Sunêlia
Voordeel kaart
De Voordelen
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Administratiekosten gratis voor elke reservering.
Toegang tot het nieuwe spaarprogramma: 1 punt voor een uitgave van 10€ voor een verblijf in
een mobile home, chalet of op een staanplaats.
Een persoonlijke ontvangst: u ontvangt een regionaal geschenk bij aankomst!
Toegang tot de accommodatie vanaf 15 uur (zaterdag en zondag) en indienen van de sleutels tot
12 uur in plaats van 11 uur op de dag van vertrek.
Profiteer van een gratis toegang tot de Color Run of de Water Games.
Ter plaatse; na een voltooide SUP of optimistencursus kunt u genieten van 30 min. gratis suppen
(2 personen minimaal).
Ter plaatse; huur een fiets voor de gehele dag voor de prijs van een halve dag (2 personen
minimaal).
Krijg 20% korting op het basistarief voor twee personen op een staanplaats met 6A voor elk
verblijf voor 30/06/2021 en na 01/09/2021.
Het zonne-aanbod ook geldig voor verblijven vanaf 7 nachten op een kampeerplaats.

Het spaarplan
•
•
•

Vanaf 300 punten heeft u recht op 5% korting voor een verblijf in het laagseizoen, u behoudt uw
aantal punten.
Vanaf 400 punten heeft u recht op 5% korting voor een verblijf in het hoogseizoen, u behoudt uw
aantal punten.
Vanaf 500 punten heeft u recht op een gratis vakantieweek in het laagseizoen in een mobile
home 4/5 personen, op een van de verschillende Sunêlia campings, al naar gelang de
beschikbaarheid. In dit geval wordt het aantal punten op nul gezet.

Prijs van de kaart: € 35, geldig gedurende twee seizoenen.
Het inschrijfformulier kan ingevuld, ondertekend en terug gestuurd worden naar:
Sunêlia l-Hippocampe, 7, rue de la Durance, 04290 VOLONNE, Frankrijk
U kunt de kaart ook per mail aanvragen: camping@lhippocampe.pro
Ja, ik wil gebruik maken van alle voordelen van de Sunêlia Voordeel Kaart!
Bij mijn reservering, wens ik de Sunêlia kaart aan te schaffen voor de prijs van € 35, de administratie kosten
ter waarde van € 30 hoef ik dus niet te voldoen. Ik profiteer op deze manier van alle voordelen voor enkel € 5
extra!

Naam: ……………………

Voornaam : ………………

Referentie n°: ……………………………………………..
Plaats: ………………….

Datum: …... /…... / 2020

