Boek nú zorgeloos

Een campingvakantie? Dat is samen genieten van
onvergetelijke momenten. Van een veilig verblijf in de
buitenlucht en de ruimte en natuur om u heen. Van
gezelligheid en luxe. En van dat zalige, onbezorgde
vakantiegevoel. Zeker nu is dat belangrijker dan ooit. Reis
daarom veilig met uw auto en geniet van een verblijf in uw
eigen accommodatie met badkamer/toilet naar keuze. Alles
perfect geregeld. Verzeker u van uw droomcamping in 2021
en profiteer van extra flexibele vrijheden.

Uw Vroegboekvoordelen:
check		20% Vroegboekkorting op álle

campings waarvan de prijzen bekend zijn

check		Geld terug garantie

=
Gratis annuleren tot 1 maart 2021 *

check		Gratis 1x wijzigen of omboeken t/m 15 april
2021 **
check		Plaatsgarantie = Zeker van uw favoriete
camping en periode
check		7 dagen per week aankomen & vertrekken
check		Nu alleen aanbetalen, pas volgend jaar de rest
check		Lid van SGR en ANVR = zekerheid voor
iedereen

Zijn de prijzen van uw uitgekozen
vakantie al bekend?

Boek met een gerust gevoel.
• Na uw boeking ontvangt u de bevestiging via e-mail.
• De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom.
• Gratis annuleren is dit jaar extra flexibel: u kunt gratis
annuleren tot 1 maart 2021*. U ontvangt uw aanbetaling dan
meteen terug.

Zijn de prijzen van uw
uitgekozen vakantie nog
niet bekend?

Boek nu,
beslis pas later
• Maak alvast een geheel vrijblijvende
voorboeking.
• Na uw boeking ontvangt u een bevestiging
via e-mail.
• De voorlopige aanbetaling van uw vakantie
bedraagt €300,00.
• Zodra de prijzen van 2021 bekend zijn
ontvangt u bericht. U heeft dan 5
werkdagen om te beslissen. Wilt u definitief
boeken? Dan verrekenen we uw voorlopige
aanbetaling met de definitieve aanbetaling
(30% van de reissom). Wilt annuleren? Dan
ontvangt u de voorlopige aanbetaling direct
terug.
• Gratis annuleren is dit jaar extra flexibel: u
kunt nog gratis annuleren tot 1 maart
2021*. U ontvangt uw aanbetaling dan
meteen terug.
• Gratis uw bestemming, camping,
accommodatie en periode 1x wijzigen kan
nog t/m 15 april 2021**.

• Gratis uw bestemming, camping, accommodatie en periode
1x wijzigen kan t/m 15 april 2021 **.
* Dit geldt voor nieuwe boekingen gemaakt vanaf 17 november 2020. Dit geldt niet voor omboekingen van 2020 naar 2021 als gevolg van corona.
** Gratis 1x wijzigen kan alleen als de nieuwe reissom minimaal gelijk is aan de reissom van de oorspronkelijke boeking.

