
Op de mooiste plekjes van België - Zomer 2006

Beleef een fantastische vakantie!



Op de mooiste plekjes van België... 
...vier parken verborgen in het hart van de natuur
en toch dicht bij toeristische plaatsjes: dát is de
kracht van Sunparks.

Geniet van ruimte, rust en groen 
Onze prachtige villa’s zorgen voor een zonnig
humeur en een stralende vakantie. Geniet van
groen, ruimte en rust. En van alles wat het leven
mooi maakt.

Persoonlijk en gastvrij  
Uw vakantie is onze zorg. Elk jaar investeren we
geld, tijd en energie in de renovatie van onze vil-
la’s en in opleiding van onze medewerkers. Het
resultaat? Op en top gastvriendelijke service.

Waterpret voor groot en klein
Geniet elke dag van subtropische zwemparadijs
Aquafun. De waaghalzen bewijzen hun lef in de
Black Hole en komen hijgend bij in het bubbel-
bad. Nog meer actie? Overwin het golfslagbad en
de talloze watervallen.

Al het comfort van thuis
Uw volledig uitgeruste vakantievilla biedt u al het
comfort van thuis, en soms dat extraatje meer.
Kies zelf het villatype die u wilt. Elke villa heeft
een tuin met tuinterras, waar u volop geniet van
rust en het groen.

Welkom op de mo



Alles kan, niets moet 
Wandelen door het bos, de kleinsten voorop. Of samen
kokkerellen. Lachsalvo's weerklinken, kinderen ravot-
ten. De geur van barbecuespiesjes vult de lucht.
Ontspannen nakeuvelen en de zon zien zakken in de zee.
En als de avond valt, knusjes samen zitten. Het leven is
zo eenvoudig, als het vakantie is …
Sunparks maakt uw vakantie nóg mooier. Want wij ver-
staan de kunst van de gastvrijheid. Het zich thuis voelen.
Er valt altijd wel iets te beleven. Binnen én buiten het
vakantiepark. De mensen, de natuur en de prachtige vil-
la's zijn hartverwarmend. En het gevoel van rust, vrij-

heid en ontspanning dat u benevelt, neemt alle zorgen
weg.
Voor de prijs moet u het alvast niet laten. Dus wacht niet
langer. Blader door onze zomervakantiebrochure. Laat u
inspireren. Zoek het vakantiemoment dat u het beste
past. En boek vandaag nog uw verblijf. 

Annemieke Demuynck
Marketing Manager
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Kijk snel in Uw Voordeelboekje voor meer info.

Super-Vroegboekkorting
Boek voor 31 januari

20% korting +
GRATIS Citybike

Peuter-Kleuterkorting
Juni en september

30% korting

Weekverblijf 7=5
Juni en september

Uw voordeel: 
tot €121

oiste plekjes van België
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Kempense Meren Vielsalm

Verborgen in het hart van de
natuur en toch dicht bij toe-
ristische plaatsjes: dat is de
kracht van onze vakantie-
parken. En hun veelzijdig-
heid, natuurlijk. Hoe vaak u
ons ook hebt bezocht, wij

blijven u verrassen. Met elk seizoen nieuwe attracties en
activiteiten. Bovendien heeft elk park zijn eigen karakter. 

Vier parken op de mo

• vier maal Sunparks,
vier maal anders

• midden in de natuur

• dicht bij toeristische
plaatsjes
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Oostduinkerke De Haan 

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

In Oostduinkerke wisselen vlakke polders af met grillige
duinen en pittoreske dorpjes. Vanuit De Haan brengt de
kusttram u naar Oostende of Knokke-Heist. Vergeet geen
uitstap te maken naar 'Brugge die Scone'. 
In Vielsalm ontdekt u de Ardense heuvels langs tientallen
bewegwijzerde paden. 
Heel wat vlakker zijn de Stille Kempen. Verken dit uitge-
strekte merengebied te voet of per fiets vanuit uw Sunparks
vakantiepark.

o oiste plekjes van België

Boeken gaat makkelijk en snel!
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U wilt een 'huisje
met tuintje' en een
boom voor de deur?
Dat krijgt u.
Sunparks is er voor

mensen die van het buitenleven houden. Voor
iedereen die geniet van groen, ruimte en rust,
van alles wat het leven mooi en aangenaam
maakt. Sunparks trekt dit buitengewone buiten-
leven door ... naar binnen. Met prachtige villa's

in vrolijke kleuren voor een zonnig humeur en
een stralende vakantie. Al onze villa's liggen
verscholen in het groen, uw garantie voor rust
en privacy. Door het vernuftige tuinplan bewon-
dert u de natuurpracht vanuit uw knusse interi-
eur. Binnen en buiten geniet u van licht, lucht en
een verbazingwekkende stilte. Zelfs in het druk-
ke zomerseizoen geven rust en sereniteit de toon
aan.

Geniet van ruimte, rust en groen

• eigen tuin

• absolute privacy

• cocon van rust

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

Kies uw korting in het 
voordeelboekje en boek nu!
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Persoonlijk en gastvrij
Door jarenlang
groeien krijgt
een boom zijn
karakter. Zijn
schoonheid en
zijn warmte.

Telkens weer anders, maar altijd even mooi. Zo is
het ook met de vakantieparken aan de
Sunparks-stam. Van bij het ont-
staan, al 21 jaar geleden,
was úw vakantie onze
zorg. Elk jaar investeren

we geld, tijd en energie in de renovatie van onze
villa's en in nieuwe voorzieningen. Zoals speel-
tuintjes voor de allerkleinsten en een biertap in
de keuken voor de liefhebbers. Om te weten,
moet je meten. Dus vinden al onze gasten in hun
welkomstpakket niet alleen
praktische brochures,
maar ook een

tevredenheid-

• uitstekende service

• nieuwe voorzieningen

• hoge tevredenheid-
scores: 9/10
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senquête. Wij vragen uw mening over de prijs en
de bediening in het restaurant, over de netheid en
omgeving van de villa, over de klantvriendelijk-
heid van de receptiemedewerkers. En het resul-
taat mag er zijn. In tevredenheidsonderzoeken
scoren we bijzonder hoog: 91% van onze gasten
zijn tevreden tot heel tevreden. Vooral klant-
vriendelijkheid, de mooie locaties en de veilig-
heid staan met stip genoteerd.
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Waterpret voor groot en klein
In Sunparks
leeft u in harmo-
nie met de
natuur en de sei-
zoenen. Zelfs
als het eens een

dagje regent. Want dan wordt u toch gewoon bin-
nen ... lekker nat. Als Sunparks-gast is elke dag
toegang tot het subtropische zwemparadijs Aqua-

fun inbegrepen in de prijs. De waaghalzen bewij-
zen hun lef in de Black Hole en komen hijgend bij
in het bubbelbad. Nog meer actie? Overwin dan
het golfslagbad en de talloze watervallen. Verleg
uw grenzen in de wildwaterbaan. Denk aan de
veiligheid van uw oogappels en gesp ze de gratis
zwembandjes om. Gebrevetteerde redders leiden
het waterverkeer in goede banen. Zo plenst,
plonst en spettert u in alle veiligheid.

• onbeperkte toegang, elke
dag opnieuw

• gratis zwembandjes 

• waterpret voor klein én
groot
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Zes verschillende villa's
De Comfortvilla biedt alles wat u
nodig hebt voor een comfortabele
vakantie. Zijn inrichting vindt u
terug in al onze andere villa's. De
Standaardvilla is het goedkoopste.
Zo spaart u wat geld uit voor ande-
re liefhebberijen. Wilt u graag wat
meer luxe met bijvoorbeeld een
extra televisie op de slaapkamer?
Dan wacht een Luxevilla op u.
Hebt u kinderen die graag ravot-
ten? Dan kiest u voor de kind-
vriendelijkheid van ons Kinder-
paradijs. Onze Cottage charmeert
door zijn gezellige, landelijke
sfeer. Of geniet u meer van een
privé-sauna in de Casa Grande? U
merkt het: er is keuze te over. 

Afgestemd op uw
behoeften
We ontwikkelen voortdurend nieu-
we ideeën om uw verblijf onverge-
telijk te maken. Wij volgen alle
nieuwe trends op de voet en inte-
greren ze voor u in onze villa's.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een
biertap waarmee u zelf uw pintjes
tapt, gezellig onder vrienden? Of
een espressomachine voor een
schuimend kopje koffie? Voortaan
te ontdekken in onze Cottages en
Luxevilla's.

Drie woonruimten krijgen onze
hoogste aandacht: de keuken, bad-
kamer en slaapkamer. Onze uit-
gangspunten? De keuken is niet

alleen een functionele werkruimte,
maar heeft ook een sociale functie.
Daarom evolueren we naar een
'social kitchen'. De slaapkamer
wordt dan weer meer en meer leef-
ruimte, met sfeervolle verlichting,
zachte kussens, warme kleuren en
een extra televisie. En de badka-
mer is dé plaats waar u zich ont-
spant. We kozen voor lichte kleu-
ren, grote spiegels, ruime opberg-
kasten en een luxueus ligbad. 

Al het comfort van thuis
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Altijd piekfijn in orde
Meten is weten, dat is onze filoso-
fie. Want zo garanderen wij u een
perfecte dienstverlening. Uit al
onze tevredenheidsonderzoeken
blijkt dat u vooral onze netheid op
prijs stelt. Terecht: we stellen echt
alles in het werk om aan uw
strengste eisen op het vlak van
hygiëne te voldoen - in en rond uw
villa. Bij uw aankomst is uw
vakantievilla piekfijn in orde. U
vindt in de woonkamer een bordje
met daarop de naam van uw poets-
vrouw. Hebt u toch nog een opmer-
king? Dan doen wij aan de
Receptie al het nodige om u tevre-
den te stellen. 
Alle poetsdames en -heren volgen

permanent opleidingen. Bovendien
poetst men in Sunparks waterarm
(goed voor het milieu) en met
capillaire, goed absorberende
doekjes. De gebruikte schoon-
maakmiddelen werden speciaal op
maat van onze vakantieparken ont-
wikkeld.

Superhygiënisch en van
topkwaliteit
De inrichting van onze villa's is
een werk van lange adem. Een van
de belangrijkste criteria is de
hygiëne. Zo ligt er op alle gelijk-
vloerse kamers een hygiënische
tegelvloer voor een optimaal

onderhoud. En vindt u in de speel-
kamer van een Kinderparadijs
geen klein speelgoed of pluche
knuffels. Bovendien wordt het
kwaliteitsniveau van onze villa's
streng gecontroleerd door een
intern puntensysteem: de Villa
Status Index. Elke villa wordt
beoordeeld op 400 onderdelen en
krijgt een individuele kwaliteits-
score. 

Snel beslissen=meer keuze. 
Boek nu!



12 Geniet in uw eigen tuin met terras van
een heerlijke barbecue.

U wilt zelf kokkerellen? De keuken is
volledig ingericht!

Comfortvilla
Zoals u ze verwacht: smaakvol en vol comfort
De wandeling was lang, een echte kuitenbijter. 'Adembenemend'
mag je hier ook letterlijk nemen. Straks ben ik de kok van dienst.
Maar nu eerst ontspannen. Lekker rustig thuis … in mijn
Comfort Villa.
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Villa voor 4, 6 of 8 personen
Voor plattegronden zie pag. 32, 40, 48, 56.

• Magnetron

• Buitenterras met barbecue en picknick-
tafel

• Open haard

• Vaatwas (villa 8 pers.)

• Nieuwe TV met aansluiting voor DVD
en Playstation/X-box.

• Kinderstoel

• Kinderbed

• Lakens

Volg het nieuws of ontspan met een
leuke film in de woonkamer.

U hoeft zelf geen lakens mee te bren-
gen: ze liggen klaar in uw villa.

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

De beste 

verhouding i
n

prijs-kwalite
it!
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• Nieuw: extra kussenzet
• Binnenspeelkamer
• Luierwisselaar en Babybad
• Traphekje
• Beschermde stopcontacten
• Kinderbed, kinderstoel en -

bestek
• Gratis beddenopmaak
• Gratis handdoekenpakket

Geknipt voor
gezinnen met  
jonge 
rakkertjes!

Kinderparadijs
Waar uw kinderen hun hartje ophalen
Drukke dag. Met de kinderen op stap geweest. Rennen in het
park, eendjes voeren, naar de speeltuin. Daarna nog een zwem-
partij in Aquafun. Bijna niet bij te houden … De kinderen
lezen een stripverhaal in de speelkamer. Straks maak ik de
spaghettisaus, maar nu is het tijd voor een aperitiefje. Lekker
languit op de bank. Dat is mijn paradijs.



15www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

Zo'n hekje bovenaan de trap geeft u een gerust gevoel. 

Villa voor 4 of 6 personen
Voor plattegronden zie pag. 32, 40, 48, 56.

Stoel en bestek op maat van de kleinsten, dat is handig.

Veilig tot in de details: de tafels hebben afgeronde
hoeken.

Elk Kinderparadijs biedt u een kinderbadje en luier-
wisselaar.

Slaap zacht met de extra kussenset.
NieuwNieuw
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Luxevilla
Alles wat u nodig hebt voor een luxevakantie

Als de zon 's morgens in mijn ogen priemt, lig
ik nog even stil te genieten. In een droom van
een slaapkamer. In een prachtige Luxevilla. 

Extra
• Nieuw: Senseo koffiemachine (Philips)
• Nieuw: Biertapinstallatie (Perfect Draft)
• Nieuw: Regendouche-kop in badkamer
• Nieuw: Extra kussenset in slaapkamer
• Tijdloos interieurdesign
• Tweede televisie in slaapkamer
• Vaatwas
• Broodrooster, koffiezet, waterkoker
• Gratis 5 Thermaesessies
• Gratis Beddenopmaak
• Gratis Handdoekenpakket

Maak heerlijke koffie in uw
eigen keuken.

Schenk uw vrienden fris bier van
de eigen tap.

Ontdek de weldoende sensatie
van de regendouche.

Slaap zacht met de extra kussen-
set.

Lekker languit filmpje kijken? Zet de
tweede tv in uw slaapkamer aan.

Baden in luxe! Badkamer met lig-
bad, haardroger en handdoeken.

Makkelijk: uw bedden zijn opge-
maakt wanneer u aankomt.

Vaatwasser, koelkast, microgolf-
oven, koffiezetter, broodrooster
en waterkoker: uw keuken heeft
alles!.

Zalig ontspannen tijdens uw
Thermaesessie in het
Thermaecenter.

Uw luxueuze villa is smaakvol ingericht.

Ideaal voor
levensgenieters!

Villa voor 5 personen
Plattegronden zie pag. 32, 40, 48, 56.

