Vakantiewoningen

Camping Zomerzon
Elisabethlaan 1
8434 Lombardsijde

www.ZOMERZON.be

vzw

058/23.73.96

Tarieven 2022
Toercaravan – Camper
Vouwwagen - Familietent
Voor- en naseizoen :
Juli en augustus :
Bike deal:
* 1 fietser/motor + tent

Supplement pers:
Kinderen:

€25,50
€33,00
€15,00
€3,00
€1,60

Vakantiedeals
1 maand laagseizoen:
1 maand juli
of augustus
1 maand tussen juli
of augustus (30nachten)
Volledige zomer:

€ 390

Seizoen/Halfjaar:

€1593.

€ 790
€ 827

JAARPLAATSEN
€1982,00
€2250,00

*Prijzen exclusief:
Lidgeld camping
Elektriciteitsverbruik
Waterverbruik stacaravan

€ 5, 00
€0,40/kWh
€6 /m³

Voor meer informatie of boekingen
zijn we bereikbaar via
bovenstaande gegevens.
We staan u graag bij in het maken
van de juiste keuzes.

Volg ons op FACEBOOK en INSTAGRAM

HONDEN ZIJN NIET TOEGELATEN

Laagseizoen
Week (6nachten)
Weekend (2 nachten)
Extra nacht
Zomer (1/7-31/8)
Week (6nachten)
Extra nacht

GROOT
4-7 personen

Laagseizoen
€370,00 Week (6nachten)
€180,00 Weekend (2nachten)
€65,00 Extra nacht
Zomer (1/7-31/8)
€505,00 Week (6nachten)
€85,00 Extra nacht

1 slaapkamer
verdiep: 3 éénpers. bedjes
1 zetelbed: tweepersoons.

1e

€1372

Prijzen inclusief:
max. 1 caravan, vouwtent, camper of tent per standplaats.
Gebruik tot 4 personen: sanitair, elektriciteit, wifi
24/7 toegang tot het terrein voor 1 personenwagen (tot 12u op de vertrek dag)

Toercaravan:
Stacaravan:

KLEIN
2-5 personen

info@zomerzon.be

€440,00
€210,00
€80,00
€640,00
€110,00

2 slaapkamers
verdiep: 3 éénpers.bedjes
gelijkvloers: 2 éénpers. bedjes
en zetelbed: tweepersoons.
1e

Mogelijkheid: gelijkvloers woning
Ingerichte kitchenette met microgolf
Badkamer met 2 lavabo’s en een inloopdouche
Apart toilet *niet in gelijkvloers woning
TV met Digibox
Terras met tuinmeubelen
Prijzen incl. huur woning, gebruik water en elektriciteit, wifi,
gereserveerde parkeerplaats voor 1 personenwagen, 24/7 toegang
tot het terrein via badgesleutel (tot 12u op de vertrek dag)
excl. Beddengoed, bad- en keukenlinnen
mogelijkheid huur beddengoed 10€ pp. (volgens beschikbaarheid)
Voor vakantiedeals, meer informatie of reservaties zijn we
bereikbaar via onze gekende gegevens.

Er dient steeds rekening gehouden te worden met ons algemeen reglement

