-MA)
ZELFKOOK
max. ncntpruzen

max. nchtprijzen

(onder voorbehoud)

(onder voorbehoud)

KROKUSVAKANTIE

.

,

Select vakantiehuis 4 pers.

€394,90

(449,90

Select vakantiehuis 6 pers.

(427,90

(526,90

Select vakantiehuis 8 pers.

(504,90

(614,90

PAASVAKANTIE
Select vakantiehuis 4 pers.

( 592,90

(493,90

Select vakantiehuis 6 pers.

( 658,90

(548,90

Select vakantiehuis 8 pers.

(801,90

(680,90

Select vakantiehuis 4 pers.

(449,90

(548,90

Select vakantiehuis 6 pers.

(493,90

€603,90

Select vakantiehuis 8 pers.

( 614,90

( 768,90

ZOMERVAKANTIE

HERFSTVAKANTIE
Select vakantiehuis 4 pers.

( 361,90

(405,90

Select vakantiehuis 6 pers.

(372,90

(449,90

Select vakantiehuis 8 pers.

(460,90

(526,90

Select vakantiehuis 4 pers.

( 361,90

(405,90

Select vakantiehuis 6 pers.

( 372,90

(449,90

Select vakantiehuis 8 pers.

(460,90

( 526,90

LAAGSEIZOEN

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paanakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m, 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend (15-19/04) en Pinksterweekend (03-07 /06) zijn verlengde weekends van
vrijdag tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken
van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Zilvermeer Blokhutten
Voor een fijn dagje uit of
een supervakantie moet je
bij het Zilvermeer zijn.
De blokhutten liggen op het Provinciaal
Recreatiedomein Zilvermeer, waar heel
wat te beleven valt. Een campingwinkel.
3 restaurants, een strandwinkel en
strandcafé maken je verblijf nog
aangenamer. Er is geen tijd om je te
vervelen. Je vindt er sportvelden, een zeer
grote speeltuin en talrijke wandel- en
fietsroutes. Naast al die voorzieningen
blijft het Zilvermeer ook een stukje
ongerepte natuur, prachtig om te
wandelen.

WANNEER GELDIG
-

Van 1 januari t.e.m. 10 juli
Van 22 augustus t.e.m. 13 november
Van 16 t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Blokhut Zilvermeer (max. 6 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol bus 1 richting Rauw
- Afstappen aan halte "Zilvermeer"
- Van bushalte nog 60m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is betalend aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50% (binnen 14 dagen na reservatie
te betalen)
- Het resterend bedrag moet binnen 42 kalenderdagen voor aankomst betaald worden

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- takenpakket. kinderbed en kinderstoel moeten
vooraf aangevraagd worden.
- Tijdens het hoog- en kerstseizoen is enkel
weekverhuur mogelijk. Buiten deze periodes is
ook midweek- en weekendverhuur mogelijk.

Lang weekend (vr-mal

(105,00

Blokhut

Midweek (ma-vrl

( 105,00

Blokhut

Week (ma-ma of vr-vrl

(147,00

Blokhut

TUSSENSEIZOEN
Blokhut

Lang weekend (vr-mal

€ 140,00

Blokhut

Midweek (ma-vr)

(126,00

Blokhut

Week (ma-ma ofvr-vrl

(210,00

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneell: € 12,00 per persoon
- Huur kinderbed:€ 5,00 per stuk
- Huur kinderstoel:€ 5,00 per stuk

SEIZOENEN
laagseizoen: van 3 januari t.e.m. 31 maart. van 1 oktober t.e.m. 13 november, van 16 t.e.m. 23 december
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni. van 1 t.e.m. 30 september
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 10 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus
Kerstseizoen: 1 en 2 januari. van 24 t.e.m. 31 december

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTlf / OP VAKANTIE
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Rozendaal 5 - 2860 Sint-Katelijne-Waver / www.roosendael.be

Camping Domein Roosendael
Heerlijk ontspannen in
de natuur tussen Brussel
en Antwerpen.
Roosendael opent een wereld voor wie
graag geniet van natuur. monumenten en
een historisch parklandschap.
Domein Roosendael is bijna 800 jaar
oud. Oorspronkelijk was het een abdij,
maar die werd tot tweemaal toe verwoest.
De 19de-eeuwse eigenaars maakten er
een kasteeldomein van met een feeëriek
landschapspark. Daarvan getuigen nog de
oude bomen en zeldzame bloemen. Het
kasteel overleefde de Eerste wereldoorlog
echter niet. Het werd vervangen door een
landhuis dat tot 1959 in gebruik bleef als
buitengoed.
Individuele gasten kunnen hier terecht op
het kampeerterrein.

E

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 31 oktober
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

X X X ../ ../ ../

Kampeerplaats
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
Trekkershut (max. 4 personen!
- 2 stapelbedden
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping
- Kitchenette met koelkast

JAN

- Waarborg: € 20,00
Ivoor elektriciteitsstekker of poortkaartl
- Volledige bedrag cash of met de kaart te betalen
bij aankomst

APR

MEI

JUN

X

JUL

DEC

AUG

GRATIS

SEP

OKT

NOV

M
BETALEND

El

GRATIS
AAN HET FIETSCAFÉ

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen
ofte huur aan het onthaal (enkel voor de trekkershutten).
- Er zijn geen tenten te huur.
- Enkel op de kampeerplaatsen zijn ook groepen
welkom, in de trekkershutten is dit niet mogelijk.
- De trekkershut is klein en dus niet geschikt
voor een verblijf met kinderen of langer dan een
weekend.
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- In Mechelen bus 500 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte "Walemstraat"
- Van bushalte nog soom te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

FEB

a ■

~ IEDEREEN VERDJENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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EXTRA KOSTEN
- Plaats voor het opzetten van een tent
!verplicht):€ 5,50 per plaats
- Huur lakens (enkel mogelijk voor de trekkershutten, cptioneell. 7,50 per pakket
- Huur handdoeken !enkel mogelijk voor de
trekkershutten, optioneell: € 5,60 per pakket
ê
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~ Roodhuisstraat 10 - 2300 Turnhout / www.baalsehei.be