NieuwNieuw NieuwNieuw NieuwNieuw

NieuwNieuw
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Cottage
Moderne luxe in een huiselijke sfeer

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

Het kaarslicht werpt grillige schaduwen
op de muren. Iets op TV vanavond? Dat
huiselijke geeft de Cottage zijn charme.

Extra
• Nieuw: Senseo koffiemachine (Philips)
• Nieuw: Biertapinstallatie (Perfect Draft)
• Nieuw: Regendouche-kop in badkamer
• Nieuw: Extra kussenset in slaapkamer
• Nieuw: Tweede TV in de slaapkamer
• Hedendaags Cottage interieur
• Koffiezet en broodrooster
• Vaatwas
• Gratis 5 Thermaesessies
• Gratis Beddenopmaak en handdoeken-

pakket

Maak heerlijke koffie in uw
eigen keuken.

Schenk uw vrienden fris bier van
de eigen tap.

Ontdek de weldoende sensatie
van de regendouche.

Slaap zacht met de extra kussen-
set.

Lekker languit filmpje kijken? Zet de
tweede tv in uw slaapkamer aan.

Baden in luxe! Badkamer met lig-
bad, haardroger en handdoeken.

Makkelijk: uw bedden zijn opge-
maakt wanneer u aankomt.

Vaatwasser, koelkast, microgolf-
oven, koffiezetter, broodrooster
en waterkoker: uw keuken heeft
alles!.

Zalig ontspannen tijdens uw
Thermaesessie in het
Thermaecenter.

Gezellig, mooi en comfortabel: dat is uw Cottage.

Geniet van een
vakantie in 
cottagestijl!

Villa voor 4 of 6 personen
Plattegronden zie pag. 32, 40, 48, 56.

NieuwNieuw NieuwNieuw

NieuwNieuw

NieuwNieuw

NieuwNieuw
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NieuwNieuw NieuwNieuw

'Ik heb de zee zien zakken
in de zon …' Ah, wat een
uitgelaten bende! En wat
een troep in de keuken.
Gelukkig zijn er genoeg
helpende handen. Onze
Casa Grande is in geen
tijd weer opgeruimd en
netjes.

De grote woonkamer nodigt uit
om met de hele familie spelletjes te
spelen of te genieten van een film
op tv.

Casa Grande
Grootse villa met alle comfort
voor 12

Neem de hele
familie mee op
vakantie!

Villa voor 12 personen
Exclusief in Sunparks De Haan

Op het terras bouwt u met z'n allen
een heerlijk zomers feest.

6 slaapkamers op de
bovenverdieping
bieden slaapcomfort
en privacy aan 12
personen.

Geniet in alle intimiteit van een weldoende saunabeurt
in de privé-sauna van uw Casa Grande.

Op elke slaapkamer liggen de
lakenpakketten netjes klaar,
wanneer u arriveert.

In de 2 kinderbedjes is het zalig
wegdoezelen.

Vaatwas, waterkoker, koffiezet en
broodrooster in de keuken,
2 koelkasten en 2 kinderstoelen.

Voor u en uw gasten zijn er twee badkamers,
eentje met douche en eentje met ligbad.

Er zijn 2 kleurentelevisies, zodat iedereen
wel zijn eigen programma kan zien.

Maak heerlijke 
koffie in uw eigen
keuken.

Schenk uw vrienden
fris bier van de eigen
tap.
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“Af en toe piept er een waterig
zonnetje vanachter de wolken. Het
blijft droog, maar de lucht is grijs,
een beetje dreigend. Ik hou wel
van dit soort weer. Ideaal voor een
flinke strandwandeling. Of een

citytrip naar Brugge. Een beetje
winkelen en een museum meepik-
ken. Maar mijn jongens zien het
anders. Zij dromen luidop van
woeste watervallen en onstuimige
golven. En ik ... ik laat me overtui-

gen en meeslepen door hun jeugdi-
ge enthousiasme. Vandaag gaat het
dus richting … Aquafun!”
“Voor vele gasten is Aquafun één
van de doorslaggevende redenen
om voor Sunparks te kiezen. Het

Dolle waterpret voor 
jong en oud, groot en klein
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Aquafun Eén van de doorslaggeven-
de redenen om voor Sunparks te kiezen. Het
zwemparadijs is dé trekpleister in de Sunparks
Village. Om van te watertanden …

Blackhole Een unieke sensatie in
Sunparks De Haan, Oostduinkerke en Kem-
pense Meren én een primeur in België: een
sensationele glijbaan met ongekende effecten.
Beleef de kick van je leven!

Cool Kopje onder in het golfslagbad,
roetjsen door de hydrotubes, de waterval trot-
seren…. Cool!

Dagbezoek Als de zee te koud is en
de wind te fel. Of zomaar … Aquafun is elke
dag open, ook voor niet-verblijvende gasten.
Een spetterende dag gegarandeerd.

Eten en drinken Honger of dorst?
Geen probleem. Zet voet aan land voor een
megalekkere hamburger met frietjes in Burger
Express.

Fun!

Golfslagbad
Meedeinen op het
ritme van de zee met

huizenhoge golven: in dit waterparadijs
beleeft u de tijd van uw leven.

Hygiëne Tegels en vloeren worden
dagelijks meermaals grondig ontsmet en
gereinigd. In de douches en kleedruimtes is
een shoonmaakploeg continu aan het werk. 

Ijskoud? 28 graden
In Aquafun heersen zwoele 
temperaturen en zomerse uit-
gelatenheid. Hier schijnt de zon altijd.

Jong en oud Jong en oud, groot en
klein, … iedereen geniet met volle teugen. Er
is voor ieder wat wils.

Kinderplonsbad
Spetter, pieter, pater. 

Aquafun van A tot Z: Alles wat je wil en moet weten  

zwemparadijs is dan ook dé trek-
pleister in de Sunparks Village. In
Aquafun heersen zwoele temperatu-
ren (28°) en een zomerse uitgelaten-
heid. Hier schijnt de zon altijd. En
dat bekoort niet alleen de kinderen.
Op een doordeweekse vakantiedag

zie ik tieners door de supersnelle
glijbanen roetsjen, veertigers genie-
ten van de jacuzzi's en jonge ouders
enthousiast met hun kroost in het
warme ploeterbad spetteren. Alles
gebeurt onder het toeziend oog van
gebrevetteerde redders. Kinderen

jonger dan vier jaar krijgen trouwens
een gratis zwembandjes omgegespt.
Her en der genieten jong en oud
languit van wat welverdiende rust op
een luie stoel en kijken geamuseerd
naar al dat watergeweld.”
“Ik ben de veertig ruim gepasseerd,

Aquafun is dé grote trekpleister in elk park. Een tropisch zwemparadijs waar iedereen zijn eigen waterplezier beleeft, jong en oud, groot en klein.
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Lekker in het water. Ga maar vast naar huis …
ik kom een druppel later. Het afgeschermd
kinderplonsbad laat de allerkleinsten in alle
veiligheid wennen aan het water. 

Ligstoelen binnen en buiten
Wat welverdiende rust op een luie stoel - even
weg van al dat watergeweld. Mooi weer?
Rondom het buitenbad kan je uitrusten in de
zon. Toch wat frisjes? Geniet dan van de
warmte binnen.

Mama en baby Baby's genieten
volop van de eer-
ste  waterverken-
ning. Willen ze
wat uitrusten, dan
kan je gebruik
maken van de

babyboxen in Aquafun. Er is ook een speciale
verkleedruimte voor de allerkleinsten. 

Neen Uw veilig-
heid is prioriteit.
Daarom zeggen we
ook neen tegen
een aantal dingen.
Zo is het in Aqua-
fun verboden te
roken, te lopen en te
springen. Ook dieren
zijn niet toegelaten. 

Openingsuren Aquafun is elke dag
open.  Exacte openingsuren kan u checken bij
aankomst in uw welkomstpakket of op
www.sunparks.be/aquafun 

Pret en plezier Papa staat in het
golfslagbad al lachend te kijken naar de water-

kunsten van zijn kroost. Net op dat moment
schiet de waterval boven hem in gang. Lachen!

Quasi tropisch Zeg maar helemaal
tropisch!

Redders Zwemmen en spelen gebeurt
onder het toeziende oog van gebrevetteerde
redders. Kinderen jonger dan acht jaar krijgen
bovendien gratis zwembandjes omgegespt.

over Dolle Waterpret!

maar in Aquafun voel ik me min-
stens dertig jaar jonger. Ik krijg maar
niet genoeg van al dat overweldi-
gend waterplezier. En ik ben niet de
enige: jong en oud, groot en klein,
dik en dun … iedereen geniet met
volle teugen. Het duurt een uur voor

we de waterglijbaan proberen. Een
zalig uur waarin we de jacuzzi
afwisselen met de jetstream en het
golfslagbad. In de wildwaterbaan
laten we ons gewillig meevoeren
door de sterke stroming. We tollen,
tuimelen en duiken, maar weten niet

van ophouden.”

“Honger en dorst voeren ons uitein-
delijk naar de wal. We vinden onze
weg naar de Burger Express en ver-
orberen een stevige hamburger op
het Aquafun-terras. Het flauwe weer
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Aquafun KM VI OD DH

Binnenzwembad • • • •
Golfslagbad • • • •
Hydrotube • • • •
Black Hole • • •
Kinder- en plonsbad • • • •
Waterval • •
Buitenzwembad • • • •
Jetstreams • • • •
Bubbelbaden • • • •
Glijbaan • • •
Activiteitenbad •
Wildwaterbaan •
Burger Express • • • •

Supertof buitenzwembad Is
het mooi weer? Dan is het zalig vertoeven in
het buitenzwembad: frisse buitenlucht en
warm water. Rondom het buitenbad kan je wat
bekomen in de ligzetels, en terwijl werken aan
je zomerkleurtje.

Tickets inbegrepen voor
verblijvende gasten Verblijft u als
gast in Sunparks? Dan is de toegang tot
Aquafun inbegrepen in de prijs. Elke dag
opnieuw!

Uitblazen Daar hebt u nog alle tijd
voor. Nu is het tijd voor dolle waterpret.

Veiligheid Bloso-gebrevetteerde red-
ders regelen het waterverkeer. Zij houden niet

alleen een oogje in het zeil vanuit hun strate-
gisch geplaatste uitkijktoren. Ze stappen ook
preventief naar gasten toe om te wijzen op
eventuele gevaren.

Waterkwaliteit De kwaliteit van het
water wordt driemaal per dag getest en geana-
lyseerd, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Xfactor Bereid u voor op de … X-fac-
tor!

Yes “Yes! Ik ben samen met mama door
de Black Hole geweest en ik was maar een
klein beetje bang. Mama was veel banger. Nog
eens…”

Zwembandjes Kinderen jonger dan
vier jaar krijgen gratis zwembandjes omge-
gespt. Omdat veiligheid voor Sunparks het
allerbelangrijkste is.

zorgt voor aardig wat volk in het
zwembad, maar toch is het niet té
druk. Er is verbazend veel ruimte en
we moeten nergens drummen. Zo
blijft het op elk moment aangenaam
en ontspannen.”

“Na het middagmaal ontdekken we
de Black Hole. We zijn onmiddellijk
verkocht. Er is geen terugweg meer
mogelijk. Tientallen keren beklim-
men we de ijzeren trap tot in de nok
van het dak. En elk keer opnieuw

overwin ik mijn hoogtevrees. De
glijbaan is echt sensationeel. De
tocht begint in een angstaanjage
donker met onheilspellende muziek
en een wervelende snelheid. Krie-
bels in de buik. Dan stilte voor de
storm met lichtgevende sterretjes en
een ietwat rustiger tempo om op het
einde van de rit spectaculair uitge-
spuwd te worden in het zwembad.
Het duurt amper een paar seconden,
maar het is de tijd van mijn leven.”
“Aan alle leuke dingen komt een

einde. Ook aan onze waterpret. Ik
troost mijn kroost: we hebben
immers elke dag tickets voor
Aquafun. Als Sunparks-gasten kun-
nen we zwemmen zoveel we willen.
Wanneer we bij de kleedhokjes aan-
komen  ontdek ik dat de schouder-
band van mijn handtas vastzit in het
hokje onder het onze. Wat nu? Ik
kan toch moeilijk mijn handtas ach-
terlaten? Gelukkig is er een vriende-
lijke Sunparks-medewerker in de
buurt die onmiddellijk in actie schiet
en mijn handtas uit haar penibele
situatie bevrijdt.”

Laat je meedrijven in het golfslagbad! De kleintjes krijgen gratis zwembadjes om.
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Herbron uzelf
en laat u verwennen

“Vandaag staat een dagje kuren op
het programma. Bij onze aankomst
in het vakantiepark had ik een
'Wellnesspakket' geboekt. Ik had
ook kunnen kiezen voor een well-
nessbreak, gekoppeld aan mijn ver-

blijf. Of voor een thermaebezoek of
een afzonderlijke behandeling.
Maar voor één keer wilde ik alles
erop en eraan. Voor de prijs moest
ik het alvast niet laten!
Dit luxueuze wellnesscenter heeft
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NieuwNieuw
Aufguss-sauna:
voel hoe de temperatuur stijgt,
de geurende oliën vrijkomen en
de warme waterdeeltjes neer-
slaan op uw huid. Een sensatie!
Exclusief in Sunparks De Haan.

Stel zelf uw programma van individuele
behandelingen samen.

U wordt verzorgd en verwend door
gespecialiseerde schoonheidsspecialisten.

Geniet van de rust en laad uw batterijen
op. In alle discretie.

Na een paar beurten in een van de sau-
na's en afkoelsessies tussendoor voelt u
zich als herboren.

Overal in het Sunparks-wellnesscenter
speelt de kracht van water een grote rol.

Ervaar de weldaad van een kruiden- of
een stoombad.

werkelijk alles in huis om mij te
verwennen. 
Eerst komt een van de schoonheids-
specialisten langs voor een deskun-
dige huidanalyse. Kwestie van alles
al even op voorhand klaar te zetten
wanneer ze me straks mijn beauty-
behandeling geeft. Terwijl ik van
mijn gratis welkomstdrankje nip,
krijg ik een
professionele
uitleg over
alle mogelijk-
heden in de
thermae. 

Een hand-
doek en bad-
jas krijg ik in
b r u i k l e e n .
Vier uur lang
laat ik mij opwarmen en afkoelen in
twee soorten sauna's, het Turkse
stoombad, de jacuzzi, het koude
dompelbad, het zwembad en onder
de zonnebank. Ik heb bovendien het
geluk om als een van de eerste gas-
ten te genieten van de nieuwe
'Aufguss-sauna'. Daar doet men er -
letterlijk - een schepje bovenop.
'Aufguss' betekent 'opgieting'. De
begeleider giet water (niet zomaar
een beetje, maar emmers vol) op de

hete stenen, gemengd met heerlijk
geurende, etherische oliën. De tem-
peratuur stijgt, de oliën verdampen
en de warme waterdeeltjes slaan
neer op de huid. Dat bevordert het
zweten: uren later voel ik mijn huid
nog tintelen. Een absolute aanrader!

