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TOPDEALTOPDEAL TOPDEAL
SunLodge Catalpa
Camping Poljana 

Kroatië

Joshua Mobilhome
Camping Sant'Angelo  
Village 

Italië

Kampeerplaats
Camping Florenz 

Italië

€250
korting

€250
korting

Sla de pagina om voor deze deals en meer »

Zomerse kortingen!
op jouw campingvakantie

AccommodAtie vAn suncAmp

van €365

voor €320
per week



Hoge kortingen!

 vGroot waterpark met zwembaden en glijbanen

 v Prachtige rozentuin 

 vUitgebreid activiteitenprogramma 

Camping Sant'Angelo Village 
Italië – Adriatische Kust

Minimaal 7 nachten, verblijf tussen 22 juni en 31 augustus

Joshua mobilhome €250
korting

 vZwembad en animatie

 vOp loopafstand van de Atlantische Kust

 vOmgeven door pijnbomen

Camping Campéole Plage Sud 
Zuid-Frankrijk – Aquitainië

Minimaal 7 nachten, aankomst tussen 15 juni en 20 juli

Mobilhome (27m2)
tot

25%
korting

 vDirect aan de Adriatische Kust, met privéstrand

 vWinkels, leuke terrasjes & restaurants op loopafstand

 vMultisportterrein, zeilschool & basketbalveld

Camping Florenz 
Italië – Adriatische Kust

Minimaal 7 nachten, verblijf tussen 13 juli en 3 augustus

Diverse mobilhomes  
(incl. beddengoed en eindschoonmaak)

tot

35%
korting

 v Strand, duinen & zee

 vAan de rand van Renesse

 vGezellige strandpaviljoens in de buurt

Camping De Oase  
Nederland – Zeeland – Renesse

Diverse aankomsten in juni

Diverse mobilhomes tot

30%
korting

Geldig op: Camping La Carabasse • Camping Lac des Rêves •  
Camping Domaine de Montourey • Camping La Pignade • Camping 
Domaine de Litteau • Camping Les Charmettes • Camping Domaine 
de Kerlann • Camping Les Sables du Midi

Campings van Siblu 
Frankrijk

Verblijfsperiode: juli (hoogseizoen)

Mobilhome Excellence of Esprit
tot

40%
korting

 vDe mooiste stranden van de Costa Brava op minder dan 1 km

 vHet grootste panoramazwembad van de Costa Brava

 v Ideale familiecamping voor alle leeftijden

Castell Montgri  
Spanje – Costa Brava – L'Estartit

Gehele seizoen inclusief juli en augustus

Bungalowtent
Extra beschikbaarheid!

Kijk voor meer last-minute-deals op www.Suncamp.nl/last-minute

https://www.suncamp.nl/italie/veneto/venetie/cavalino/camping-santangelo-village-104873/
https://www.suncamp.nl/frankrijk/aquitanie/landes/biscarrosse-plage/camping-campeole-plage-sud-111517/
https://www.suncamp.nl/italie/emilia-romagna/ferrara/lido-di-scacchi/camping-florenz-100641/
https://www.suncamp.nl/nederland/zeeland/renesse/camping-de-oase-108384/
https://www.suncamp.nl/partners/siblu/
https://www.suncamp.nl/spanje/catalonie/gerona/lestartit/castell-montgri-106795/
www.suncamp.nl/last-minute


Ook op de luxe SunLodges van Suncamp

Camping Resort Solaris  
Kroatië – Dalmatië – Šibenik 

 vOnderdeel van een vakantieresort, ideaal voor tieners

 vWaterpret gegarandeerd

Geldig op alle SunLodge mobilhomes  
en lodgetenten (excl. types met zeezicht)

Minimaal 7 nachten, aankomst tussen 22 juni en 17 augustus

€250
korting

Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park  
Italië  – Adriatische Kust – Lido di Nazioni 

 vOp 800 meter van de zee

 vVolop relax- en sportmogelijkheden

Geldig op SunLodge Aspen

Minimaal 7 nachten, verblijf tussen 6 juli en 27 juli

€250
korting

Voorwaarden: De actiecode is geldig van 10-6-2019 t/m 15-7-2019 • Minimaal verblijf van 7 nachten met een verblijf tussen 1-7-2019 en 31-8-2019 
• Geldig op alle SunLodge-types, tenzij anders vermeld • Je kan de actiecode: SUN100 invullen bij stap 2 in het boekingsproces • Keuze uit de volgende 
campings:  Camping Vilanova Park, Camping Terme Catez, Camping Le Serignan Plage (alleen op type Jungle & Safari), Camping Bella Austria, 
Camping Belvedere, Camping Bi-Village, Camping Bijela Uvala, Camping Tenuta Primero, Camping Barco Reale, Camping Pra’delle Torri  
(alleen op type Safari), Camping Cisano/San Vito, Camping Roma Capitol, Camping Park Umag en Lanterna Premium Camping Resort.