Camping Baalse Hei
Ruimte, rust en vooral
veel privacy... Dat en nog
zoveel meer is Baalse
Hei. Grenzend aan een
uniek natuurgebied biedt
dit prachtige domein
alles voor een heerlijke
kampeervakantie.
Drie grote vijvers waarvan één zwemvijver.
leuke speeltuinen en vele flets- en
wandelmogelij khedenl
Jong en oud kunnen zich op Baalse Hei
ontspannen. De drie grote vijvers (vls-.
roei- en zwemvijver met ligstrandl nodigen
uit tot uren waterplezier. Flaneer door
de ongerepte bossen of sport je fit op
één van de sportvelden. Aan de hand van
de flets- en wandelknooppuntenkaarten
verken je het unieke Turnhouts
Vennengebied en de pittoreske dorpjes in
de wijde omgeving'
Tijdens de zomer is er animatie. met
respect voor rust en natuur.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
lurstner stacaravan (max. 5 personenl
- Eén persoons- en/of stapelbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Grand Large (max. 5 personenl
- 3 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast
LARK (max. 6 personenl
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Bad kamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
TAOS XL Deluxe (max. 6 personenl
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf. koelkast
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- In Turnhout bus 460 richting Baarle
- Afstappen aan halte 'Turnhout Dombergstraat"
- Van bushalte nog 1,5 km te voet
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TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 70,00
- Voorschot: 50% (7 dagen na reservering te
betalen)
- Resterend bedrag 7 dagen voor incheckdatum te
betalen

Burstner stacaravan

7 nachten

€401,10

TAOS XL Deluxe

7 nachten

(416,50

LARK

7 nachten

€416,50

Grande Large

7 nachten

€422,10

EXTRA INFO

HOOGSEIZOEN

- Lakens zijn verplicht te huur.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Bij voorkeur weekverhuur van 7 nachten. Minder
nachten boeken is mogelijk op aanvraag.

Burstner stacaravan

7 nachten

€ 591,50

TAOS XL De luxe

7 nachten

€756,00

LARK

7 nachten

€756,00

Grande Large

7 nachten

€ 663,60

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel):€ 4,80 per
persoon
- Huur lakens (verplichtl: € 7,80 per persoon
- Toeristenbelasting:€ 1,60 per persoon per
nacht
- Prijs huisdier:€ 7,50 per nacht
- Huur kinderbed:€ 3,10 per stuk per nacht
- Huur kinderstoel:€ 3,10 per stuk per nacht
- Eindschoonmaak (verplicht):€ 50,00

.

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 28 februari t.e.m. 6 maart, van 1 t.e.m. 18 april. van 1 juli t.e.m. 31 augustus
laagseizoen: alle overige periodes

~ JEDEREEl'-J VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Kiefhoekstraat 189 - 3941 Hechtel-Eksel / w w w. delagekem pen.be

Vakantiecentrum De Lage Kempen
De Lage Kempen is de
naam van de veelzijdige
camping gelegen in het
schitterende natuurgebied
van de Belgische Kempen.
Lekker weg van huis en
toch thuis!
In een bosrijke omgeving. te midden
van eindeloze wandelpaden en aan het
fietsroutenetwerk. De Lage Kempen is zo
veelzijdig. omdat je er alle ingrediënten
vindt die een vakantie zo geslaagd
maken: bungalows met basiscomfort.
een 'swingend' zwembad en heel wat
recreatiemogelijkheden. de natuur is
steeds vlakbij. Je kunt vanaf juni 2019
ook fietsen tussen de bomen. Dit is op
nog geen 2 kilometer afstand van het
vakantiecentrum. nog een reden om bij
ons op vakantie te komen1

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Chalet 4 personen
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, koelkast
Chalet 6 personen
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Lommel
- In Lommel kan vervoer van en naar de camping
voorzien worden na verwittigen

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag 30 dagen voor aankomst te
betalen
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EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Inbegrepen in de prijs: lx minigolf, lx fietsenverhuur voor één dag met het hele gezin
- Camping De Lage Kempen geeft het hele jaar
door 35% korting op de normale tarieven. Kijk
op de website voor de exacte geldigheidsperiodes.

-

Huur
Huur
Huur
Prijs

PRIJZEN PER CHALET

lakens (optioneell: € 8,00 per pakket
kinderbed:€ 1.00 per stuk
kinderstoel:€ 1,00 per stuk
huisdier:€ 2,00 per nacht

DUUR

CHALET

CHALET

08/07/2022, 15/07/2022,22/07/2022,29/07/2022

Lang weekend (vr-ma)

(215,40

(256,20

05/08/2022, 12/08/2022

Lang weekend (vr-mal

(215,40

(256,20

19/08/2022,26/08/2022

Lang weekend (vr-mal

€ 194,35

(238,55

04/07/2022

Midweek (ma-vrl

€ 223,60

(287,30

11/07/2022, 18/07/2022, 25/07/2022

Midweek (ma-vr)

€248,40

€ 295,20

01/08/2022, 08/08/2022, 15/08/2022

Midweek (ma-vrl

(248,40

€ 295,20

22/08/2022

Midweek (ma-vrl

(161,68

(287,30

29/08/2022

Midweek (ma-vrl

(138,18

(239,85

01/07/2022

Week (vr-vr)

( 376,35

(448,50

08/07/2022, 15/07/2022,22/07/2022,29/07/2022

Week (vr-vrl

( 395,40

(462,00

05/08/2022, 12/08/2022

Week (vr-vr)

(395,40

(462,00

19/08/2022,26/08/2022

Week (vr-vrl

€376,35

(448,50

OVERIGE PERIODES BUITEN DE ZOMERVAKANTIE

ZELFKOOK

minimum 35% korting op de normale prijzen, zie www.delagekempen.be

~ IEDEREEN VERDIEJ\11 VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Kelchterhoefstraat 10 - 3530 Houthalen-Helchteren (Houthalen) / www.gezinsbond.be

Vakantiecentrum De Bosberg
De ideale plek voor
vakantieplezier in de
bossen ... Natuurlijk
vakantie in De Bosberg!
Familiegroepen. gezinnen met kleine en
grote kinderen. koppels zonder kinderen.
verenigingen, grootouders al dan niet
met kleinkinderen: iedereen wordt met
de beroemde Limburgse gastvrijheid
ontvangen in dit erg gezinsvriendelijk
vakantiecentru ml
Je beleeft vakantie midden in een
prachtig natuurdomein met een echte
zwemvijver met strand op wandelafstand
en onbeperkte wandel- en fietsroutes op
alle niveaus.
Onze vele faciliteiten (van gratis zwembad
tot tennisterreinen) en activiteiten (ter
plaatse of in de buurt) op kind- en
gezinsmaat zorgen ervoor dat iedereen
samen (in elk weertype) een onvergetelijke
tijd kan beleven.
Natuurlijk ga Je op vakantie naar
De Bosbergl

70

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (voor 2, 4 of 6 personen)
- Eénpersoons-. tweepersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 31 richting Houthalen
- Afstappen aan halte "Houthalen Kelchterhoef'
- Van bushalte nog soom te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
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EXTRA KOSTEN
- Eénpersoonstoeslag laagseizoen:
€ 13,00 per nacht
- Eénpersoonstoeslag tussenseizoen:
€ 14,00 per nacht
- Eénpersoonstoeslag hoogseizoen:
€ 15,00 per nacht
- TV (op aanvraag): € 6,00 per nacht
- Huur handdoeken (optioneel):€ 6,00 per pakket
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alle periodes

gratis

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zo)

( 29,05

(37,80

(45,15

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-mal

(39,20

( 50,05

(60,55

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vrl

(50,05

(67,20

(80,85

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

(86,45

(114,45

(140,35

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zol

€40,67

(52,92

€ 63,21

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-mal

(54,88

(70,07

(84,77

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vrl

(70,07

(94,08

(113,19

Van 7 t.e.m. 13 jaar

T.e.m. 2jaar

gratis

gratis

Week (ma-ma ofvr-vrl

(121,03

( 160,23

(196,49

Vanaf14jaar

Kort weekend (vr-zol

(58,10

(75,60

(90,30

Vanaf14 jaar

Lang weekend (vr-mal

(78,40

(100,10

( 121,10

Vanaf14 jaar

Midweek (ma-vrl

(100,10

(134,40

( 161,70

Week ( ma-ma of vr-vrl

(172,90

( 228,90

Vanaf14 jaar
TUSSENSEIZOEN

. .