En dan is het tijd voor een heerlijke
beautybehande-
ling. Alle mede-
werkers in het
centrum zijn ge-
d i p l o m e e r d e
schoonheidsspe-
cialisten. Bij de
behandelingen
gebruiken ze de
Algotherm-pro-
ducten, de garan-
tie voor absolute

topkwaliteit. Dit merk organiseert
bovendien regelmatig opleidingen
over zijn nieuwste producten. Op
mijn menu staat een gelaatsverzor-
ging, een algenpakking en peeling
van de rug en een massage met
etherische oliën. Elke behandeling
duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens
die verwennerij laat ik de wereld
even volledig links liggen. Ik geniet
voluit. Alle muizenissen worden
weggejaagd en maken plaats voor

een heerlijk loom gevoel. Ik stap als
een herboren mens naar buiten.
Deze dag is zonder twijfel de zalig-
ste van mijn Sunparks-vakantie!” 

Praktisch
Wellness Break
3-daags verblijf met Wellness-
behandelingen. Meer info op pag. 60.
€219 per pers.
Beauty Voordeelpakketten
Kies voor een Anti-stress Pakket
(€69)of een Wellness Pakket (€99)
met behandelingen.
Thermaebezoek
Bezoek het Thermaecomplex gedu-
rende 4 uur. Prijs €16 per pers. 

Meer info op 
www.herbronuzelf.be

Maak iemand gelukkig met een
hartverwarmend cadeau: 

een verwensessie in een Sunparks-
wellnesscenter.

Geschenkbon

Algotherm, schoonheid
uit de zee
Tijdens alle behandelingen worden
Algothermproducten gebruikt. Deze
topkwaliteit producten bieden u de een-
voud en overvloed van de zee, bron van
alle leven en eeuwige energie.
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Welkom in het land van de grote
stille meren, het sfeervolle
gebied in het oosten van ons
land. In de vroege ochtendzon,
wanneer de nevelslierten uit de
grond kruipen, heeft de heide
hier iets mysterieus. Stilte alom.

Geurende bloemen en zingende
vogels.

Aan de ene kant van Sunparks
grenst een eeuwig groen dennen-
bos. Aan de andere kant pronkt
het ongerepte Rauwse Meer,

Vlaanderens grootste binnen-
meer. Prachtig in elk jaargetijde,
hémels in de zomer. Om te wan-
delen, te vissen of zomaar spra-
keloos naar te kijken. 

Luister naar de roep van de stilte



27

Kempense Meren
• Fietsroute langs het Zilvermeer en door het centrum van

Mol.
• Bezoek aan Domein Bokrijk met het levendige Open-

luchtmuseum, prachtige tuinen en de grootste speeltuin
van Vlaanderen.

• Wandeling rond het Rauwse Meer door een uitgestrekt
natuurgebied.

Tips voor Trips van de Parkdirecteur 

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)
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Kempense Meren

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

Ik voel me gewoonweg schitterend. Ik kan de hele
wereld aan. Ook Jan straalt een onblusbare energie uit.
En we zijn nog maar aan het begin van onze vakantie.
Uitslapen zou zonde zijn. Dus: vroeg uit de veren en
met zijn allen uitgebreid ontbijten op restaurant met
onze speciale pas. Lekker ontspannen, onbeschaamd
genieten. Een extraatje dat ik mezelf niet wil ontzeg-
gen. Zeker niet na een jaar lang 's morgens vroeg boter-
hammen smeren voor drie puberende scholieren.
Tijdens het ontbijt bespreken we het programma van de
dag. Er zijn mogelijkheden
genoeg, bijna té veel, denk ik als
iedereen een andere voorkeur
blijkt te hebben. Uiteindelijk puz-
zelen we een leuke dag in elkaar.
Met voor ieder wat wils.

We beginnen met een lange wan-
deling rondom het Rauwse Meer
die vertrekt vanuit het park. De
natuur is ongelofelijk mooi. Zelfs
onze jongens zijn onder de
indruk. Nochtans hebben zij
anders een hekel aan wandelen.
Het landschap is een open invita-
tie voor genieters. Urenlang kun
je hier struinen, om zo nu en dan
eens halt te houden bij een van de
vele waterwerelden vol planten
en dieren. Hier heerst dezelfde idyllische rust als in
Sunparks. Na de wandeling frissen we ons op in ons
huisje, klaar voor de volgende activiteit: een relaxed
partijtje minigolf. Een ideale activiteit voor het hele
gezin. 

Na al die 'holes in on' zijn we te loom om te kokkerel-
len. Dus slenteren we richting Village, waar we in een
Amerikaanse diner stranden. Deze Burger Express past
wondergoed bij onze stemming. En vraagt niet te veel
tijd. Na een uurtje zijn we al klaar voor onze namid-
daguitstap: een bezoek aan het Domein Bokrijk. 

We zien, horen én ruiken hoe onze voorouders woon-
den, leefden, werkten en zich ontspanden.

Terug in Sunparks amuseren de kleinsten zich op het
buitenspeeltuin, terwijl Jan en ik genieten van een lek-
ker Postelbiertje in De Kempense Hoeve. Op het terras
maken we plannen voor morgen: een fietstocht van 25
km langs het Zilvermeer en door het centrum van Mol.
Als we onze parkdirecteur mogen geloven, is dit een
echte aanrader. Op weg naar onze villa springen we

binnen bij de receptie om alvast
vier mountainbikes te reserveren.

De weergoden zijn ons goed
gezind. We smeden plannen voor
een barbecuefeestje en hopen dat
de Shop al open is. Nog een half-
uurtje wachten. Ik maak intussen
mijn boodschappenlijstje op en
we bestellen nog een drankje. In
de Shop vind ik alles kant-en-
klaar: hout, houtskool en een bar-
becueschotel met verschillende
vleessoorten. Ik vul gretig mijn
winkelkarretje en kan niet weer-
staan aan een sprankelend flesje
schuimwijn.
Terwijl Jan het vuur aansteekt,
maak ik de slaatjes. De jongens

spelen intussen een spelletje Scrabble. Alles is rustig
en we genieten samen van een heerlijk glaasje bubbels.
Ons verdiende loon, niet?”

Voor een groene vakantie aan 
het water: boek snel in Kempense

Meren!
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Shop
Van duikbrillen en tijd-
schriften, over slaatjes en
zonnebrillen, tot ovenwar-
me broodjes en een com-
plete barbecueschotel.
Hier vindt u alles wat u
nodig hebt. En u betaalt
een correcte prijs: niet
meer dan in uw buurt-
winkel. Zo hoeft u geen
half huishouden mee te
sleuren.

Sport
Binnen: squash, badmin-

ton, volleybal, tafeltennis,
minivoetbal, bowling,
pool, klimmuur, biljart

Buiten: minigolf, joggen,
fietsen, petanque, moun-
tainbike.

Culinair genot
Eet u graag in de Burger
Express of zoekt u het lie-
ver wat zuidelijker? Dan

moet u bij Paolo's Pasta &
Pizza zijn. Mag het ook
Vlaams? De Kempense
Hoeve, een smaakmaker
met zijn nostalgische inte-
rieur en buffetten.
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Time out
Op warme dagen smaakt
een schuimend Postel-
biertje overheerlijk.
Bovendien biedt dit
Vlaamse decor u een
uniek uitzicht op het leven
in Sunparks Village.
Sportief aangelegd? Laat
u dan een drankje serve-
ren in het Sportcafé tij-
dens een spannend partij-
tje bowling of biljart.

Aquafun
Een spetter van een
zwemparadijs. U krijgt
onbeperkt gratis toegang,
elke dag opnieuw.
Aquafun is dolle water-
pret voor jong én oud.

Kids Club
Ervaren monitrices nemen
uw 4- tot 10-jarigen mee
op boeiende verkennings-
tochten doorheen het park.

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)
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Standaard of Comfort Villa
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met elk 
2 eenpersoonsbedden

• 60 m2

Cottage 
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden

• 60 m2

GRATIS bij de Cottage
• Beddenopmaak: de bedden zijn opgemaakt bij uw

aankomst.
• Handdoekenpakket. 
• 5 Thermaesessies.

Standaard of Comfort villa 
voor max. 6 personen

• gelijkvloers: 
1 kamer met 1 tweepersoonsbed, badkamer met ligbad,
toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met 2 eenpersoons-
bedden

• 75 m2

Cottage 
voor max. 6 personen

• gelijkvloers: 1 kamer met 1 tweepersoonsbed, badkamer
met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 2 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden
• 75 m2

GRATIS bij de Cottage
• Beddenopmaak: de bedden zijn opgemaakt bij uw

aankomst.
• Handdoekenpakket. 
• 5 Thermaesessies.

Kinderparadijs
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: badkamer met ligbad, toilet, keuken, 
woonkamer, speelkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden 

• 75 m2

GRATIS bij het Kinderparadijs
• Beddenopmaak: de bedden zijn opge-

maakt bij uw aankomst.
• Handdoekenpakket.

Standaard of Comfort villa 
voor max. 8 personen

• gelijkvloers: 
1 kamer met 1 tweepersoonsbed, 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
3 kamers met 2 eenpersoonsbedden,
badkamer met douche, toilet

• 85 m2

Luxevilla 
voor max. 5 personen

• gelijkvloers: 1 kamer met 1 tweepersoonsbed, badkamer
met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 1 kamer met 2 eenpersoonsbedden en
1 kamer met 1 eenpersoonsbed

• 75 m2

GRATIS bij de Luxevilla
• Beddenopmaak: de bedden zijn 

opgemaakt bij uw aankomst. 
• Handdoekenpakket.
• 5 Thermaesessies.

Kinderparadijs 
voor max. 6 pers.

• gelijkvloers: badkamer met ligbad, toilet, keuken, woon-
kamer, terras, speelkamer

• bovenverdieping: 3 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden,
badkamer met douche, toilet

• 85 m2
GRATIS bij het Kinderparadijs
• Beddenopmaak: de bedden zijn 

opgemaakt bij uw aankomst.
• Handdoekenpakket.

4 personen 5 personen6 personen

8 personen

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

Zorg voor no
g meer

comfort tijd
ens ww

vakantie! Ki
jk op 

pagina 62.
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Pastoraal en idyllisch: zo valt
Vielsalm het beste te omschrij-
ven. De natuur domineert hier.
Toch is het vooral de stilte die
aanspreekt. Sluit de ogen en je
hoort niets anders dan een van de
kabbelende riviertjes die de

streek dooraderen. 
'Pour vivre heureux, vivons
cachés', zou het motto kunnen
zijn in dit stukje België waar
men Frans spreekt. Het is ook het
devies van Sunparks. De villa's
leunen tegen een heuvelrug aan

zodat het lijkt alsof u vanuit uw
vakantievilla zomaar een panora-
mische postkaart binnenstapt.
Compleet met een dorpsvallei,
glinsterend meer en groene heu-
veltoppen die mooi contrasteren
bij een blauwe hemel.

Leef op het ritme van de rust
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Vielsalm
Tips voor Trips van de Parkdirecteur 

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

• Boswandeling door de Hoge Venen.

• Bezoek aan de Grotten van Remouchamps met een gran-
dioze onderaardse wandeling en de langste onderwater-
vaart ter wereld;

• Proeven van ambachtelijk gemaakt bier in Achouffe met
een bezoek aan de brouwerij.
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Vielsalm

37www.sunparks.be
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“Mijn avontuur begint in Vielsalm, waar volgens de
legende de Macralles, de heksen uit de omgeving, bij-
eenkwamen om samen een heksensabbat te houden.
Voor mij is Vielsalm een belangrijke plek. Ik kan er
mijn verstand tot rust laten komen. Het is heerlijk om
hier te wandelen of uit te rusten op een bank, een boek
te lezen en te genieten van het rustgevende geluid van
de zoemende insecten. 

Het is niet de eerste keer dat ik hier kom. Ik probeer
twee tot driemaal per jaar een weekendje of midweek
vrij te maken om de
Ardennen te bezoeken.
Elk seizoen heeft zijn
charme. Soms logeer ik
in Sunparks. Het
vakantiepark biedt mij
alles wat ik nodig heb:
rust, ontspanning, wel-
zijn, lekker eten en een
comfortabele villa. Ik
leef op eigen tempo,
hoef met niets of nie-
mand rekening te hou-
den en voel mij nooit
eenzaam. Soms zoek ik gezelschap op en geniet van
het golfslagbad in het subtropisch zwembad (het enige
in Wallonië!). Op andere momenten houd ik mij liever
afzijdig en maak ik kilometerslange boswandelingen in
de Hoge Venen zonder ook maar één mens tegen te
komen. Of kies ik voor de weldoende kracht van water
en stoom in de gezellige Thermae. 

Soms slaap ik een gat in de dag, soms sta ik op voor het
ochtendgloren. Geen haan die ernaar kraait. Ik eet een
take away pizza van Paolo's of bak een sappig biefstuk-
je van Charcuterie Léonard in mijn eigen keuken. Alles
kan. 's Avonds kijk ik televisie of lig ik languit in de
zetel met een spannend boek. Alles mag. Ik overleef
een avontuurlijke kajaktocht of bewonder de waterval-
len van Coo. Ik kijk naar het glinsterende meer en mij-

mer over de kunst van het leven. Of ben gezond actief
met een mountainbiketocht langs een van de vele
bewegwijzerde paden. Verveling is een woord dat ik in
Vielsalm niet ken.

Ik vind de Ardennen echt een sprookje. Een van de vele
holle wegen voert me door de bosrijke heuvelflank
naar de hoger gelegen weilanden. Daar geniet ik volop
van het uitzicht. Er staat een fikse bries, de veldbloe-
men dansen in de wind. Ik geniet ongelofelijk van dit
stukje prachtige natuur. Maar niet alleen de natuur is er

wondermooi, ook de
typische Ardense dorp-
jes zijn fascinerend. Je
ontmoet er inspirerende
mensen. Zo is er in het
dorp de man die appel-
wijn maakt en honderd-
uit vertelt over zijn
oogst. In zijn boom-
gaard vind je nog de
Notarisappel, een soort
uit lang vervlogen tij-
den: ruw en onregelma-
tig van vorm, met brui-

ne vlekjes tot in het vruchtvlees, maar heerlijk fruitig
en boordevol smaak. Zijn verhaal is zo aanstekelijk dat
je er zelf energie van krijgt. De vitaliteit die ik hier
opdoe, geef ik dan zelf weer door. En daar draait het
toch om, niet?”