SunLodge Keuzekorting
Nog geen aanbieding gevonden die bij je past? Met de SunLodge Keuzekorting 
kies je zelf in welke SunLodge je deze zomer voordelig verblijft.

Boek minimaal 7 nachten en ontvang € 100 korting  
Gebruik de actiecode Sun100

Inclusief:
 v Heerlijk zacht, luxe beddengoed
 v Eindschoonmaak
 v Overdekt terras
 v Airconditioning

 v Fijne familiecamping met grote zwembaden

 vHuisdier toegestaan in type Redwood

Geldig op SunLodge Redwood

Minimaal 7 nachten, verblijf tussen 23 juni en 27 juli

€250
korting

Camping Park Albatros  
Italië – Middellandse Zee – Toscane

 vPrachtige ligging op het groene eiland Lošinj 

 vNieuwe mobilhomes, met uitzicht op de baai

Geldig op alle SunLodge mobilhomes  
en lodgetenten 

Minimaal 7 nachten, aankomst juni en juli

€250
korting

Camping Poljana  
Kroatië – Kvarner Rivièra – Mali Lošinj

https://www.suncamp.nl/kroatie/sibenik-knin/sibenik/camping-resort-solaris-101020/
https://www.suncamp.nl/italie/emilia-romagna/ferrara/lido-di-nazioni/tahiti-camping-thermae-bungalow-park-100640/
www.suncamp.nl/last-minute
https://www.suncamp.nl/italie/toscane/livorno/san-vincenzo/camping-park-albatros-104790/
https://www.suncamp.nl/kroatie/primorje-gorski-kotar/mali-losinj/camping-poljana-105222/
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Ga jij deze zomer met je eigen kampeermiddel op pad? Bij Suncamp 
boek je op heel veel campings ook fijne kampeerplaatsen. Zet je 
caravan neer op een bosrijke camping in Frankrijk of strijk met je tent neer 
op een leuk plekje bij een Italiaans meer.

Wist je dat Suncamp een merk is van ACSI, dé campingspecialist van 
Europa? Jaarlijks controleren ACSI-inspecteurs bijna 10.000 campings en 
dit doen ze al meer dan 50 jaar. Deze kennis gebruiken we om campings 
te selecteren. Zo zorgen we ervoor dat jij de keuze hebt uit de beste en 
leukste campings in Europa.

We helpen je graag bij het vinden van jouw ideale kampeerplek. Bel, 
mail of chat voor advies gerust met een van onze medewerkers. Dat kan 
doordeweeks (ook in de avond) en op zaterdag en zondag!

Vind een kampeerplaats op een topcamping

5% extra korting op 
alle kampeerplaatsen!

Gebruik actiecode: 
CAMPInG5

Voorwaarden:
* De actiecode is geldig van 10-6-2019 t/m  

15-7 -2019
* Minimaal  verblijf van 7 nachten,  

verblijf tussen 1-7-2019 en 31-8-2019
* Geldig op alle kampeerplaatsen
* Vul de actiecode: CAMPING5 in bij stap 2  

in het boekingsproces

 vDirect aan de Adriatische Kust, met privéstrand

 vWinkels, leuke terrasjes & restaurants op loopafstand

 vMultisportterrein, zeilschool & basketbalveld

Camping Florenz 
Italië – Adriatische Kust – Ferrara

Kampeerplaats (type E) voor tent of caravan, 
incl. 2 volwassenen, 2 kinderen & elektra

Minimaal 7 nachten, verblijf tussen 13 juli en 3 augustus

van €365

voor €320
      per week

Vragen? Stel ze via de chat op  
www.Suncamp.nl of bel 0488 - 45 42 45

www.suncamp.nl/last-minute
https://www.suncamp.nl/italie/emilia-romagna/ferrara/lido-di-scacchi/camping-florenz-100641/
www.suncamp.nl/last-minute