(280,70

.

..

,

,

alle periodes

gratis

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zo)

(30,80

(41,30

(48,65

T.e.m. 2 jaar
Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend wr-ma)

(41,65

( 53,20

(67,20

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vrl

(53,20

( 71,40

(87,58

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

(93,10

( 123,90

( 152,25

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zol

(43,12

(57,82

( 68,11

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-mal

( 58,31

(74,48

(94,08

-.

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vr)

(74,48

(99,96

( 122,99

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

(130,34

( 173,46

( 213,15

Vanaf 14 jaar

Kort weekend (vr-zol

(61,60

(82,60

(97,30

Vanaf14 jaar

Lang weekend (vr-mal

(83,30

(106,40

(134,40

Vanaf14 jaar

Midweek (ma-vrl

(106,40

(142,80

( 175,70

Vanaf14 jaar

Week (ma-ma of vr-vrl

(186,20

(247,80

(304,50

alle periodes

gratis

gratis

gratis

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Kort weekend (vr-zo)

( 33,25

(43,75

(51,80

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Lang weekend (vr-ma)

(43,75

(57,40

( 71,05

HOOGSEIZOEN
T.e.m. 2jaar

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Midweek (ma-vr)

( 56,70

( 77,00

(95,20

Van 3 t.e.m. 6 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

(99,40

( 131,95

(163,80

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Kort weekend (vr-zo)

(46,55

( 61,25

(72,52

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Lang weekend (vr-mal

(61,25

(80,36

( 99,47

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Midweek (ma-vrl

(79,38

€107,80

(133,28

Van 7 t.e.m. 13 jaar

Week (ma-ma ofvr-vrl

( 139,16

€184,73

( 229,32

Vanaf14 jaar

Kort weekend (vr-zol

(66,50

(87,50

(103,60

Vanaf14 jaar

Lang weekend (vr-ma)

(87,50

( 114,80

€142,10

Vanaf14 jaar

Midweek (ma-vrl

( 113,40

(154,00

(190,40

Vanaf14 jaar

Week (ma-ma of vr-vrl

(198,80

( 263,90

(327,60

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 25 t.e.m. 29 mei, van 3 t.e.m. 6 juni. van 1 juli t.e.m. 31 augustus, van 23 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 17 april, van 27 t.e.m. 30 juni, van 28 oktober t.e.m. 6 november
laagseizoen: van 18 april t.e.m. 24 mei, van 30 mei t.e.m. 2 juni, van 7 t.e.m. 26 juni, van 1 september t.e.m. 27 oktober,
van 7 november t.e.m. 22 december

~ IEDEREEN VERf"IENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Tulpenstraat 141 - 3530 Houthalen-Helchteren
w w w .oostappenvakantieparken.nl/hengelhoef

Oostappen Vakantiepark Hengelhoef
Oostappen Vakantiepark
Hengelhoef is werkelijk
een topattractie, waar je
niet uitgekeken raakt. Hier
is iedere vakantiedag een
feest!
Een subtropisch zwemparadijs waar
je je echt de hele dag in vermaakt. De
golven zijn een belevenis op zich] Dan
hebben we het nog niet eens over het
uitgestrekte zandstrand bij de waterplas,
de gezellige overdekte plaza Villa Victor,
de vele speeltuinen en alle andere gratis
faciliteiten.

88

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kampeerbungalow 14 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Gedeeld sanitair met douche en toilet
in een bijgebouw op de camping
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast
laambeek Mobilhome 14 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf. koelkast
Hertenkamp Mobilhome 16 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf. koelkast
Reeënchalet 16 personen)
- 4 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Van craenwick Appartement 18 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast
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EXTRA KOSTEN

WANNEER EN HOE BETALEN

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 31 richting Houthalen
- Afstappen aan halte "Houthalen Tulpenstraat"
- Van bushalte nog 500m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

- Volledig bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huurofzelfmeete brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- LET OP: aankomst en vertrek telkens op maandag
en vrijdag.

KAMPEER-

LAAMBEEK

- Toeristenbelasting:
€ 1,25 per persoon per nacht
- Huur lakens loptioneell:
€ 9,50 per persoon
- Prijs huisdier:€ 5,00 per nacht
- Toeslag schoonmaak huisdier:€ 10,00
- Huur kinderbed:€ 6,50 per stuk
- Huur kinderbad:€ 6,50 per stuk
- Huur kinderbox: € 6,50 per stuk
- Huur kinderstoel € 6,50 per stuk

HERTENKAMP

REEËNCHALET

Periode 1

1 nacht

/

(28,50

(32,50

(33,00

( 33,50

Periode 2

1 nacht

(24,50

(28,50

(32,50

(45,50

( 33,50

Periode 3

1 nacht

/

€31,50

(37,00

(37,50

(38,00

Periode 4

1 nacht

(36,00

(38,50

(45,00

(45,50

(46,50

Periode 5

1 nacht

(46,50

(46,00

(53,00

(54,00

(54,50

Periode 6

1 nacht

(47,50

(62,50

€70,00

€71,50

(72,50

Periode 7

1 nacht

(50,50

(64,50

€74,00

( 93,50

(94,50

Periode 8

1 nacht

(61,50

€78,50

€ 91,50

(93,50

(94,50

SEIZOENEN
Periode 1: van 5 september t.e.m. 13 oktober
Periode 2: van 19 t.e.m. 21 april. van 9 t.e.m. 24 mei.
van 30 mei t.e.m. 2 juni. van 7 t.e.m. 30 juni.
van 14 oktober t.e.m. 6 november
Periode 3: van 1 t.e.m. 18 april

Periode 4: van 22 april t.e.m. 8 mei
Periode 5: van 25 t.e.m. 29 mei, van 3 t.e.m. 6 juni
Periode 6: van 1 t.e.m. 7 juli, van 29 augustus t.e.m. 4 september
Periode 7: van 8 t.e.m. 14 juli, van 20 t.e.m. 28 augustus
Periode 8: van 15 juli t.e.m. 19 augustus