Zin in een Ardennenvakantie? Boek
NU uw verblijf in Vielsalm
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Shop
Ik heb mijn wagen volge-
laden? Neen, dat is echt

niet nodig. In de Shop
vindt u precies wat u
zoekt. En elke dag zijn er
verse, warme broodjes te
verkrijgen.

Sport
Binnen: tennis, squash,
badminton,  bowling,
pool, tafeltennis, klim-
muur, volleybal;
Buiten: tennis, minigolf,
joggen, petanque; fietsen,
mountainbike.

Culinair genot
Of u nu een Amerikaanse
burger probeert in de
Burger Express, Italiaans
geniet in Paolo's Pasta &
Pizza of uitgebreid grillt 
in L'Ardennais … het 
maakt eigenlijk weinig
verschil. Smaken doet het
altijd! 

Time out
In de Ardennen is het
klimmen en dalen.
Daarbij hoort op tijd en
stond een fris streekbier-
tje om weer op krachten
te komen. 
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Vielsalm

www.sunparks.be
B 070 233 235 - F +32 50 432 740

NieuwNieuw

www.sunparks.be
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Aquafun
Spelen onder waterval-
len, dobberen op de gol-
ven en kronkelen door de 
glijbaan: in Aquafun
beleeft u de tijd van uw
leven.

Kids Club
Soms hebben kinderen
even zin in iets anders.
De Kids Club, bijvoor-
beeld. Kinderen tussen 4
en 10 jaar hoeven zich
nooit meer te vervelen
dankzij leuke activiteiten
voor binnen en buiten.

U merkt het meteen: uw vakantievilla is volledig
vernieuwd. Buitengevels en binnenmuren geschil-
derd, terrasmeubelen, gezellige zithoek, handige
keuken,...  elke ruimte kreeg de nodige aandacht
Uw vakantievilla voldoet aan al uw wensen.
- Nieuwe zetels in de zithoek.
- Nieuwe kleurentelevisie met aansluiting voor

Playstation/Xbox en DVD.
- Picknicktafel in de tuin.
- Handige keuken met koffiezet en magnetron.

Ontdek het nieuwe Vielsalm
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Villa Type 1
voor 2 volwassenen + 2 kinderen

• gelijkvloers: kamer met een stapelbed,
toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: kamer met 2 eenper-
soonsbedden, badkamer met zitbad

• 40 m2, eenvoudige
inrichting

Villa Type 2
voor 2 volwassenen + 2 kinderen

• gelijkvloers: 
kamer met een stapelbed, toilet, keuken, 
woonkamer, terras

• bovenverdieping:
kamer met 2 eenpersoonsbed-
den, 
badkamer met zitbad

• 51 m2, eenvoudige inrichting

Standaard of Comfort Villa
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met elk 
2 eenpersoonsbedden

• 60 m2

Cottage 
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden

• 60 m2

GRATIS bij de Cottage
• Beddenopmaak: de bedden zijn opgemaakt bij uw

aankomst.
• Handdoekenpakket.
• 5 Thermaesessies.

Standaard of Comfort villa 
voor max. 6 personen

• gelijkvloers: 
1 kamer met 1 tweepersoonsbed, badkamer met ligbad,
toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met 2 eenpersoons-
bedden

• 75 m2

Villa Type 3 
voor max. 6 personen
• gelijkvloers: 

kamer met 2 eenpersoonsbedden, 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• open bovenverdieping (mezzanine): 
2 kamers met 2 eenpersoonsbedden, 

• 53 m2, eenvoudige 
inrichting

Cottage 
voor max. 6 personen

• gelijkvloers: 1 kamer met 1 tweepersoonsbed, badkamer
met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 2 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden
• 75 m2

GRATIS bij de Cottage
• Beddenopmaak: de bedden zijn opgemaakt bij uw

aankomst.
• Handdoekenpakket.
• 5 Thermaesessies.

Familie Villa 
voor max. 4 volwassenen + 4 kinderen

• gelijkvloers: 
2 kamers met stapelbed, 2 toiletten, 
keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met 2 éénper-
soonsbedden, 
2 badkamers met zitbad.

• 80 m2

Kinderparadijs
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonka-
mer, speelkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden 

• 75 m2

GRATIS bij het Kinderparadijs
• Beddenopmaak: de bedden zijn opge-

maakt bij uw aankomst.
• Handdoekenpakket.
• 5 Thermaesessies.

Comfort villa 
voor max. 8 personen

• gelijkvloers: 
1 kamer met 1 tweepersoonsbed, 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
3 kamers met 2 eenpersoons-
bedden, badkamer met
douche, toilet

• 85 m2

(€0,45/min)

Luxevilla 
voor max. 5 personen

• gelijkvloers: 1 kamer met 1 tweepersoonsbed, badkamer
met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 1 kamer met 2 eenpersoonsbedden en
1 kamer met 1 eenpersoonsbed

• 75 m2

GRATIS bij de Luxevilla
• Beddenopmaak: de bedden zijn 

opgemaakt bij uw aankomst. 
• Handdoekenpakket.
• 5 Thermaesessies.

Kinderparadijs 
voor max. 6 pers.

• gelijkvloers: badkamer met ligbad, toilet, keuken, woon-
kamer, terras, speelkamer

• bovenverdieping: 3 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden,
badkamer met douche, toilet

• 85 m2

GRATIS bij het Kinderparadijs
• Beddenopmaak: de bedden zijn 

opgemaakt bij uw aankomst.
• Handdoekenpakket, zeep en 

shampoo.

4 personen

5 personen

6 personen
8 personen

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)
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4 pers. 5 pers. 6 pers. 8 pers. Korting
Villa

Type 1*
Villa

Type 2*
Standaard

Villa
Comfort

Villa

Cottage &
KInder-
paradijs

Luxevilla
Villa

Type 3
Standaard

Villa
Comfort

Villa

Cottage &
KInder-
paradijs

Familie-
villa**

Comfort
Villa

Jonge
Gez. &

55+

Weekend (vrijdag tot maandag)
Jan 6, 13, 20, 27 154 164 174 184 204 254 184 204 224 304 304 334 20%
Feb 3, 10 200 220 220 240 290 330 240 260 290 384 354 384 20%
Feb 17, 24 Krokus 250 270 280 300 350 404 300 320 350 470 424 480
Maart 3, 10, 17, 24, 31 200 220 220 240 290 330 240 260 290 384 354 384 20%
Apr 21 270 290 290 320 384 434 320 354 384 504 464 504 20%
Apr 7, 28 Pasen 280 300 300 330 394 450 330 364 394 520 480 520
Mei 5, 12, 19 270 290 290 320 384 434 320 354 384 504 464 504 20%
Juni 9, 16, 23, 30 270 290 290 320 384 434 320 354 384 504 464 504 30%
Juli 7, 14 Zomervakantie 354 374 374 414 484 570 404 454 474 650 570 630 20%
Juli 21, 28 Zomervakantie 394 414 414 464 534 630 464 504 550 730 670 730
Aug 4, 11 Zomervakantie 394 414 414 464 534 630 464 504 550 730 670 730
Aug 18, 25 Zomervakantie 354 374 374 414 484 570 404 454 474 650 570 630 20%
Sept 1, 8, 15, 22, 29 270 290 290 320 384 434 320 354 384 504 464 504 30%
Okt 6, 13 270 290 290 320 384 434 320 354 384 504 464 504 20%
Okt 20, 27 Herfst 280 300 300 330 394 450 330 364 394 520 480 520
Nov 3, 10, 17, 24 200 220 220 240 290 330 240 260 290 384 354 384 20%
Dec 1, 8, 15 154 164 174 184 204 254 184 204 224 304 304 334 20%
Speciale Weekends (4 nachten)
Apr 14 Pasen 300 340 340 374 434 510 374 394 424 594 540 594
Mei 25 OLH Hemelvaart 300 340 340 374 434 510 374 394 424 594 540 594 20%
Juni 2 Pinksteren 300 340 340 374 434 510 374 394 424 594 540 594 20%
Dec 22, 29 Kerst & Nieuwjaar 340 360 360 394 464 550 404 424 454 624 600 624

Midweek (maandag tot vrijdag)
Jan 2 Kerst & Nieuwjaar 314 334 334 374 434 504 374 404 444 594 544 594
Jan 9, 16, 23, 30 104 114 124 134 154 204 134 154 174 204 204 234 20%
Feb 6 140 164 164 174 214 240 174 194 214 280 260 290 20%
Feb 13 Krokus 174 204 204 214 260 300 214 240 260 340 320 350
Feb 20, 27 Krokus 250 280 280 310 364 414 310 330 364 480 434 480
Maart 6, 13, 20, 27 140 164 164 174 214 240 174 194 214 280 260 290 20%
Apr 10 Pasen 290 310 310 354 404 474 354 384 414 550 494 550
Apr 3, 24 Pasen 199 239 239 259 299 339 259 279 289 379 359 379
Mei 1 Meivakantie 240 260 260 280 334 390 290 314 334 444 414 444
Mei 8, 15, 29 180 214 214 240 280 320 240 260 280 364 344 364 20%
Juni 12, 19, 26 180 214 214 240 280 320 240 260 280 364 344 364 30%
Juli 3, 10 Zomervakantie 394 414 414 464 550 630 464 504 534 730 640 720 20%
Juli 17, 24, 31 Zomervakantie 504 524 524 580 690 790 580 630 690 914 730 800
Aug 7, 14 Zomervakantie 504 524 524 580 690 790 580 630 690 914 730 800
Aug 21, 28 Zomervakantie 394 414 414 464 550 630 464 504 534 730 640 720 20%
Sept 4, 11, 18, 25 180 214 214 240 280 320 240 260 280 364 344 364 30%
Okt 2, 9, 16 180 214 214 240 280 320 240 260 280 364 344 364 20%
Okt 23, 30 Herfst 290 310 310 354 404 474 354 384 414 550 494 550
Nov 6, 13, 20, 27 140 164 164 174 214 240 174 194 214 280 260 290 20%
Dec 4, 11, 18 104 114 124 134 154 204 134 154 174 204 204 234 20%
Speciale Midweek (3 nachten)
Apr 18 Pasen 194 224 224 254 304 344 254 284 304 394 374 394
Mei 22 OLH Hemelvaart 164 194 194 220 254 290 220 240 254 330 310 330 20%
Juni 6 Pinksteren 164 194 194 220 254 290 220 240 254 330 310 330 30%
Dec 26 Kerst & Nieuwjaar 250 260 270 300 350 424 270 320 350 434 424 470

Week (vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag)
Jan 2 Kerst & Nieuwjaar 454 474 474 524 624 684 524 544 604 794 714 804
Jan 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 204 224 254 274 304 354 274 294 304 454 454 474 20%
Feb 3, 6, 10 310 344 344 374 444 484 374 394 434 570 514 560 20%
Feb 13, 17, 20, 24, 27 Krokus 320 350 350 384 460 500 384 404 450 584 530 574
Maart 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 310 344 344 374 444 484 374 394 434 570 514 560 20%
April 3, 7, 21, 24 394 404 404 454 534 600 454 474 504 690 620 680 20%
April 14 Pasen 424 454 454 494 590 680 494 550 600 780 720 790
April 28  Mei 1 Meivakantie 424 454 454 494 590 680 494 550 600 780 720 790
Mei 5, 8, 12, 15, 22 394 404 404 454 534 600 454 474 504 690 620 680 20%
Juni 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 394 404 404 454 534 600 454 474 504 690 620 680 30%
Juli 3, 7, 10, 14 Zomervakantie 590 620 620 680 790 904 680 730 804 1.060 924 1.004 20%
Juli 17, 21, 24, 28, 31 Zomervakantie 704 730 730 800 954 1.100 800 874 964 1.270 1.110 1.140
Aug 4, 7, 11, 14 Zomervakantie 704 730 730 800 954 1.100 800 874 964 1.270 1.110 1.140
Aug 18, 21, 25, 28 Zomervakantie 590 620 620 680 790 904 680 730 804 1.060 924 1.004 20%
Sept 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 394 404 404 454 534 600 454 474 504 690 620 680 30%
Okt 2, 6, 9, 13, 16 394 404 404 454 534 600 454 474 504 690 620 680 20%
Okt 20, 23, 27, 30 Herfst 424 454 454 494 590 680 494 550 600 780 720 790
Nov 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 310 344 344 374 444 484 374 394 434 570 514 560 20%
Dec 1, 4, 8, 11, 15 204 224 254 274 304 354 274 294 304 454 454 474 20%
Dec 22 Kerst & Nieuwjaar 424 454 454 494 590 680 494 550 600 780 720 790
Dec 26, 29 Kerst & Nieuwjaar 500 524 524 580 690 754 580 600 664 874 790 884
Speciale Weken (6 of 8 nachten)
Apr 10 (8n) Pasen 470 500 500 544 650 750 544 604 660 860 794 870
Apr 18 (6n) Pasen 360 374 374 404 484 544 404 430 464 624 560 604 20%
Mei 19 (6n) OLH Hemelvaart 360 374 374 404 484 544 404 430 464 624 560 604 20%
Mei 25 (8n) OLH Hemelvaart 434 460 460 500 590 660 500 524 570 760 684 750 20%
Mei 29 (8n) Pinksteren 434 460 460 500 590 660 500 524 570 760 684 750 20%
Juni 6 (6n) Pinksteren 360 374 374 404 484 544 404 430 464 624 560 604 30%
Dec 18 (8n) Kerst & Nieuwjaar 290 320 320 354 414 470 354 380 424 544 510 554 20%

Vielsalm
Prijzen in Euro per vakantievilla, per periode 2006

Inbegrepen: Dossierskosten – De eindschoonmaak na uw
vertrek – Gebruik van de kleurentelevisie – Kinderbed en kin-
derstoel – Lakenpakket – BTW volgens de richtlijnen van de
Belgische BTW-administratie.

Niet inbegrepen: – Verblijfs- en milieuheffing: €1,75 per persoon en per nacht – Servicekosten:
€8,5 per persoon met een maximum van 5 personen per villa. – Waarborg: €100 voor een type 1, 2, 3,
Familievilla, standaard of een comfortvilla, €125 voor een Kinderparadijs, Cottage of Luxevilla.

Extra Voordeel: vroegboekers & 55+ & jonge gezinnen (zie uw voordeelboekje)



42

Het landschap is weids. Je voelt
dat de zee niet ver kan zijn. In
de polders leven mens en natuur
harmonisch naast elkaar. Hoe
bijzonder de polderdorpjes ook
zijn, toch is het de natuur die
hier het meeste boeit. Met water

in overvloed: van de uitgestrek-
te zee tot poeltjes met rietkragen
waarin kikkers verstoppertje
spelen.

De Westkust pronkt met onge-
repte stranden in een indruk-

wekkend duinenlandschap. Sun-
parks is de ideale uitvalsbasis.
Het vakantiepark ligt middenin
de vlakke polders en toch op
wandelafstand van het brede
strand.

