
Aankomst vanaf 15:00

Vertrek tot 12:00 
op uw laatste dag

Lokale kado aan aankomst 
in a bijzonder tas

Als u bij ons restaurant 
eet, een gratis aperitif

10 % korting op 
behandelingen 

bij ons Spa

Kortingen bij onze 
lokale partners

LE RANC DAVAINE

Naast de voordelen op locatie geeft het Sunêlia 
programma profiteert u ook van:

✓ Geen reserveringskosten gedurende het hele jaar 

✓ 20% korting op alle kampeerplaatsen (behalve de 
supplementen) voor alle verblijven vóór 30/06/2019 en 
na 01/09/2019 tot de sluiting van de camping (m.u.v. 
de partners).

✓ Toegang tot het loyaliteitsprogramma en spaar 
punten voor elk verblijf 

Verzamel punten bij het reserveringen van een verblijf 
(1 punt per 10€):
✓  Vanaf 300 punten 5% korting voor een verblijf in het 
laagseizoen, de punten blijven geldig
✓  Vanaf 400 punten 5% korting voor een verblijf in het 
hoogseizoen, de punten blijven geldig
✓ Vanaf 500 punten u mag een gratis week in het laag 
seizoen in een 2 slaapkamers Comfort starcaravan (of 
dezelfde soort) op een van de Sunêlia parken, afhanke-
lijk van beschikbaarheid wanneer u het vraagt

- Hoe gaat u deze Sunêlia punten gebruiken? 

Als u 300, 400 of 500 punten heeft, krijgt u van Sunêlia 
per email een kortingscode. Die code is uniek en aan uw 
naam verbonden (niet overdraagbaar). De korting code is 
geldig t/m het eind datum van uw voordeelkaart. 

Als u 500 punten heeft gekregen, u kunt to het eind da-
tum van uw voordeelkaart om uw gratis week te boeken 
(dankzij uw kortingscode). De punten zijn dan van uw 
rekening afgetrokken. 
Als u extra punten heeft, blijven ze op uw voordeelkaart. 

De prijs is € 35. Deze kaart is twee seizoenen geldig. 
Om je punten of de geldigheid van je kaart te weten te 
komen, ga je naar de Espace Mon compte Sunêlia.

VACANCES

Vraag nu om de privilege-kaart