~ IEDEREEN VERDlENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Molenheidestraat 7 - 3530 Houthalen-Helchteren / www. molenheide.be

Vakantiepark Molenheide
Park Molenheide is
centraal gelegen in fietsen wandelparadijs Limburg
en staat bekend als één
van de best uitgeruste
bungalowparken.
Park Molenheide beschikt over heel
wat unieke troeven: het gigantisch
overdekt Speelparadijs 'Kids Valley· met
sprookjesburcht en gunhouse en het
zwemparadijs Aqoapolls' met kabouterbad
en toffe glijbanen. De trekpleister is de
indoorminigolf 'De Mijn·. Verschillende
thema's zoals steenkool-. goud- en
diamantmijnen. aangevuld met geur-,
kleur- en trileffecten zorgen voor een
unieke belevenis'
Voor een rustgevende wandeling is
een bezoek aan het 100 ha wild- en
wandelpark zeker de moeite. Er is
ook ruim aandacht besteed aan de
verschillende drank- en eetgelegenheden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Bungalow Zetha lmax. 4 personenl
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. oven, microgolf,
koelkast
Bungalow Penta lmax. S personenl
Bungalow met verdiep
- 5 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Bungalow llovis lmax. 6 personenl
Bungalow met verdiep
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER

■
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Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus 18A richting Lommel/Achel-statie
- Afstappen aan halte "Helchteren Kievitwijk"
- Van bus halte nog 1,5 km te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

90
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EXTRA INFO

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg:€ 125,00 (per weekend of midweek)
en€ 200,00 (per week) bij aankomst betalen
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst te
betalen

EXTRA KOSTEN

- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Je hebt onbeperkt toegang tot het speelparadijs
'Kids Valley' en tot het zwemparadijs 'Aquapolis'.
- Er wordt een sluitingsperiode voorzien voor
onderhoudswerkzaamheden aan het zwembad.
Dit is in principe van eind november tot half'
december.

- Toeristenbelasting:
€ 1,95 per persoon per dag
- Huur lakens (optioneell: € 9,00 per set
- Huur handdoeken (optioneell:
€ 9,00 pet set
- Prijs huisdier:€ 25,00 (per weekend en
midweek) en€ 40,00 (per week)
- Waarborg rolstoel:€ 15,00 per stuk
- Pool:€ 8.40 per halfuur
- Bowling:€ 25,70 per uur
- Verbruik water en elektriciteit
(vanaf 0,5 m3 en 30 kWh)

7/01/2022
14/01/2022, 21/01/2022, 28/01/2022, 4/02/2022, 11/02/2022,
18/02/2022
25/02/2022,4/03/2022

3 nachten

(523,00

(445,00

(444,00

3 nachten

(317,00

€ 270,00

(269,00

3 nachten

(423,00

(359,00

(359,00

11/03/2022, 18/03/2022, 25/03/2022

3 nachten

€317,00

€ 270,00

€269,00

1/04/2022,8/04/2022

3 nachten

(423,00

(359,00

( 359,00

15/04/2022

4 nachten·

(697,00

(593,00

(592,00

22/04/2022,29/04/2022,6/05/2022, 13/05/2022,20/05/2022

3 nachten

(423,00

(359,00

(359,00

25/05/2022

5 nachten·

€871,00

( 741,00

(740,00

3/06/2022

4 nachten·

€697,00

€ 593,00

€ 592,00

10/06/2022, 17/06/2022, 24/06/2022. 1/07/2022, 8/07/2022
15/07/2022, 22/07/2022, 29/07/2022, 5/08/2022, 12/08/2022,
19/08/2022,26/08/2022
2/09/2022,9/09/2022, 16/09/2022,23/09/2022,30/09/2022

3 nachten

(523,00

€445,00

(444,00

3 nachten

(549,00

€467,00

€467,00

3 nachten

€523,00

(445,00

€ 444,00

7/10/2022

3 nachten

€ 317,00

(270,00

(269,00

14/10/2022, 21/10/2022

3 nachten

(523,00

(445,00

(444,00

28/10/2022, 4/11/2022

3 nachten

(549,00

€467,00

€467,00

10/11/2022

4 nachten·

€697,00

(593,00

(592,00

18/11/2022, 25/11/2022, 2/12/2022, 9/12/2022, 16/12/2022

3 nachten

€ 248,00

( 211,00

€ 211,00

23/12/2022

3 nachten

(523,00

€445,00

€444,00

30/12/2022

3 nachten

(549,00

€467,00

€467,00

• Let op: met feestdagen zijn er aangepaste aankomstdagen
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3/01 /2022

10/01/2022, 17/01/2022, 24/01/2022, 31/01/2022, 7/02/2022,
J4/02/2022, 21/02/2022
28/02/2022

4 nachten

(490,00

(417,00

€442,00

4 nachten

(285,00

(242,00

€ 257,00

4 nachten

€ 399,00

€340,00

€360,00

7/03/2022, 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022

4 nachten

(285,00

(242,00

(257,00

4/04/2022, 11/04/2022

4 nachten

€ 399,00

(340,00

(360,00

19/04/2022

3 nachten·

(368,00

( 313,00

(332,00

25/04/2022, 2/05/2022, 9/05/2022, 16/05/2022, 30/05/2022

4 nachten

€ 399,00

€340,00

(360,00

7/06/2022

3 nachten·

€ 368,00

(313,00

€332,00

13/06/2022, 20/06/2022, 27/06/2022, 4/07/2022

4 nachten

€490,00

(417,00

€442,00

11/07/2022, 18/07/2022, 25/07/2022, 1/08/2022, 8/08/2022

4 nachten

(529,00

€450,00

€477,00

16/08/2022

3 nachten·

€397,00

(338,00

(358,00

22/08/2022,29/08/2022

4 nachten

(529,00

(450,00

(477,00

5/09/2022, 12/09/2022, 19/09/2022, 26/09/2022

4 nachten

(490,00

€417,00

€442,00

3/10/2022, 10/10/2022

4 nachten

(285,00

€242,00

(257,00

17/10/2022, 24/10/2022

4 nachten

(490,00

€417,00

€442,00

31/10/2022

4 nachten

(529,00

€450,00

(477,00

14/11/2022, 21/11/2022, 28/11/2022, 5/12/2022, 12/12/2022, 19/12/2022

4 nachten

(174,00

(148,00

(157,00

26/12/2022

4 nachten

€490,00

(417,00

€442,00

• Let op: met feestdagen zijn er aangepaste aankomstdagen
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3/01 /2022

10/01/2022, 17/01/2022, 24/01/2022, 31/01/2022, 7/02/2022,
14/02/2022, 21/02/2022
28/02/2022