Laat je overweldigen door een zee van ruimte
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Oostduinkerke

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

• Bezoek aan Plopsaland in De Panne.

• Gezellig shoppen in Nieuwpoort met een winkelcen-
trum op het einde van de dijk en onderweg boetiekwin-
kels in overvloed. 

• Elke dag op het strand van Oostduinkerke: garnaalvis-
sers te voet en te paard.

Tips voor Trips van de Parkdirecteur 



44

Oostduinkerke, here we come! In de receptie van het
Sunparks-domein ligt een verwenpakket voor ons
klaar: de sleutel van onze vakantievilla (een Kinder-
paradijs natuurlijk), een handige gids met alles over het
reilen en zeilen in dit park, en onze
Ontbijtpassen. 

Ons huisje is perfect: niets ont-
breekt, alles heeft zijn plek en toch
oogt het allemaal bijzonder ordelijk.
Eén enkele schoorsteen combineert
de barbecue buiten met het open
haardvuur binnen. Ik sta vol bewon-
dering voor deze inventiviteit. De
bedden zijn al opgemaakt. De sportfaciliteiten lonken
links en rechts. De kinderen ontdekken het een houten
speelhuis in de tuin en wanen zich even in hun privé-
villa.  We blijven zo lang praten aan de houten tuinta-
fel dat de sportplannen verhuizen naar de volgende

dag. 
Het ontbijt in brasserie Groenendijck is een gezellig
familiemoment. Iedereen geniet uitgebreid van het buf-
fet met fruitsap, koffie, croissants, muesli, yoghurt,

fruit en andere lekkernijen. De kin-
deren verdwijnen al snel in het aan-
palende Clics-kasteel: een leuke
ruimte waarin ze zelf hun eigen
bouwwerken kunnen maken. Het
regent zachtjes, dus bezoeken we
eerst het subtropisch zwembad. De
kinderen weten niet wat eerst te pro-
beren: een plonsbad, een zachte glij-
baan, de golfmachine die van het

zwembad een heuse zee maakt, een bubbelbad, een
waterval, … Ik laat me verleiden tot een klim naar de
Black Hole, een gesloten megaglijbaan. Hallucinant!

Terug in de villa wil een kopje thee maken. Blijkt ons
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fornuis niet de werken, jammer. Ik bel met de Receptie
en meld dit mankementje. Het gaat even uit mijn
gedachten en geniet samen met Hannelore en Victor
van een spelletje '4 op een rij' in de speelkamer. Victor
giert het uit wanneer Hannelore voor
de derde keer mislukt in haar poging,
maar mijn kleine meid geeft niet op.
4e keer goede  keer, denk ze. En net
wanneer ze 4 rode schijfjes op een rij
ziet, wordt er geklopt op een deur.
Tony van de technische dienst komt
ons fornuis nakijken. Na 5 minuutjes
geniet ik dan toch van mijn kopje
thee in mijn zetel. Super. 

Na het middagmaal rijden we met de auto naar
Diksmuide voor een bezoek aan de IJzertoren en de
Dodengang. We worden er allemaal stil van. Het liedje
van Willem Vermandere over de Eerste Wereldoorlog

hangt nog altijd in mijn hoofd als we later op de mid-
dag een plekje zoeken op het Nieuwpoortse strand. De
zon is volop van de partij. Hannelore en Victor zijn met
emmertjes en schopjes in de weer en genieten met

volle teugen.

Vanavond hebben we geen babysit
nodig. Hannelore en Victor vallen
heerlijk moe, maar voldaan in een
diepe slaap. We blijven gewoon in
de buurt en genieten van een intus-
sen prachtige zomeravond.

www.sunparks.be
+32 50 432 740

Plezier en rust: reserveer nu 
uw villa aan de kust!
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Shop
Spullen meesleuren?
Totaal overbodig! In de
Shop vindt u een uitge-
breid assortiment super-
marktartikelen: van verse
groenten en fruit over fris-
dranken en wijn tot elke
morgen warme broodjes.
Alles wat u nodig hebt om
de inwendige vakantie-
ganger te versterken.

Sport
Binnen: tennis, squash,
badminton, volleybal,
tafeltennis, bowling, mini-
voetbal, biljart;

Buiten: tennis, minigolf,
joggen, fietsen, petanque,
volleybal.

Culinair genot

Aan boord van het zeil-
schip De Zee geniet u van
heerlijke buffetten. Blijft u
toch liever aan wal, dan
moet u bij Paolo's Pasta &
Pizza zijn voor Italiaans
raffinement of bij de
Burger Express voor
Amerikaanse lekkernijen. 
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Time out
Een goed café straalt altijd
wat nostalgie uit. Dat is in
Café-brasserie Groenen-

dijck niet anders. Met een
koffie haalt u herinnerin-
gen op aan vroeger. Of
geniet u op het terras van
de heerlijke zomerzon.

Aquafun
120 meter: te voet lijkt het
peanuts, maar in een
waterglijbaan duurt het
een eeuwigheid. Zeus is
dan ook niet voor niets
een van de langste water-
glijbanen van Europa.
Deze wervelende roetsj-
baan vergeet u niet vlug.
Een parade(zee)paardje!

Kids Club
Schip ahoi! Piraten gesig-
naleerd in de Sunparks
Village. Of is de Kids
Club weer op stap? Want
zeemansspelen zijn hier
schering en inslag.

www.sunparks.be
+32 50 432 740
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Standaard of Comfort Villa
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met elk 
2 eenpersoonsbedden

• 60 m2

Cottage 
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden

• 60 m2

GRATIS bij de Cottage
• Beddenopmaak: de bedden zijn opgemaakt bij uw

aankomst.
• Handdoekenpakket.
• 5 Thermaesessies.

Standaard of Comfort villa Type B1
voor max. 6 personen

• gelijkvloers: 
1 kamer met 1 tweepersoonsbed, badkamer met ligbad,
toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met 2 eenpersoons-
bedden

• 75 m2

Cottage 
voor max. 6 personen

• gelijkvloers: 1 kamer met 1 tweepersoonsbed, badkamer
met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 2 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden
• 75 m2

GRATIS bij de Cottage
• Beddenopmaak: de bedden

zijn opgemaakt bij uw aan-
komst.

• Handdoekenpakket.
• 5 Thermaesessies.

Kinderparadijs
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: badkamer met ligbad, toilet, keuken, 
woonkamer, speelkamer, terras

• bovenverdieping: 
2 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden 

• 75 m2

GRATIS bij het Kinderparadijs
• Beddenopmaak: de bedden zijn opge-

maakt bij uw aankomst.
• Handdoekenpakket.

Comfort villa 
voor max. 8 personen

• gelijkvloers: 
1 kamer met 1 tweepersoonsbed, 
badkamer met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 
3 kamers met 2 eenpersoons-
bedden, badkamer met
douche, toilet

• 85 m2

(€0,45/min)

Polderhuis
voor max. 4 personen

• gelijkvloers: 1 kamer
met een stapelbed en
1 kamer met een
tweepersoonsbed,
badkamer met ligbad,
toilet, keuken, woon-
kamer, terras

• 50 m2

Comfort villa Type B2
voor max. 6 personen

• gelijkvloers: badkamer met ligbad, toilet, keuken, woon-
kamer, terras

• bovenverdieping: 1 kamer met 2 eenpersoonsbedden, 
1 kamer met 1 eenpersoons-
bed, 1 kamer met 3 eenper-
soonsbedden

• 75 m2

Luxevilla 
voor max. 5 personen

• gelijkvloers: 1 kamer met 1 tweepersoonsbed, badkamer
met ligbad, toilet, keuken, woonkamer, terras

• bovenverdieping: 1 kamer met 2 eenpersoonsbedden en
1 kamer met 1 eenpersoonsbed

• 75 m2

GRATIS bij de Luxevilla
• Beddenopmaak: de bedden zijn 

opgemaakt bij uw aankomst. 
• Handdoekenpakket.
• 5 Thermaesessies.

Kinderparadijs 
voor max. 6 pers.

• gelijkvloers: badkamer met ligbad, toilet, keuken, woon-
kamer, terras, speelkamer

• bovenverdieping: 3 kamers met elk 2 eenpersoonsbedden,
badkamer met douche, toilet

• 85 m2
GRATIS bij het Kinderparadijs
• Beddenopmaak: de bedden zijn 

opgemaakt bij uw aankomst.
• Handdoekenpakket.

4 personen 5 personen

Vissershuis
voor max. 6 personen

• gelijkvloers: 1 kamer met een tweepersoonsbed en
1 kamer met 2 eenpersoonsbedden, badkamer met ligbad,
toilet, keuken, woonkamer, terras

• open bovenverdieping (mezzanine): 
1 kamer met 2 eenper-
soonsbedden 

• 59 m2

6 personen

8 personen

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

Zorg voor no
g meer

comfort tijd
ens ww

vakantie! Ki
jk op 

pagina 62.
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De Haan

Augustus, en het is bladstil. 25 jaar getrouwd, ideaal
om er even ertussenuit te zijn, dachten onze kinderen.
We kregen van hen een weekendje kust cadeau, en
kozen voor Sunparks De Haan. 

Onze Luxevilla is zoals we die willen. Alle nodige
comfort, leuke interieurdetails, bedden mooi opge-
maakt, handdoekenpakketjes liggen klaar.Die televisie
op de slaapkamer maakt het af. Ik ben niet zo'n barbe-
cueman, maar deze luxe-barbecue wil ik best wel eens
uitproberen. We zetten het weekendje
in met een aperitiefje in de tuin. Aan
de houten tuintafel vertellen we
elkaar dingen waarvoor we anders
geen tijd maken. Écht aangenaam, zo
lang aan tafel zitten en elkaar heront-
dekken.

We zijn voorzien om veel te gaan
fietsen dit weekend en hebben die
dan ook meegenomen. We klimmen 's
morgens op de fiets voor een eerste
toer langs polders en duinen. De
vogels gaan verontwaardigd tekeer
als we hun rust verstoren. We maken
een tussendoortje langs het eindeloze strand van de
oostkust en bewonderen de miljoenen schelpen aan de
vloedlijn. 

Dit is haast een vorm van mediteren. Het strand is een
Luilekker-lekkerluiland voor jong en oud. De zee zorgt
hier voor een opvallend rijke fauna en flora: rietkragen
langs brakke poelen en duinplanten die beschermd
worden tegen achteloze bezoekers. Een kort intermez-
zo bij de zee en dan terug langs het Duinbos, een
prachtige bosstrook parallel aan de kustlijn. De bomen
zijn nog dikker dan de kerkmuren en zorgen rijkelijk

voor schaduw. Heerlijk, zo'n rustige plek tussen bos en
zee.

Al snel kruipt de kustmentaliteit in mijn hoofd. Tijd
wordt relatief. In Sunparks bestaat er geen haast. Ik
geniet van elk moment. We willen nog even de benen
strekken en kiezen voor een wandeling door het cen-
trum van De Haan. De pittoreske villa’s in Belle
Epoquestijl charmeren met hun kleine balkonnetjes,
erkers, veranda’s met zuilengalerijen, torentjes en dak-

kapellen. De pasteltinten van de vil-
la’s, de kronkelige weggetjes en de
onvervalste vakantiesfeer geven ons
een zalig rustig gevoel.

Terug in Sunparks drinken we een
kopje koffie in brasserie De Haan aan
Zee. Er is een veel volk op de been,
maar toch bemachtigen we een tafel-
tje. Naast ons landt een familie met
een heleboel jonge kinderen. Is die
stoel nog vrij? We genieten van hun
blije snoetjes besmeurd met chocola-
de-ijs. Ik mis opeens mijn eigen kin-
deren én kleinkinderen. We smeden

plannen voor een familiereünie, met alle kinderen en
kleinkinderen. Met een tweede huisje erbij kunnen we
de hele familie inviteren voor een ontspannen vakantie-
moment, ver weg van elke formaliteit.

Mijn vrouw wil hier wel de rest van haar leven rond-
hangen en heeft het over verhuizen naar de kust.
Eigenlijk is het niet te geloven: 24 uur ertussenuit en je
voelt je al als herboren.

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

Geniet van de zeelucht en van de
rust in het park! Boek nu!
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Shop
Belgische chocolade,
houtskool voor de barbe-
cue of een fles rode wijn?
In de Shop vindt u alles
wat u nodig hebt voor een
geslaagde vakantie. Lek-
ker gemakkelijk!

Sport
Binnen: tennis, squash,
badminton, volleybal,
tafeltennis, bowling, bil-
jart;
Buiten: tennis, minigolf,
joggen, fietsen;

Culinair genot
Uitgebreid grillen, Azia-
tisch of met kip? Waarvan
u ook gaat watertanden, in
ons buffetrestaurant De
Mailboot zit u altijd goed.
Wilt u het liever Italiaans
of Amerikaans? Dan
smult u gegarandeerd van
de lekkere schotels bij
Paolo's Pasta & Pizza of
bij Burger Express. 

Time out

Rust vindt u in Café-bras-
serie De Haan aan Zee.
Terwijl u geniet van een
heerlijk aperitiefje, slaat u
de hele Sunparks Village
gade. Of praat u na een
spannende biljartwedstrijd
liever nog wat na in het
Sportcafé?
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De Haan

Klauterkooien

Benjamin zone
Aparte speelzone tot 4 jaar

Glijbanenzone

Springkasteel

NieuwNieuw

Uw kids beleeft dolle pret in Kids
World, het spiksplinternieuw binnen-
speeldorp in Sunparks De Haan. 
Op en neer in het springkasteel, klim-
men in de apekooien, spelen op de
glijbanen en de allerkleinsten kunnen

naar hartelust de Benjamin-zone ont-
dekken (een aparte speelzone voor
kinderen tot 4jaar). 
U ontvangt bij aankomst op het park 1
dagticket voor al uw kinderen tem 12
jaar.

Aquafun
Groot of klein, jong of
minder jong: in Aquafun
is de waterpret verzekerd!
De kleintjes plonsen vei-
lig in het ploeterbad, ter-
wijl de groten de woeste
golven en kletterende wa-
tervallen trotseren.
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De Haan
Prijzen in Euro per vakantievilla, per periode 2006

Inbegrepen: - Dossierskosten - De eindschoonmaak na uw ver-
trek - Gebruik van de kleurentelevisie - Kinderbed en kinderstoel -
Lakenpakket - BTW volgens de richtlijnen van de Belgische BTW-
administratie. 