7 nachten

(933,00

(794,00

(819,00

7 nachten

( 519,00

(441,00

(455,00

7 nachten

(726,00

(618,00

(637,00

(441,00

(455,00

7 nachten

( 519,00

4/04/2022, 11/04/2022

7 nachten

(726,00

(618,00

(637,00

19/04/2022

6 nachten·

(800,00

€681,00

(702,00

7/03/2022, 14/03/2022, 21/03/2022, 28/03/2022

25/04/2022. 2/05/2022, 9/05/2022, 16/05/2022. 30/05/2022

7 nachten

(726,00

(618,00

(637,00

07/06/2022

6 nachten·

(800,00

(681,00

(702,00

13/06/2022, 20/06/2022, 27/06/2022, 4/07/2022

7 nachten

(933,00

(794,00

(819,00

11/07/2022, 18/07/2022, 25/07/2022, 1/08/2022, 8/08/2022

7 nachten

(1037,00

(883,00

(910,00

16/08/2022

6 nachten·

(889,00

(757,00

(780,00

22/08/2022,29/08/2022

7 nachten

( 1037,00

(883,00

€910,00

5/09/2022, 12/09/2022, 19/09/2022, 26/09/2022

7 nachten

( 933,00

(794,00

(819,00

3/10/2022, 10/10/2022

7 nachten

( 519,00

(441,00

(455,00

17/10/2022, 24/10/2022

7 nachten

(933,00

(794,00

(819,00

31/10/2022

7 nachten

(1037,00

(883,00

(910,00

14/11/2022, 21/11/2022, 28/11/2022, 5/12/2022, 12/12/2022, 19/12/2022

7 nachten

(384,00

(326,00

(337,00

26/12/2022

7 nachten

(933,00

(794,00

(819,00

7/01/2022
14/01/2022, 21/01/2022, 28/01/2022, 4/02/2022, 11/02/2022,
18/02/2022
25/02/2022, 4/03/2022

7 nachten

( 933,00

(794,00

(819,00

7 nachten

€ 519,00

(441,00

(455,00

7 nachten

(726,00

(618,00

(637,00

11/03/2022, 18/03/2022, 25/03/2022

7 nachten

( 519,00

(441,00

€455,00

1/04/2022, 8/04/2022

7 nachten

€726,00

€618,00

€637,00

15/04/2022

7 nachten

€ 933,00

(794,00

(819,00

22/04/2022, 29/04/2022, 6/05/2022, 13/05/2022, 20/05/2022
3/06/2022, 10/06/2022, 17/06/2022, 24/06/2022, 1/07/2022,
8/07/2022
15/07/2022, 22/07/2022, 29/07/2022, 5/08/2022, 19/08/2022,
26/08/2022
2/09/2022, 9/09/2022. 16/09/2022, 23/09/2022, 30/09/2022

7 nachten

(726,00

(618,00

(637,00

7 nachten

(933,00

(794,00

(819,00

7 nachten

€ 1037,00

(883,00

(910,00

7 nachten

(933,00

(794,00

(819,00

7/10/2022

7 nachten

( 519,00

(441,00

(455,00

14/10/2022, 21/10/2022

7 nachten

( 933,00

(794,00

( 819,00

28/10/2022. 4/11/2022

7 nachten

(1037,00

(883,00

(910,00

10/11/2022

8 nachten·

(933,00

(794,00

(819,00

18/11/2022, 25/11/2022, 2/12/2022, 9/12/2022, 16/12/2022

7 nachten

(384,00

(326,00

(337,00

23/12/2022

7 nachten

( 933,00

(794,00

(819,00

30/12/2022

7 nachten

(1037,00

(883,00

(910,00

• Let op: met feestdagen zijn er aangepaste aankomstdagen
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~ Hengelhoefdreef 5 - 3530 Houthalen-Helchteren / www.holidaysuites.be

Holiday Suites
Houthalen-Helchteren
Een dag op ons
vakantiedomein? Dat
betekent wandelen,
zwemmen, fietsen en
vooral heel veel plezier
beleven!
Nieuwe vakantieverblijven in hartje
Limburg. te Houthalen-Helchteren.
Een echt vakantiegevoel. dichtbij huis!
Overnacht in een nieuw vakantieverblijf
in een prachtige bosrijke omgeving.
Wandelen in de natuur. ontspannen aan
het openluchtzwembad. gezellig koken
en tafelen met vrienden en/of familie ...
Of ontdek enkele bruisende steden in de
omgeving: Genk. Hasselt en Maastricht.
Een dag op ons vakantiedomein? Dat
betekent wandelen. zwemmen. fietsen en
vooral heel veel plezier beleven1 Kinderen
kunnen zich uitleven op het speelplein,
spelen in het bos of plonzen in het
openluchtzwembad. Wist je dat Plopsa
Indoor Hasselt op amper 15 kilometer van
jouw vakantieverblijf ligt? Een paradijs
voor de kids:

110

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio/appartement (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
- Dit verblijfstype is toegankelijk voor mensen
met een beperking
Studio/appartement (max. 5 personen!
- 1 tweepersoons bed
- 1 triple stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf. koelkast
Appartement (max. 8 personen)
- 2 tweepersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf. koelkast

OPENBAAR VERVOER
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Trein naar Genk
- In Genk bus 31 richting Houthalen
- Afstappen aan halte "Houthalen Tulpenstraat"
- van bushalte nog soom te voet

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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WANNEER EN HOE BET ALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag datje moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag moet ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal, geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.).
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutel). De code moet goed
bewaard worden.
- Minimum verblijf van 2 nachten.

Studio/appartement (max. 2 personen)

1 nacht

€ 71,00

Studio/appartement (max. 5 personen)

1 nacht

(83,00

Appartement (max. 8 personen)

1 nacht

(174,00

TUSSENSEIZOEN
Studio/appartement (max. 2 personen)

1 nacht

(88,00

Studio/appartement (max. 5 personen)

1 nacht

€ 94,00

Appartement (max. 8 personen)

1 nacht

€ 188,00

1 nacht

(95,00

HOOGSEIZOEN
Studio/appartement (max. 2 personen)
Studio/appartement (max. 5 personen)

1 nacht

€ 120,00

Appartement (max. 8 personen)

1 nacht

€ 262,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni. van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari. van 25 februari t.e.m. s maart. van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli, van 22 t.e.m. 31 augustus. van 28 oktober t.e.m. 6 november. van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel!:
€ 7,50 per pakket
- Huur kinderbed:€ 15,00 per stuk
- Prijs huisdier:€ 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)

~ lEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Binnenvaartstraat 49 - 3530 Houthalen / w w w. lim burgcam pings.be/de-binnenvaart

Camping De Binnenvaart
Waterrijke camping
in Limburg. Een fijne
uitvalbasis om volop te
genieten van je verblijf
Camping De Binnenvaart is schitterend
gelegen in de natuur aan een grote
natuurlijke plas (20 hectare). De camping
is aangesloten op een groot wandel- en
fietsnetwerk.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

NIEUW

WANNEER EN HOE BETALEN

Il

- Waarborg:€ 100,00 (enkel voor de chalets)
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO

../ ../ ../ ../ ../ ../

- Lakens zijn gratis aanwezig in de chalets.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Huisdieren zijn aangelijnd toegelaten op de
camping (enkel voor vakantiegangers die met
hun eigen tent of caravan komen).
- Verblijf van minimum 3 nachten.
- Het Waterparadijs (buitenbaden) van Wilhelm
Tell is open van I juli t.e.m. 31 augustus en gratis
toegankelijk. Het binnenbad is het hele jaar open
(raadpleeg de receptie voor de openingsuren).

JAN

Superieur Chalet lmax. 6 personenl
- 1 tweepersoonsbed
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast
Kampeerplaats voor tent of caravan
- Met elektriciteit en wifi
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping

MRT APR

MEI

JUN

../ ../ ../ ../ ../ ../
JUL

AUG

li1
Il
GRATIS

EXTRA KOSTEN

HET VERBLIJF

FEB

- Prijs huisdier (enkel aangelijnd op de
camping):€ 5,00 per dier per nacht

SEP

■

OKT NOV

DEC

BETALEND
OP CAMPING

GRATIS

am■

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van I juli t.e.m. 31 augustus
Laagseizoen: alle overige periodes

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cienk
- In Genk bus 31 richting Houthalen
- Afstappen aan halte "Houthalen Kwalaak"
- Vanaf de bushalte nog 10 min. te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

100

Prijs staanplaats
Toeslag kind (t.e.m. 11 jaar)
Toeslag volwassene (vanaf12jaar)

1 nacht

€12,60

1 nacht
1 nacht

€2,80
(6,30

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Center Parcs De Vossemeren
Cottages - richtprijzen
De Vossemeren grenst aan
het natuurgebied Bosland,
met de uitgestrekte Sahara
van Lommel, waar vele
wandel- en fietsroutes
door lopen.
De Vossemeren: ontdek de unieke
kenmerken! Center Parcs De Vossemeren
is gelegen in Limburg. bij Lommel.
Het subtropisch zwembad. de Aqua
Mundo, beschikt over een 13 meter hoge
megaglijbaan, de Monkey Splash. Ook
kun je snorkelen tussen de subtropische
vissen in het koraalbad. Er is een indoor
piratenspeelwereld: de Discovery Bay
met High Adventure klimparcours. Bij het
Waterskicentrum beoefen je verschillende
watersporten op twee grote meren
of kun je relaxen op het strand. Laat
je verwennen in ons wellnesscentrum
Nature&Spa.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort cottage 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
Comfort cottage 6 personen
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Lommel
- In Lommel belbus 713 (op voorhand reserveren)
richting Lommel Vreyshoring
- Afstappen aan halte "Lommel Vossemeren"
- Van bushalte nog 900m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Center
Parcs boekingsnummer te vermelden
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EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee
te brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- leder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2de exemplaar van elk is optioneel bij
te boeken aan een extra kost.

PRIJZEN

PER COTTAGE

WEEKEND IVR-MA)
ZELFKOOK

MIDWEEK IMA-VRl
ZELFKOOK

max richtprijzen
lander voorbehoud)

max. nrhtprijzen
1011de1 voorbehoud)

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 1,85 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel):€ 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,95 per persoon
- Huur combi pakket lakens en handdoeken
(optioneel): € 13,25 per persoon
- Prijs huisdier:€ 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel):€ 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel Ioptioneelk 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi. fietsverhuur en sauna zijn
afhankelijk van jouw keuze
ê

Comfort cottage 6 personen

€ 581,90

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli, van
29 augustus t.e.m. 28 oktober. van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend {15-19/04) en Pinksterweekend (03-07 /06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).
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Center Parcs De Vossemeren
Hotel - richtprijzen
Het hotel is gelegen
midden in Center Parcs
De Vossemeren, vlakbij
de Market Dome.
De Vossemeren is gelegen in Lommel
(Limburg). Het park grenst aan
natuurgebied Bosland, met de
uitgestrekte Sahara van Lommel.
Het subtropisch zwembad, de Aqua
Mundo, beschikt over een 13 meter hoge
megaglijbaan: De Monkey Splash. Ook
kun je snorkelen tussen de subtropische
vissen in het koraalbad. Er is een indoor
piratenspeelwereld: de Discovery Bay
met High Adventure klimparcours. Bij het
Waterskicentrum beoefen je verschillende
watersporten op twee grote meren
of kun je relaxen op het strand. Laat
je verwennen in ons wellnesscentrum
Nature&Spa.
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WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Lommel
- In Lommel belbus 713 lop voorhand reserveren)
richting Lommel Vreyshoring
- Afstappen aan halte "Lommel Vossemeren"
- Van bushalte nog 900m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Center
Parcs boekingsnummer te vermelden
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EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk. dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen. al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag.
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag. of van vrijdag tot vrijdag.
- Inchecken bij de hoofdreceptie (bij de ingang
van het vakantiepark).

PRIJZEN

PER KAMER

WEEKEND (VR-MAl
KAMER & ONTBIJT

MIDWEEK (MA-VR)
KAMER & ONTBIJT

max. rirhtprijzen
ronde: voorbehoud,

max. nthtpnjzen
tonder voorbenoudï

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 1,85 per persoon per nacht
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna
zijn afhankelijk van jouw keuze

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomenakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari. van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m.1 juli.
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober. van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend 05-19/04) en Pinksterweekend (03-07 /06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachtenl.
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Vakantiecentrum Zavelbos
Heerlijk genieten van de
rust in Limburgs groen.
Camping Zavelbos is genesteld tussen
bossen en vennen in de Duinengordel.
een natuurgebied van 3000 ha. en
onderdeel van het 12.000 ha Nationaal
Park Hoge Kempen. Een unieke plek voor
natuurliefhebbers en mensen die van
rust houden. Je kan elke dag opnieuw het
gebied verkennen door middel van de vele
mooie fiets- en wandelroutes of gewoon
lekker luieren en tot rust komen op de
camping met de mooie visvijver.
Op 6 km afstand mag je gratis gebruik
maken van het zwemparadijs Wilhelm
Tell. De ongedwongen sfeer en het
kindvriendelijke karakter zorgen ervoor
dat je een prettige tijd beleeft op onze
camping.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning (max. 5 personenl
- s éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 8 richting Overpelt, afstappen aan
halte "Opglabbeek Weg naar Zwartberg"
- Aan bushalte bus 11 richting Maaseik, afstappen
aan halte 'louwel Weg Naar Aartschouw"
- Vanaf bushalte nog 700m te voet
OF
- In Genk bus 11
- Afstappen aan halte "Opoeteren Wouterbron"
- Vanaf bushalte nog 1,5 km te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg:€ 100,00
- Volledige bedrag op voorhand te betalen
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EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Gratis gebruik van Waterparadijs en binnenspeeltuin Wilhelm Tell op 6 km.
- Verblijf van minimum 3 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel):
€ 17,00 per pakket
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 8,00 per pakket

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
laagseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIENT V/l.KANTIE / OP VAKANTIE
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Weldoenerslaan 5 - 3630 Maasmechelen / www. vakantiehuisfa biola.be/gezinsverblijf

Vakantiecentrum 't Mechels Bos
Vakantiecentrum
't Mechels Bos, dat is
vakantieplezier voor
iedereen!