Niet inbegrepen: Verblijfs- en milieuheffing: €1,75 per persoon en per nacht – Servicekosten: €8,5 Euro per
persoon met een maximum van 5 personen per villa (Casa Grande: maximum €100  per villa). – Waarborg: €100
voor een standaard of een comfortvilla, €125 voor een Kinderparadijs, Cottage of Luxevilla, €250 voor een Casa
Grande. Extra Voordeel: vroegboekers & 55+ & jonge gezinnen (zie uw voordeelboekje)

4 pers. 5 pers. 6 pers. 8 pers. 12 pers. Korting
Standaard

Villa
Comfort

Villa
Cottage Luxevilla

Standaard
Villa

Comfort
Villa

Cottage &
KInder-
paradijs

Comfort
Villa

Casa 
Grande

Jonge Gez.
& 55+

Weekend (vrijdag tot maandag)
Jan 6, 13, 20, 27 204 250 270 344 270 300 394 414 580 20%
Feb 3, 10 250 280 320 374 300 330 434 434 694 20%
Feb 17, 24 Krokus 304 340 404 454 370 414 530 540 810
Maart 3, 10, 17, 24, 31 250 280 320 374 300 330 434 434 694 20%
Apr 21 330 374 434 494 404 444 574 574 924 20%
Apr 7, 28 Pasen 340 384 450 510 414 454 594 594 924
Mei 5, 12, 19 330 374 434 494 404 444 574 574 924 20%
Juni 9, 16, 23, 30 330 374 434 494 404 444 574 574 924 30%
Juli 7, 14 Zomervakantie 434 480 560 664 530 584 770 770 1.154 20%
Juli 21, 28 Zomervakantie 490 540 634 730 594 634 844 844 1.270
Aug 4, 11 Zomervakantie 490 540 634 730 594 634 844 844 1.270
Aug 18, 25 Zomervakantie 434 480 560 664 530 584 770 770 1.154 20%
Sept 1, 8, 15, 22, 29 330 374 434 494 404 444 574 574 924 30%
Okt 6, 13 330 374 434 494 404 444 574 574 924 20%
Okt 20, 27 Herfst 340 384 450 510 414 454 594 594 924
Nov 3, 10, 17, 24 250 280 320 374 300 330 434 434 694 20%
Dec 1, 8, 15 204 250 270 344 270 300 394 414 580 20%
Speciale Weekends (4 nachten)
Apr 14 Pasen 404 434 520 594 480 530 690 700 1.040
Mei 25 OLH Hemelvaart 404 434 520 594 480 530 690 700 1.040 20%
Juni 2 Pinksteren 404 434 520 594 480 530 690 700 1.040 20%
Dec 22, 29 Kerst & Nieuwjaar 424 470 554 764 530 554 774 754 1.074

Midweek (maandag tot vrijdag)
Jan 2 Kerst & Nieuwjaar 384 424 504 584 464 504 674 674 924
Jan 9, 16, 23, 30 170 184 224 254 204 224 300 310 444 20%
Feb 6 180 204 240 280 214 244 320 320 464 20%
Feb 13 Krokus 240 250 310 340 280 300 394 394 534
Feb 20, 27 Krokus 310 340 404 470 374 404 530 550 694
Maart 6, 13, 20, 27 180 204 240 280 214 244 320 320 464 20%
Apr 10 Pasen 374 404 480 560 444 490 634 644 970
Apr 3, 24 Pasen 270 304 310 414 330 364 474 474 704
Mei 1 Meivakantie 304 334 390 444 360 390 510 524 740
Mei 8, 15, 29 230 270 310 364 290 320 414 414 640 20%
Juni 12, 19, 26 230 270 310 364 290 320 414 414 640 30%
Juli 3, 10 Zomervakantie 530 584 690 794 634 700 910 930 1.384 20%
Juli 17, 24, 31 Zomervakantie 664 730 870 994 794 874 1.150 1.004 1.730
Aug 7, 14 Zomervakantie 664 730 870 994 794 874 1.150 1.004 1.730
Aug 21, 28 Zomervakantie 530 584 690 794 634 700 910 930 1.384 20%
Sept 4, 11, 18, 25 230 270 310 364 290 320 414 414 640 30%
Okt 2, 9, 16 230 270 310 364 290 320 414 414 640 20%
Okt 23, 30 Herfst 374 404 480 560 444 490 634 644 970
Nov 6, 13, 20, 27 180 204 240 280 214 244 320 320 464 20%
Dec 4, 11, 18 170 184 224 254 204 224 300 310 444 20%
Speciale Midweek (3 nachten)
Apr 18 Pasen 244 274 324 374 304 364 444 444 754
Mei 22 OLH Hemelvaart 204 244 280 330 264 290 374 374 580 20%
Juni 6 Pinksteren 204 244 280 330 264 290 374 374 580 20%
Dec 26 Kerst & Nieuwjaar 310 340 340 490 374 404 500 540 810

Week (vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag)
Jan 2 Kerst & Nieuwjaar 544 604 704 784 624 694 814 924 1.304
Jan 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 344 374 444 494 394 444 514 584 880 20%
Feb 3, 6, 10 394 434 514 554 444 494 580 640 994 20%
Feb 13, 17, 20, 24, 27 Krokus 424 470 554 600 480 534 620 690 994
Maart 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 394 434 514 554 444 494 580 640 994 20%
April 3, 7, 21, 24 474 514 620 680 544 600 700 770 1.224 20%
April 14 Pasen 530 584 634 740 624 690 784 920 1.364
April 28  Mei 1 Meivakantie 530 584 634 740 624 690 784 920 1.364
Mei 5, 8, 12, 15, 22 474 514 620 680 544 600 700 770 1.224 20%
Juni 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 474 514 620 680 544 600 700 770 1.224 30%
Juli 3, 7, 10, 14 Zomervakantie 770 844 930 1.150 920 1.014 1.190 1.264 1.730 20%
Juli 17, 21, 24, 28, 31 Zomervakantie 930 1.024 1.120 1.400 1.120 1.224 1.454 1.454 1.960
Aug 4, 7, 11, 14 Zomervakantie 930 1.024 1.120 1.400 1.120 1.224 1.454 1.454 1.960
Aug 18, 21, 25, 28 Zomervakantie 770 844 930 1.150 920 1.014 1.190 1.264 1.730 20%
Sept 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 474 514 620 680 544 600 700 770 1.224 30%
Okt 2, 6, 9, 13, 16 474 514 620 680 544 600 700 770 1.224 20%
Okt 20, 23, 27, 30 Herfst 530 584 634 740 624 690 784 920 1.364
Nov 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 394 434 514 554 444 494 580 640 994 20%
Dec 1, 4, 8, 11, 15 344 374 444 494 394 444 514 584 880 20%
Dec 22 Kerst & Nieuwjaar 530 584 634 740 624 690 784 920 1.364
Dec 26, 29 Kerst & Nieuwjaar 600 664 774 864 690 764 900 1.020 1.500
Speciale Weken (6 of 8 nachten)
Apr 10 (8n) Pasen 584 644 700 814 690 760 864 1.014 1.500
Apr 18 (6n) Pasen 430 464 560 614 500 544 634 694 1.104 20%
Mei 19 (6n) OLH Hemelvaart 430 464 560 614 500 544 634 694 1.104 20%
Mei 25 (8n) OLH Hemelvaart 524 570 684 750 604 664 770 850 1.350 20%
Mei 29 (8n) Pinksteren 524 570 684 750 604 664 770 850 1.350 20%
Juni 6 (6n) Pinksteren 430 464 560 614 500 544 634 694 1.104 30%
Dec 18 (8n) Kerst & Nieuwjaar 380 414 480 544 434 490 570 644 970 20%
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Familiebijeenkomst
Gezellig samen met vakantie

Sunparks Kempense Meren - Vielsalm -
Oostduinkerke - De Haan

Alle aankomstdata buiten de schoolvakanties

Geldig in Standaard- of  Comfortvilla's

Inclusief:
• 3 overnachtingen in een vakantievilla.
• Doorlopend toegang tot Aquafun.
• Gratis bedopmaak en handdoekenpakket bij

aankomst.
• Gratis huur feestzaal en aperitief (buffet aan

€19,90 per persoon).
• Gratis voorkeursligging (volgens beschikbaar-

heid).
• Servicekosten, verblijfs- en milieuheffing.

Niet inclusief:

Waarborg van €100 per vakantievilla.  

Prijs per persoon

• € 39 per persoon, per nacht
• Baby's tem 2 jaar gratis.

Voorwaarden:
• Min. 4 betalende personen in een 4-pers. villa, 5 in een 6-pers.

villa, 7 in een 8-pers. villa. 
• Min. 2 nachten per persoon te boeken.
• Niet combineerbaar met andere acties of voordelen van Sunparks.

Romantisch weekend vakantievilla
Met zijn tweetjes in een villa - 2 nachten
Alle parken - alle weekends buiten school-
vakantieperiodes.
Geldig op Standaard- en Comfortvilla's

Inclusief:
• 2 overnachtingen in een vakantievilla.
• Aquafuntickets, geldig gedurende het volledige

verblijf.
• Opgemaakte bedden en handdoeken bij aankomst.
• Gratis ontbijt op zaterdag en zondag
• Gratis 1 Thermaesessie per persoon..
• Gratis hout voor de open haard en 1 fles wijn

per vakantievilla.
• Verblijfs- en milieuheffing en servicekosten.

Niet inclusief:

Waarborg van €100 per vakantievilla. 

Prijs per persoon:

• € 99 per persoon.

Voorwaarden:
•Minstens 2 betalende personen in een 4-pers. villa, 5 in een
5-pers. villa, 7 in een 8-pers. villa.

•Niet combineerbaar met andere acties of voordelen van
Sunparks.

Romantisch weekend Hotel
Met zijn tweetjes op hotel - 2 nachten
Sunparks Kempense Meren - alle weekends

Inclusief:
• 2 overnachtingen in een hotelkamer.
• Aquafuntickets, geldig gedurende het volledige

verblijf.
• Dagelijks opgemaakte bedden en handdoeken. 
• Gratis ontbijt op zaterdag en zondag.
• Gratis 1 Thermaesessie per persoon.  

Prijs per persoon

• € 79 per persoon.

Voorwaarden:
•Minstens 2 betalende personen in een hotelkamer.

•Niet combineerbaar met andere acties of voordelen van
Sunparks.
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Wellness & Sport Break
Begin hier uw conditie op te bouwen

Sunparks De Haan - Oostduinkerke -
Kempense Meren    

Alle aankomstdata buiten schoolvakantie-
periodes

Geldig op Standaard- of Comfortvilla's

Inclusief:
• 3 overnachtingen in een vakantievilla.
• Vrije aankomstdata.
• Doorlopend toegang tot Aquafun.
• Thermae sessie met gratis energiedrankje of

fruitcocktail.
• Een relaxerende Anti-stress behandeling:

- Algenpakking 
- Peeling rug 
- Lichaamsmassage met etherische oliën 
- Energiedrankje of fruitcocktail.

• 2 sportsessies naar keuze (keuze uit
Badminton, Squash, Mini-golf of Bowling).

• 1 Sportprogramma gebasseerd op hartslagzo-
nes, samengesteld door Mensana.

• Servicekosten, verblijfs- en milieuheffing.
• GRATIS Zonnebankbeurt

• GRATIS Beddenopmaak

• GRATIS Handdoekenpakket

Niet inclusief:
Waarborg van €100 per vakantievilla.  

Prijs per persoon:
• € 99 per persoon (zonder Anti-stress behande-

ling).
• € 199 per persoon (met Anti-stress behande-

ling).

Voorwaarden:
• Minimum 2 personen in een 4 pers. villa, 5 in een 6 pers. villa, 7

in een 8 pers. villa.
• Niet combineerbaar met andere acties of voordelen van Sunparks.
• Iedere behandeling is eenmalig en duurt ongeveer 30 min, steeds

op afspraak.

Een arrangement in samenwerking met:

Wellness Break
Verwenvakantie voor twee - 2 nachten

Sunparks De Haan - Oostduinkerke - Kempense
Meren

Alle aankomstdatabuiten schoolvakantie-
periodes

Geldig op Standaard- en Comfortvilla's

Inclusief:
• 3 overnachtingen in een vakantievilla.
• Vrije aankomst.
• Aquafuntickets, geldig gedurende het volledige

verblijf.
• Opgemaakte bedden en handdoeken bij aankomst.
• Wellness en Beauty behandeling:

- gelaatsmasker 
- vermoeide benen behandeling 
- algenpakking + peeling van de rug 
- lichaamsmassage met etherische oliën 
- GRATIS staal gezonde huidscrub 
- GRATIS welkomstdrankje 
- GRATIS zonnebankbeurt

• GRATIS thermaebezoek (4 uur).
• Verblijfs- en milieuheffing en servicekosten.

Niet inclusief:
Waarborg van €100 per vakantievilla. 

Prijs per persoon:
• € 219 per persoon

Voorwaarden:
• Min. 2 pers. in een 4 pers. villa, 5 in een 6 pers. villa en 7 in een 8 pers. villa.
• Meereizende personen die geen behandelingen nemen, betalen €99

per pers   
• Niet combineerbaar met andere acties of voordelen van Sunparks.
• Iedere behandeling is eenmalig en duurt ongeveer 30 min, steeds op

afspraak.

NieuwNieuw
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Pretparkweekend
Dubbele pret: combineer uw Sunparks-vakantie met fun in het pretpark
Sunparks De Haan - Oostduinkerke. Alle aankomsdata buiten schoolvakantie in de periode november
tot en met maart. Geldig op Standaard en Comfortvilla's

Inclusief:
• Verblijf in een vakantievilla (weekend: 3 over-

nachtingen, midweek: 4 overnachtingen).
• Aquafun tickets geldig gedurende het volledige

verblijf.
• 1 dagticket Pretpark per persoon naar keuze:

- Sealife Center
- Earth Explorer
- Boudewijn Seapark Brugge
- Plopsaland

• Verblijfs- en milieuheffing en servicekosten.

Niet inclusief:

Waarborg van €100 per vakantievilla. 

Prijs per persoon:
• € 99 per persoon voor een weekendverblijf

(vrijdag - maandag).
• € 89 per persoon voor een midweekverblijf

(maandag - vrijdag).
• Vanaf de 4de persoon in dezelfde villa:

€ 69 per persoon voor een weekendverblijf.
€ 49 per persoon voor een midweekverblijf.

Voorwaarden:
• Minimum 2 personen in een 4 pers. villa, 5 in een 6 pers.

villa, 7 in een 8 pers. villa.

• Niet combineerbaar met andere acties of voordelen van
Sunparks.

• Babies (tot en met 2 jaar) zijn gratis.

• Bij de boeking geeft u door voor welk pretpark u tickets
wenst. De tickets zullen klaarliggen bij aankomst aan de
Receptie.

Openingsuren te raadplegen bij Sea Life Center, Earth Explorer, Plopsaland en
Boudewijn Seapark.