WANNEER GELDIG

't Mechels Bos biedt vakantieflats aan voor
volwassenen en kinderen met bijzondere
zorgbehoeften leen mentale en/of fysieke
handicap, chronisch ziek ... !
Het gebouw bestaat uit twee vleugels
met elk vijf vakantieflats. die zijn
verbonden door een centraal gebouw
met gemeenschappelijke ruimtes. Elke flat
beschikt over drie slaapkamers met
in totaal zes bedden, waarvan twee hooglaagbedden.
Binnen het domein van Vakantiehuis
Fabiola zijn er tal van aangepaste
voorzieningen en diensten aanwezig om,
samen met het aanbod van de toeristische
omgeving (zoals Het Nationaal Park
Hoge Kempen!. een aangename vakantie
te beleven. zo hebben we go-carts, een
snoezelruimte. fietsen, aangepaste
elektrische fietsen. een Finse kata
lvuu rhutl. enz.
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Van 10 januari t.e.m. 24 februari
Van 7 t.e.m. 31 maart
Van 19 april t.e.m. 30 juni
Van 1 september t.e.m. 27 oktober
Van 7 november t.e.m. 22 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Yakantieflat (max. 6 personen)
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 9 richting Lanklaar
- Afstappen aan halte "Maasmechelen Thomas
Bo slaan"
- Vanaf bushalte nog SOOm te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot:€ 100,00
- Resterend bedrag op voorhand te betalen
(volgt een tweetal weken voor aankomst)
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- 't Mechels Bos biedt vakantieflats aan voor
volwassenen en kinderen met bijzondere zorgbehoeften (een mentale en/of fysieke handicap,
chronisch ziek, ... l.
- Minimum verblijf van 2 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Vast huurbedrag (verplicht):
€ 21,00 per vakantieflat per nacht

T.e.m. ljaar

1 nacht

gratis

gratis

Van 2 t.e.m. 6 jaar

1 nacht

(18,90

€23,10

Van 7 t.e.m. 12 jaar

1 nacht

( 21,70

(25,90

Van 13 t.e.m. 20 jaar

1 nacht

(24,50

( 29,57

Vanaf 21 jaar

1 nacht

€ 26,60

(32,20

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE-/ OP VAKANTIE
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Hoeverweg 87 - 3660 Opglabbeek - Oudsbergen / www.wilhelmtell.com

Vakantiecentrum Wilhelm Tell
Een waterparadijs voor
iedereen die van zon en
water houdt!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

Wilhelm Tell ligt in een uitgestrekt
natuurgebied en biedt mogelijkheden
voor wandelingen in een natuurlijk
gevarieerd gebied. Door z'n rustige ligging.
in een echte anti-stressomgeving. ver van
verkeer en industrie. is Wilhelm Tell zeer
geschikt voor familie en dagtoerisme.
Het waterparadijs. de nabijheid van
historische steden en toeristische
trekpleisters. de verzorgde appartementen
en chalets zorgen voor een droomvakantie
voor het hele gezin. Je hoeft geen
waterrat te zijn om je totaal te amuseren
in het bijzondere waterparadijs. Er is
zoveel te beleven dat je niet weet waar Je
eerst moet springen of zwemmen. Er is de
prachtige waterspeeltuin met golfslagbad.
stroomversnelling. waterglijbaan. of het
binnenbad met jacuzzi.

Yakantieappartement lmax. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. oven. microgolf.
koelkast
Comfort Chalet lmax. 6 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden en
slaapbanken
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf. koelkast
Kampeerplaats voor tent of caravan
- Met elektriciteit en wifi
- Gedeeld sanitair aanwezig op de camping

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 8 richting Opglabbeek
- Afstappen aan halte "tieteberg"
- Vanaf bushalte nog 2 km te voet
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TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg:€ 100,00 (enkel voor Vakantieappartement en Comfort Chalet)
- Volledige bedrag op voorhand te betalen
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig in de Vakantieappartementen
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen
in de Comfort Chalets.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- De buitenbaden zijn open van 1 juli t.e.m.
31 augustus.
- Huisdieren zijn aangelijnd toegelaten op de
camping !enkel voor vakantiegangers die met
hun eigen tent of caravan komenl.
- Verblijf van minimum 3 nachten.
Prijs staanplaats

EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed:€ 9,00 per stuk
- Huur kinderstoel:€ 9,00 per stuk
- Huur lakens (optioneel in de Comfort Chalet):
€ 17,00 per pakket
- Huur handdoeken:€ 8,00 per pakket
- Prijs huisdier !enkel aangelijnd op de
camping):€ 5,00 per nacht per dier

1 nacht

( 12,50

Toeslag kind !t.e.m. 11 jaar)

1 nacht

( 3,00

Toeslag volwassene lvanaf12jaar)

1 nacht

( 6,30

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 1 juli t.e.m. 31 augustus
laagseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERD1ENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Erperheidestraat 2 - 3990 Peer / www.centerparcs.be/erperheide

Center Parcs Erperheide
Cottages - richtprijzen
Uren speelplezier in de
indoor speelwereld of
lekker spetteren in de
Aqua Mundo? Het is
allemaal mogelijk in
Center Parcs Erperheide!
Center Parcs Erperheide is gelegen
in het Limburgse Peer.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort cottage (max. 5 personen)
- s éénpersoons bedden
- Badkamer met bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER

Geniet van uren speelplezier in de
BALUBA indoor speelwereld. een zacht
klimparcours voor de allerkleinsten.

Trein naar Neerpelt
- In Neerpelt bus 33 naar 't Poorthuis te Peer
- Daar overstappen op bus 302 richting Maaseik
- Afstappen aan halte "Grote-Brogel Smeetshof'
- Van bushalte nog ongeveer 20 min. te voet

Daarnaast kun je lekker spetteren in de
Aqua Mundo met een speel bad en is er
de mogelijkheid om te snorkelen in een
Aziatisch vissersdorp. Heerlijk wandelen
of fietsen door de Limburgse Kempen of
een bezoek aan Plopsa Indoor Hasselt
behoren ook tot de opties.

- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

Vertroetel dieren op de kinderboerderij
of ga ponyrijdenl

- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Center
Parcs boekingsnummer te vermelden
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TER PLAATSE

WANNEER EN HOE BETALEN
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EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- leder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2de exemplaar van elk is optioneel
bij te boeken aan een extra kost.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,20 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel):€ 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 6,95 per persoon
- Huur combi pakket lakens en handdoeken
(optioneel):€ 13,25 per persoon
- Prijs huisdier:€ 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed (optioneel):€ 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optloneelt 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi, fietsverhuur en sauna zijn
afhankelijk van jouw keuze

PRIJZEN

PER COTTAGE

WEEKEND IVR-MAI
ZELFKOOK

MIDWEEK IMA-VRI
ZELFKOOK

max. ricbtpruzen
tonder voorbehoud!

SEIZOENEN
Krokusvakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m. 18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april, van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
LET OP: Paasweekend 115-19/04) en Pinksterweekend !03-07 /06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag (4 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van dinsdag tot vrijdag (3 nachten).

ê
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Holidaypark Klein Strand
Recreatiepark Klein Strand
te Jabbeke is een ideale
uitvalsbasis voor wie
zowel de kust als Brugge
wil bezoeken.
Je vindt bij ons tal van recreatiemogelijkheden met als blikvanger het
grote recreatiemeer. Hier kan je zonnen
op het 'klein' strand, zwemmen en
leren waterskiën. Onze comfortabele
vakantiechalets zijn modern ingericht en
bieden je alle comfort van thuis.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Stacaravan voor 4 personen
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Stacaravan voor 6 personen
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 52 richting Oostende
- Afstappen aan halte "Jabbeke dorp"
- Van bushalte nog 150m te voet
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TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag 1 maand op voorhand te
betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn verplicht te huur.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.

Stacaravan voor 4 personen

Lang weekend (vr-mal

( 178,50

Stacaravan voor 4 personen

Midweek (ma-vrl

(238,00

Stacaravan voor 4 personen

Week (ma-ma ofvr-vrl

€357,00

Stacaravan voor 6 personen

Lang weekend (vr-mal

( 210,00

Stacaravan voor 6 personen

Midweek lma-vrl

(280,00

Stacaravan voor 6 personen

Week (ma-ma ofvr-vrl

(420,00

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (verplichtl: € 8,00 per persoon
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 5,00 per persoon per pakket

TUSSENSEIZOEN
Stacaravan voor 4 personen

Lang weekend (vr-mal

( 199,50

Stacaravan voor 4 personen

Midweek (ma-vrl

(266,00

Stacaravan voor 4 personen

Week (ma-ma of vr-vrl

€399,00

Stacaravan voor 6 personen

Lang weekend (vr-mal

(241,50

Stacaravan voor 6 personen

Midweek (ma-vrl

(322,00

Stacaravan voor 6 personen

Week (ma-ma of vr-vrl

(483,00

HOOGSEIZOEN
Stacaravan voor 4 personen

Lang weekend (vr-mal

(262,50

Stacaravan voor 4 personen

Midweek (ma-vrl

(350,00

Stacaravan voor 4 personen

Week !ma-ma ofvr-vrl

(525,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen zomer: van 13 juli t.e.m.

Stacaravan voor 6 personen

Lang weekend (vr-mal

(294,00

Stacaravan voor 6 personen

Midweek (ma-vrl

(392,00

16 augustus

Stacaravan voor 6 personen

Week !ma-ma ofvr-vrl

( 588,00

Lang weekend (vr-mal

(294,00

Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 18 april. van 26
t.e.m. 29 mei, van 1 t.e.m.12juli. van 17 t.e.m.
31 augustus
Tussenseizoen: van 25 februari t.e.m. 5 maart,
van 19 april t.e.m. 25 mei. van 30 mei t.e.m.
30 juni, van 1 t.e.m. 30 september, van 28 oktober t.e.m. 5 november
Laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 24 februari,
van 6 t.e.m. 31 maart. van 1 t.e.m. 27 oktober.
van 6 november t.e.m. 31 december

HOOGSEIZOEN ZOMER
Stacaravan voor 4 personen
Stacaravan voor 4 personen

Midweek (ma-vrl

€392,00

Stacaravan voor 4 personen

Week (ma-ma ofvr-vrl

(686,00

Stacaravan voor 6 personen

Lang weekend lvr-mal

( 315,00

Stacaravan voor 6 personen

Midweek (ma-vrl

(420,00

Stacaravan voor 6 personen

Week (ma-ma ofvr-vrl

€735,00
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Varsenareweg 29 - 8490 Jabbeke / www.holidaysuites.be

Holiday Suites Jabbeke
Op zoek naar een prima
vakantiesfeer in eigen
land? Holiday Suites biedt
je mooie en comfortabele
vakantieverblijven aan in
het centrum van Jabbeke.
Het Klein Strand in Jabbeke is sinds
jaar en dag een vaste waarde voor een
geslaagde vakantie. Het recreatiedomein
is een waterparadijs voor jong en oud,
dankzij de grote zwemvijver met nieuwe
waterglijbanencomplex en waterskizone.
De nieuwe vakantieverblijven van Holiday
Suites. voor twee tot vijf personen. zijn
gesitueerd op dit mooie recreatiepark.
vlak naast de zwemvijver.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio/appartement lmax. 5 personen)
- Tweepersoonsbed en stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 52 richting Oostende
- Afstappen aan halte "Jabbeke dorp"
- Van bus halte nog saam te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Het voorschotbedrag op de factuur van Holiday
Suites is het totale bedrag datje moet betalen.
Maak je geen zorgen over het restbedrag.
- Het volledige bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst betaald te worden via overschrijving of creditcard. Je ontvangt een betaalverzoek van Holiday Suites via e-mail.
- Wens je een factuur te ontvangen? Gelieve dit
duidelijk te vermelden in de aanvraag. Per post
of digitaal, geef dan ook zeker je e-mailadres
mee.
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Geen receptie: wel telefonisch bereikbaar
(van 8 u. tot 22 u.l.
- Enkele dagen voor aankomst ontvang je via
mail/sms de toegangscode voor het verblijf.
Hiermee gaat het appartement automatisch
open (er is geen sleutell. De code moet goed
bewaard worden.
- Minimum verblijfsduur 2 nachten.

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneell: € 7,50 per pakket
- Huur kinderbed:€ 15,00 per stuk
- Prijs huisdier:€ 10,00 per dag per dier
(max. 2 dieren)
- Prijs parking:€ 5,00 per nacht

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 26 t.e.m. 28 mei, van 3 t.e.m. 5 juni, van 15 juli t.e.m. 21 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 25 februari t.e.m. 5 maart, van 1 t.e.m. 17 april, van 1 t.e.m.
14 juli. van 22 t.e.m. 31 augustus, van 28 oktober t.e.m. 6 november, van 23 t.e.m. 31 december
Laagseizoen: alle overige periodes
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