Dolfijnweekend
Pretparkweekend met 'Dichterbij Dolfijnen'-programma
Sunparks De Haan - Oostduinkerke. Alle aankomstdata in laagseizoen +
de paasvakantie. Geldig op Standaard- en Comfortvilla's

Inclusief:

• 3 overnachtingen in een vakantievilla.

• Aquafuntickets geldig tijdens het volledige ver-
blijf.

• 1 dag bezoek aan het Boudewijn Seapark:

1. Toegang tot het Boudewijn Seapark (27 attrac-

ties, papegaaienshow, roofvogelshow, zeehondenpresentatie).

2. Interactief programma 'Dichter bij Dolfijn-
en' 1u30. (verzorging, training, individueel contact met dol-

fijnen)

- met GRATIS T-shirt
- met GRATIS mini foto-sessie

3. Educatief mapje ivm Dolfijnen.

4. Voorstelling Dolfijnenshow en
Zeeleeuwenshow.

• Verblijfs- en milieuheffing en servicekosten.

Niet inclusief:
Waarborg van €100 per vakantievilla 

Prijs per persoon:
• € 149 per persoon
• Vanaf de 4de persoon in dezelfde villa:

€ 119 per persoon. 
• Babies tem 2 jaar gratis.

Voorwaarden:
• Minimum 2 betalende personen in een 4 pers. villa, 5 in een 

6 pers. villa, 7 in een 8 pers. villa.
• Niet combineerbaar met andere acties of voordelen van Sunparks
• Bij de boeking geeft u door dat u het Dolfijnweekend wenst te

boeken. Wij kijken meteen na of er nog beschikbaare plaatsen
zijn. Opgelet, de plaatsen voor het progamma zijn beperkt.

NieuwNieuw
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Services KM VI OD DH

Gratis parking • • • •
Meeting Center • •
Gratis draadloos internet • • • •

www.sunparks.be
B 070 233 235 - NL 0900 20 20 372 (€0,45/min)

Thermae KM VI OD DH

Turks Bad • • • •
Saunacabines van 80° en 90° • • • •
Binnenzwembad • • • •
Buitenbad • •
Buitenterras • • •
Warm voetbad • • •
Jetstream • • •
Koudwaterbad • • • •
Relaxatiehoek met ligzetels • • •
Jacuzzi • • • •
Zonnebank • • •
Thermaebar • • •
Zithoek met open haard •
Aufguss Sessie •
Wellness Center • • •

Voor de kinderen KM VI OD DH

Kids World •
Kids Club • • • •
Speeltuin buiten • • • •
Speelhoek binnen • • • •
Lunapark • • • •
Kindermenu in restaurants • • • •
Kinderstoelen in restaurants • • • •
Kinderbad in Aquafun • • • •
Zwembandjes in Aquafun • • • •
Kinderbox in Aquafun • • • •
Familiekleedkamer in Aquafun • • • •
Flessenwarmers te huur • • • •
Kinderassortiment in de Shop • • • •

Shop KM VI OD DH

• • • •

Outdoor Sport & Ontspanning KM VI OD DH

Tennis • • • •
Minigolf • • • •
Fietsen/Mountainbike • • • •
Joggen • • • •
Volleybal • •
Petanque • • •

Indoor Sport & Ontspanning KM VI OD DH

Tennis • • • •
Bowling • • • •
Pool/Biljart • • • •
Snooker •
Tafeltennis • • • •
Squash • • • •
Badminton • • • •
Volleybal • • • •
Minivoetbal • • • •
Klimmuur • •

Aquafun KM VI OD DH

Binnenzwembad • • • •
Golfslagbad • • • •
Hydrotube • • • •
Black Hole • • •
Kinder- en plonsbad • • • •
Waterval • •
Buitenzwembad • • • •
Jetstreams • • • •
Bubbelbaden • • • •
Glijbaan • • •
Activiteitenbad •
Wildwaterbaan •
Burger Express • • • •

Restaurants KM VI OD DH

Buffetrestaurant • • • •
Café-Brasserie • • • •
Paolo’s Pasta & Pizza • • • •
Burger Express • • • •

Alle pret per park: 
hier vindt u wat u zoekt!

KM Kempense Meren
VI Vielsalm
OD Oostduinkerke
DH De Haan
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Uw vakantie boeken was nog nooit zo makkelijk ...
Kies uw vakantiepark
• Sunparks De Haan
• Sunparks Oostduinkerke
• Sunparks Kempense Meren
• Sunparks Vielsalm

Kies uw vakantievilla
Kies uw vakantievilla in functie van het
aantal personen, uw vakantiepark en uw
voorkeur. Zie pag. 12-18 voor alle info.
• Standaardvilla
• Type 1, 2 of 3 • Kinderparadijs
• Polderhuis • Luxevilla
• Vissershuis • Cottage
• Comfortvilla • Casa Grande

Kijk naar prijs en korting
Zoek de basisprijs in de prijstabellen op
pagina 33, 41, 49 of 57. Alle voordeelac-
ties vindt u in uw Voordeelboekje. 
Tip! Kijk meteen of u in aanmerking komt
voor een korting.

Maak uw vakantie nog persoonlijker
met extra's naar keuze
Wilt u graag een voorkeursligging van uw
villa of opgemaakte bedden bij aankomst?
Kies op pagina 64 de extra's die uw
vakantie nog mooier maken.
Tip! Boek een Luxevilla, Kinderparadijs
of Cottage. Dan zijn uw bedden al opge-
maakt bij aankomst en ligt uw hand-
doekenpakket al klaar.

Ontvang uw bevestiging
Reserveert u telefonisch? Dan ontvangt u
binnen de 10 dagen uw reservatiebevesti-
ging per post (toeslag van €5) of meteen
per email/fax.
Boekt u via de website? Dan ontvangt u
meteen een bevestiging per email.
Gebeurt dat niet, contacteer dan het
Sunparks Call Center.
Tip! Controleer of al uw gegevens cor-
rect zijn. Fouten meldt u binnen de 10
dagen op 070 233 235 (B) - 
0900 20 20 372 (NL, €0,45/min.).

Gebruik de Express Check-In 
Aan de ingang wordt u opgewacht door
onze parkwachter die u uw welkomstpak-
ket met toegangskaart overhandigt. U
hoeft niet eens uw wagen te verlaten.
Tip! De toegangskaart van uw vakantie-
villa ligt klaar vanaf 15 uur, maar
alle parkfaciliteiten staan al vanaf 10 uur
voor u open.

Geniet na de Check-Out nog van
alle faciliteiten
Uitchecken doet u vóór 10 uur 's mor-
gens.
Tip! Profiteer na het uitchecken nog de
hele dag van alle parkfaciliteiten. 

Betaal tijdens of na het boeken
De makkelijkste manier is te betalen via 
creditcard op het moment van boeken
(telefonisch of via de website). U kan ook
nog steeds via overschrijving betalen. Zie
pag. 65 voor alle details.

Boek vandaag nog
Boek online op www.sunparks.be
Uw vakantie boeken was nog nooit zo
gemakkelijk.

Of bel het Sunparks Call Center op 

070 233 235 (België) of

0900 20 20 372 (Nederland, €0,45/min.). 

Uw vakantie boeken was nog nooit zo makkelijk ...

Bepaal aankomstdatum en 
verblijfsduur
Kies een aankomstdatum en de duur van
uw vakantie.
• Weekend (3 overnachtingen)

• Midweek (4 overnachtingen)

• Week (7 overnachtingen)

Tip! Boek een vrije aankomst (minstens
drie overnachtingen). Dan kiest u zelf uw
aankomstdag.
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Online boeken in 1-2-3
1 Kies uw park, aankomstdatum, villatype en

eventuele extra's. Wij gaan na of het
gevraagde beschikbaar is.

2 Vul uw gegevens in en boek uw vakantie.

3 U ontvangt een bevestiging in uw mailbox.

Gratis Sunparks Newsletter
Schrijf u nu in op onze Newsletter en ontvang
als eerste onze last-minuteaanbiedingen, inte-
ressante nieuwtjes en voordelige arrangemen-
ten in uw mailbox. Surf naar  
www.sunparks.be/newsletter

Voordeelacties en Last Minutes
Bekijk onze lopende acties op 
www.sunparks.be. Profiteer van supervoorde-
lige aanbiedingen bij onze Last Minutes. Boek
ze meteen online.

Lees de Veelgestelde Vragen: het antwoord op
al uw vragen
We beantwoorden alle mogelijke vragen over
uw vakantie op onze website. Surf naar de
rubriek Veel gestelde vragen. Met de zoekop-
dracht vindt u zelf het antwoord op uw vraag.

Verken elk park met een muisklik
Bekijk elk vakantiepark tot in detail: vakantie-
villa's, restaurants, Aquafun, kindvriendelijke
voorzieningen, sportfaciliteiten, …

Boek uw vakantie op onze nieuwe website: 

www.sunparks.be
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Veelgestelde VragenExtra’s Villas
Beddenopmaak
Uw bedden zijn opgemaakt bij aan-
komst in uw villa.
Prijs: €5,99 per persoon.

Handdoekenpakket
Het handdoekenpakket bestaat uit 1
badhanddoek, 1 handdoek, 2 was-
handjes, zeep en shampoo. Dit ligt
klaar in uw villa bij aankomst.
Prijs: €5,99 per persoon

Combinatie Beddenopmaak
+ Handdoekenpakket:
€9,99 per persoon.

De beddenopmaak moet minstens 1
dag voor aankomst geboekt worden
bij het Call Center op nummer 070
233 235 (B) – 0900 20 20 392 (NL,
€0,45/min.).
Handdoeken kunt u ook tijdens uw
verblijf aan de Receptie huren.
Boekt u een Cottage, Luxevilla of
Kinderparadijs, dan is deze service
gratis.

Voorkeursligging
Verkiest u een bepaalde ligging van
uw villa? Voor €25 extra per villa
en per verblijft, logeert u waar u
wilt. Om 2 tot 4 villa’s te groeperen
in dezelfde boeking, betaalt u €35,
voor 5 villa’s of meer in dezelfde
boeking €45. Een niet-rokersvilla
reserveert u GRATIS. Alle voorkeu-
ren zijn volgens beschikbaarheid.

Vakantievilla
Waar vind ik de inventaris van mijn
vakantievilla?
Uw villa heeft alles wat u nodig hebt voor een
geslaagde vakantie. Afhankelijk van het type
villa is er extra comfort, bijvoorbeeld een vaat-
wasmachine of biertap.
Daarin staat een volledige inventaris van uw
villa. Wilt u vooraf weten hoe uw villa is uitge-
rust? Surf dan naar www.sunparks.be. Daar vindt
u per villa een duidelijk overzicht.

Schoonmaak: wat doet Sunparks?
Bij aankomst is uw villa schoongemaakt en werd
de inventaris gecontroleerd. Hebt u toch nog
opmerkingen, dan meldt u die op uw aankomst-
dag aan de Receptie.

Schoonmaak: wat doe ik?
Bij uw vertrek zorgt u ervoor dat u:
- het serviesgoed en bestek afwast en opbergt;
- de koelkast en vaatwas leegmaakt;
- de verlichting uitschakelt;
- de ramen en deuren sluit;
- het huisvuil in de afvaleilandjes deponeert;
- de open haard en barbecue leegmaakt;
- de gebruikte lakens in de roze zak in de hal van

uw villa legt;
- de tuin netjes achterlaat;
- de tuinstoelen in de berging plaatst;
- de huissleutel (toegangskaart), tevredenheid-

senquête en schade-enveloppe aan de Receptie
afgeeft.

Worden een of meerdere van deze taken door
onze poetsdienst uitgevoerd? Dan trekken we
€15 per taak af van de waarborgsom. Vanaf drie
taken of meer houden we €50 van de terug te
storten waarborgsom in. De staat van uw villa
wordt na uw vertrek door ons inventaristeam
gecontroleerd.

Kan ik de ligging van mijn 
vakantievilla kiezen?
Ja. Betaal een kleine toeslag en u logeert waar u
wilt. U kunt ook meerdere villa’s groeperen in
dezelfde boeking. Een aantal villa’s behouden we
voor aan niet-rokers. We vertrouwen erop dat
onze gasten niet roken in een niet-rokersvilla. We
kunnen u dit evenwel niet garanderen. Een niet-
rokersvilla of huisdierenvrije villa reserveert u
zonder meerkost. Alle voorkeuren zijn uiteraard
afhankelijk van de beschikbaarheid.

Kan ik meer dan één villa boeken?
Groepsboekingen door verenigingen, clubs of
scholen zijn mogelijk, maar mogen het familiale
karakter van Sunparks niet in het gedrang bren-
gen. 
Daarom gelden er speciale voorwaarden:
- groepen zijn alleen welkom in standaard- en

comfortvilla’s;
- boomboxen, zware geluidsinstallaties en tapin-

stallaties zijn niet toegelaten;
- overtredingen of overdadig alcoholmisbruik

kan leiden tot verwijdering zonder terugbeta-
ling van het verblijf.

Meer informatie krijgt u bij ons Call Center op

het nummer 070 233 235 (België) of 0900 20 20
372 (Nederland aan €0,45 per minuut). Vraag
naar onze Groepsspecialist.

Wanneer krijg ik het huisnummer
van mijn villa?
Bij het inchecken ontvangt u het huisnummer
van uw villa. Wilt u uw huisnummer vooraf kie-
zen, dan kan u dit opgeven bij de boeking. U be-
taalt hiervoor een toeslag.

Zijn er lakens aanwezig in mijn
vakantievilla?
In alle villatypes ligt er een lakenpakket klaar bij
uw aankomst. Beddenopmaak is een extra ser-
vice die u minstens één dag vooraf moet reserve-
ren. Boekt u een Luxevilla, Cottage of
Kinderparadijs? Dan is deze service inbegrepen.

Zijn er handdoeken aanwezig in
mijn vakantievilla?
Handdoeken is een extra service die u minstens
één dag vooraf moet reserveren. Boekt u een
Luxevilla, Cottage of Kinderparadijs? Dan is
deze service inbegrepen.

Mag ik een huisdier meebrengen?
Sunparks heeft een beperkt aantal Standaard en
Comfortvilla’s waarin een huisdier is toegelaten.
Pitbullterriërs en andere angstaanjagende rassen
zijn niet toegelaten. Vermeld de komst van uw
huisdier bij uw boeking. Doet u dit niet? Dan
kunnen wij u alleen toelaten wanneer er nog vil-
la’s voor huisdieren beschikbaar zijn. Bovendien
betaalt u €12,5 wijzigingskosten.
Voorwaarden:
- u neemt maximum 1 huisdier per villa mee;
- u betaalt een toeslag van €29;
- uw huisdier draagt het volledige verblijf een

badge die u bij aankomst krijgt;
- u toont een recent inentingsbewijs tegen honds-

dolheid;
- u houdt uw hond altijd aan de leiband;
- u laat uw hond gebruikmaken van de honden-

toiletten;
- u brengt een hondenmand mee;
- u neemt uw huisdier niet mee naar Sunparks

village, Aquafun, Hotel Kempense Meren,
Luxevilla’s, Cottages, Casa Grandes en
Kinderparadijzen.

Beschikt mijn villa over 
tuinmeubelen?
Elke villa heeft een ruime tuin met tuinmeube-
len.

Beschikt mijn villa over een 
kinderbed en kinderstoel?
Elke villa heeft één kinderbed en kinderstoel.
Hebt u er meer nodig? Geen probleem. Geef het
gewenste aantal op bij uw boeking. Dan zorgen
wij ervoor dat alles klaarstaat bij uw aankomst.
Een speciaal traphekje voor nog meer veiligheid
huurt u bij de Receptie. In het Kinderparadijs is
dit standaard aanwezig.
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Prijs en kortingen
Hoe zit de prijs precies in elkaar?
U vindt alle prijzen terug op pagina’s 33, 41,
49 en 57 van deze zomervakantiebrochure
en in de overzichtelijke prijstabellen op
www.sunparks.be. De prijzen zijn uitgedrukt
in euro, inclusief BTW, en gelden per villa. 
Niet inbegrepen:
- verblijf- en milieuheffing (€1,75 per per-

soon en per nacht);
- servicekosten voor water en elektriciteit ,

inbreng van de lakens in de villa en de
Aquafuntickets geldig tijdens uw verblijf.
(€8,5 per persoon met een maximum van
€42,5 per villa en €100 voor een Casa
Grande);

- waarborg die per villa wordt aangerekend. 
Onvoorziene aantoonbare kosten kunnen lei-
den tot een prijsherziening zonder vooraf-
gaande kennisgeving. De prijstabellen heb-
ben dus geen contractuele waarde: de totale
reissom die u moet betalen, wordt pas vast-
gelegd bij de definitieve boeking. Deze prijs
kan binnen de wettelijke en reglementaire
bepalingen onderhevig zijn aan wijzigingen
(bijv. een wijziging van het BTW-tarief). De
prijstabellen op onze website en in deze bro-
chure vervangen alle voorgaande prijslijsten.

Van welke kortingen kan ik
genieten?
Kijk snel in uw Voordeelboekje. Daar vindt
u alle kortingen en voorwaarden op een rij.
Ook in de prijstabellen staan de kortingen
vermeld die in een bepaalde periode gelden.
Wilt u gebruikmaken van een korting? Dan
moet u dit bij uw boeking vermelden.
Voorwaarden:
- kortingen zijn niet combineerbaar met

andere voordelen of acties; 
- kortingen zijn niet van toepassing op reeds

gemaakte boekingen;
- kortingen kunnen nooit met terugwerkende

kracht toegekend worden;
- kortingen kunnen ten allen tijde door

Sunparks herzien worden.

Na uw boeking
Wat moet ik doen als de 
gegevens op de bevestiging niet
correct zijn?
Zijn de gegevens vermeld op de bevestiging
niet correct? Dan neemt u contact op met
ons Call Center op het nummer 070 233 235
(België) of 0900 20 20 372 (Nederland aan
€0,45 per minuut). 

Wat moet ik doen als ik geen
bevestiging ontvang?
Ontvangt u geen bevestiging? Dan neemt u
contact op met ons Call Center op het num-
mer 070 233 235 (België) of 0900 20 20 372
(Nederland aan €0,45 per minuut).

Kan ik mijn boeking wijzigen?
Ja. Tot één week voor aankomst kunnen wij
uw boeking wijzigen in functie van de
beschikbare mogelijkheden. Voor elke wijzi-
ging betaalt u een administratieve kost van
€12,5 per villa. In elk geval betaalt Sun-
parks nooit een deel van de reissom terug.
Wijzigingen geeft u telefonisch door aan het

Call Center op het nummer 070 233 235 (B)
of 0900 20 20 372 (NL €0,45 per minuut) of
via e-mail: info@sunparks.be. 

Kan ik een annulerings-
verzekering sluiten?
Ja. We raden u aan om bij elke boeking een
AIG-annuleringsverzekering te nemen. U
bent pas verzekerd vanaf het tijdstip dat
Sunparks de annuleringspremie ontvangen
heeft. De premie per nacht en per villa
bedraagt €2,8 tijdens het laagseizoen en
€4,4 tijdens de vakantieperiodes. De voor-
waarden en modaliteiten van de verzekering
vindt u terug in de algemene voorwaarden
die u ontvangt met de bevestiging van uw
verblijf. U kunt de voorwaarden ook op
www.sunparks.com lezen of informatie vra-
gen bij ons Call Center op het nummer 070
233 235 (België) of 0900 20 20 372
(Nederland aan €0,45 per minuut).

Kan ik mijn verblijf 
annuleren?
Ja, onder bepaalde voorwaarden:
- na het ontvangen van de schriftelijke

bevestiging kunt u binnen de 7 werkdagen,
startend vanaf de postdatum, afzien van uw
boeking bij Sunparks;

- annuleert  u meer dan 6 weken voor aan-
vang van uw verblijf en hebt u geen AIG-
annuleringsverzekering? Dan betaalt u
50% van de overeengekomen prijs van de
vakantievilla;

- bij een latere annulering of bij het vroegtij-
dig afbreken van uw verblijf, blijft de vol-
ledige reissom verschuldigd. 

U bevestigt uw annulering via fax: 
+32 50 432 766, via e-mail:
annulering@sunparks.be of per post naar
Sunparks Vakantieparken, Call Center,
Wenduinsesteenweg 150 in 8420 De Haan.

Zijn er verkoopsvoorwaarden?
Ja. U kunt de volledige verkoopsvoorwaar-
den aanvragen bij ons Call Center op het
nummer 070 233 235 (België) of 0900 20 20
372 (Nederland aan €0,45 per minuut) of
via e-mail: contactcenter@sunparks.be. 

Wanneer betaal ik mijn verblijf?
U betaalt vóór aanvang van uw vakantie de
totale reissom: overeengekomen prijs, ver-
blijf- en milieuheffing, servicekosten, waar-
borg en eventuele extra’s. Bij het ontvangen
van de totale reissom is uw boeking defini-
tief bevestigd.  Voorwaarden:
- boeking meer dan 6 weken voor afreis: u

betaalt een voorschot van 50% van de over-
eengekomen prijs van de villa binnen de 10
werkdagen na ontvangst van de bevesti-
ging. U betaalt de totale reissom uiterlijk 6
weken vóór aanvang van uw verblijf met
een bankoverschrijving of kredietkaart (dit
laatste mits een toeslag van €5);

- boeking tussen 3 en 6 weken voor afreis: u
betaalt de totale reissom binnen de 10
werkdagen met een bankoverschrijving of
kredietkaart (dit laatste mits een toeslag
van €5);

- boeking minder dan 3 weken voor afreis: u
betaalt de totale reissom bij de reservering
met een kredietkaart. Er wordt u geen toe-
slag aangerekend.

Wat gebeurt er als ik te laat
betaal?
Sunparks kan zonder voorafgaande kennis-
geving uw boeking annuleren indien de tota-
le reissom niet tijdig in haar bezit is. De
betalingstermijnen staan vermeld op de
bevestiging. Bij laattijdige betaling legt u bij
aankomst een origineel rekeninguittreksel
voor en vereffent u het niet-betaalde saldo
contant. Hebt u per vergissing te veel
betaald? Dan stort Sunparks het saldo samen
met uw waarborg terug. 

Moet ik een waarborg betalen?
Ja. Bij elke villa hoort een waarborgsom.
Laat u uw villa volgens de voorschriften
achter? Dan wordt de waarborgsom zonder
enig probleem binnen de 2 maanden terug-
betaald op het bank- of gironummer vermeld
op het waarborgformulier. Sunparks neemt
de betalingskosten ten laste.
Waarborgsom:
- voor een Standaard+, Comfortvilla, Type 1,

2, 3, Familievilla, Polderhuis of Visserhuis:
€100;

- voor een Luxevilla, Cottage of Kinderpara-
dijs: €125;

- voor een Casa Grande: €250. 

Waarvoor is Sunparks niet aan-
sprakelijk?
Sunparks is niet aansprakelijk voor:
- mondeling of telefonisch verstrekte infor-

matie;
- diefstal, verlies of schade, van welke aard

ook, tijdens of als gevolg van een verblijf
in onze parken;

- technische storingen en/of de tijdelijke
niet-beschikbaarheid van één of meerdere
van de aangeboden faciliteiten;

- niet-beschikbaarheid van onze villa’s door
overmacht;

- drukfouten in deze brochure.

Uw verblijf
Moet ik iets speciaals voorzien in
mijn bagage?
Uw vakantievilla is uitgerust met alle basis-
voorzieningen. Voor levensmiddelen en
huishoudartikelen staat u uiteraard zelf in.
Maar geen paniek: u hoeft niet uw halve
huishouden mee te sleuren. In de shop vindt
u alles wat u nodig hebt aan betaalbare prij-
zen. Houd echter rekening met de openings-
uren. Komt u laat aan (na 20u), dan is de
Shop al dicht. Vergeet in dat geval geen toi-
letgerief, lucifers (voor de barbecue of een
kaars), vaatdoek en afwasmiddel (blokjes als
u over een vaatwas beschikt) mee te brengen.
Hou er wel rekening mee dat bepaalde faci-
liteiten (Sportpaleis, restaurants, Kids
Club,...) gesloten kunnen zijn. De openings-
uren van de faciliteiten vindt u terug in uw
Welkomstpakket bij aankomst. 

Wanneer kan ik bij aankomst in
mijn villa?
U ontvangt uw toegangskaart tot uw villa 

vanaf 15 uur, maar u geniet al vanaf 10 uur
van alle parkfaciliteiten. Zo kunt u bijvoor-
beeld al een partijtje minigolfen of zwem-
men in Aquafun. Ook bij het verlaten van uw
villa (vóór 10 uur ’s morgens) profiteert u
nog de hele dag van alle parkfaciliteiten.

Moet ik lang aanschuiven om in
te checken?
Helemaal niet. Door de Easy Check-in
begint uw vakantie zodra u aankomt. Aan de
ingang wordt u opgewacht door onze vrien-
delijke parkwachter die u uw welkomstpak-
ket overhandigt. In een mum van tijd ont-
vangt u de toegangskaart van uw villa. Dat is
pas service!

Wanneer is de Receptie bereik-
baar?
De Receptie is dag en nacht bereikbaar. Een
nachtwaker doet elke nacht zijn ronde.
Bovendien is er medische permanentie.

Waar vind ik een plan van het
vakantiepark?
Op www.sunparks.be krijgt u een handig
plan. Bovendien wijzen borden her en der
verspreid in het park u de weg. Zo weet u
altijd waar u zich bevindt.

Is er een geldautomaat in
Sunparks?
In Sunparks betaalt u contant in euro of met
Bancontact/Maestro, Eurocard en Visa.
Nederlandse gasten kunnen pinnen.

Mag ik bezoek ontvangen in
Sunparks?
Natuurlijk. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugde. Uw gasten kunnen wel niet blijven
overnachten.

Wat moet ik doen als er iets
gebroken of beschadigd is in
mijn villa?
Potje breken, is potje betalen. Meld de scha-
de aan de Receptie en vereffen uw schuld via
de Schadeomslag in uw welkomstpakket.

Wat als er een technisch defect is
aan mijn villa?
Dan brengt u onze Receptiemedewerkers
meteen op de hoogte. Zij verwittigen de
technische dienst, die zo snel mogelijk een
oplossing zoekt.

Mag ik met de auto in Sunparks?
Neen. U krijgt wel de toelating om uw auto
uit of in te laden, maar parkeren gebeurt op
onze ruime parking. Onze vakantieparken
zijn autoluw. Zo blijft het aangenaam stil en
geruststellend veilig.

Kan ik mijn vakantie verlengen?
Natuurlijk, u bent meer dan welkom. Bekijk
de mogelijkheden met onze medewerkers
aan de Receptie en verleng uw vakantie aan
een gunsttarief.

Voor de volledige lijst Veelgestelde Vragen,
surf naar:
www.sunparks.be/veelgesteldevragen.
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Afstand van/tot De Haan Oostduinkerke Kempense Meren Vielsalm
Antwerpen 119 km 144 km 55 km 182 km
Brussel 111 km 136 km 83 km 159 km
Kortrijk 65 km 71 km 156 km 253 km
Genk 206 km 231 km 50 km 113 km
Gent 61 km 86 km 119 km 217 km
Hasselt 198 km 223 km 39 km 106 km

100% Correcte Informatie 
Wat u in deze brochure en op onze website ziet, is wat u mag
verwachten. U komt niet voor teleurstellingen te staan, want
de afbeeldingen en de informatie zijn correct.

100% In Orde 
Uw vakantievilla bij Sunparks is 100% in orde wanneer u aan-
komt. Daar mag u op rekenen. Wij garanderen u dat alles net-
jes is schoongemaakt, op zijn plaats staat en werkt zoals het
hoort. Als er ondanks onze inspanningen toch een probleem
zou zijn, dan doen wij al het mogelijke om dat snel te verhel-
pen. Is uw villa niet schoon, dan wordt ze nog diezelfde dag
opnieuw gepoetst. Werkt iets niet naar behoren, dan komt een
technieker nog dezelfde dag het probleem verhelpen. Het
enige wat we van u vragen, is dat u dergelijke problemen sig-
naleert binnen twee uur na uw aankomst. Ten laatste vóór 18
uur, zodat we nog de nodige mensen kunnen inschakelen om
u te helpen.

100% Gastvrijheid 
Uw vakantie is onze zorg. Alle Sunparks-medewerkers en 
-medewerksters zijn speciaal opgeleid om u gastvrij te ont-
vangen en er mee voor te zorgen dat uw verblijf zo aangenaam
mogelijk is. Als u een vraag hebt of een probleem tegenkomt,
spreek dan gerust een van onze mensen aan. Zij helpen u met
de glimlach.

100% Tevredenheid of Geld Terug
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u 100% tevre-
den bent over uw vakantie bij Sunparks. Als u ergens niet
tevreden over bent, om welke reden ook, neem dan onmiddel-
lijk contact met de Receptie. Is iets niet schoongemaakt of
stoot u op een technisch probleem, dan geniet u de '100% In
Orde-Garantie' (zie hiernaast): wij zorgen ervoor dat het in
orde komt. Bent u na onze tussenkomst en de oplossingen die
we voorstellen nog niet tevreden, dan mag u uw verblijf
vroegtijdig beëindigen, als u dat zou wensen, en dan krijgt u
van de basishuursom het gedeelte terugbetaald dat overeen-
komt met uw nog niet opgenomen vakantieperiode.

100% Garantie!




