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Prijzen in € per bungalow per overnachting  

(minimum verblijf = 3 overnachtingen)  
      type I type II   

02/01/2017 05/01/2017  55 65  

06/01/2017 16/02/2017  45 52 Midweek 4 = 3 

17/02/2017 05/03/2017 Voorjaar, Carnaval- en Krokusvakantie 55 65  

06/03/2017 30/03/2017  45 52 Midweek 4 = 3 

31/03/2017 20/04/2017 Paasvakantie 55 65  

21/04/2017 07/05/2017 Meivakantie 60 70  

08/05/2017 19/05/2017  55 65 Midweek 4 = 3 

20/05/2017 23/05/2017  55 65  

24/05/2017 28/05/2017 Hemelvaart 70 80  

29/05/2017 01/06/2017  55 65  

02/06/2017 04/06/2017 Pinksteren 70 80  

05/06/2017 29/06/2017  55 65 Midweek 4 = 3 

30/06/2017 13/07/2017 Zomervakantie 75 85  

14/07/2017 20/08/2017 Zomervakantie 85 95  

21/08/2017 03/09/2017 Zomervakantie 75 85  

04/09/2017 12/10/2017  55 65 Midweek 4 = 3 

13/10/2017 05/11/2017 Herfstvakantie 70 80  

06/11/2017 21/12/2017  45 52 Midweek 4 = 3 

22/12/2017 01/01/2018 Kerstvakantie (5=4) 95 105 Geen aankomst op 25/12 en 01/01 

02/01/2018 07/01/2018  55 65  
 

Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen - midweek = maandag-vrijdag, weekend = vrijdag-maandag. 
Aankomst/vertrek enkel op maandag of vrijdag tijdens de zomervakantie. 

 Kortingen, aanbiedingen en promotietarieven kunnen niet worden gecombineerd. 

 
Vroegboekkorting:  10% korting tot 90 dagen voor aankomst 
Vakantievoordeel:     5% korting op elke 2e en de daarop volgende weken 
 
Op het groenste vakantiepark van de Ardennen bieden wij u onder andere: 

 Gratis Wi-Fi 

 Gratis verwarmd indoor zwembad op eigen terrein 

 Gratis digitale televisie met internationaal zenderaanbod 

 Voetbalveld, basketbalveld, 2 speeltuinen, sleeheuvel, BBQ huisjes, tafeltennistafels 

 Pit-Pat tafels, tennisbaan en diverse georganiseerde activiteiten 

 Tijdens diverse schoolvakanties recreatieprogramma’s 

 Parkwinkel (voor al uw kleine dagelijkse boodschappen) 

 Restaurant met terras, kinderhoek, afhaal frituur en pizza 

 Wasserette met wasmachines en wasdroger 

 Vriendelijke receptie voor al uw vragen 



Aankomst vanaf 15.00 uur. Verwacht u na sluitingstijd van de receptie aan te komen, neem dan contact met 
ons op voor 17.00 uur op +32 (0) 86 21 27 39 om de sleuteloverdracht af te stemmen. 
 
Vertrek vóór 10.00 uur op dag van vertrek. 
 
Wat is inbegrepen in de huurprijs van uw bungalow? 
 

 Overdekt en verwarmd zwembad, dagelijks geopend (kijk voor de openingstijden op onze website). 
 Gebruik van alle sportfaciliteiten met uitzondering van tennis en Pit-Pat. 
 Digitale TV met een internationaal aanbod aan gebruikelijke zenders. 
 Draadloos Internet – Wi-Fi. 
 Keukenpakket (sponsje, vaatdoek, vuilniszak, lucifers etc.). 

 
Wat zijn bijkomende kosten en vergoedingen? 
 
Verblijfs- en milieubijdrage: € 1,10 p/p per overnachting vanaf 12 jaar. 
Energieforfait per overnachting: 

 type I type II 

01/01 – 30/04 
01/10 – 31/12 

€ 7,50 € 9,50 

01/05 – 30/09 € 4,50 € 5,50 

 
Eindschoonmaak: € 30,00 per bungalow 
Park- en servicekosten: € 13,00 per boeking 
 
Wat kunnen wij extra voor uw verblijf regelen? (graag opgeven bij uw reservering) 
 
Lakenpakket (onderlaken, dekbedhoes & sloop) € 7,50  per persoon per wissel 
Handdoekpakket (baddoek & douchelaken) € 4,00 per pakket 
Keukenpakket (theedoek & keukenhanddoek) € 3,00 per pakket 
Kinderbed, -box, -stoel, -buggy € 6,50 per verblijf per item 
Kinderbadje € 3,50 per verblijf 
Supplement 6e persoon  € 4,25 per overnachting (op aanvraag - alleen bij type II ) 
Huisdieren  € 4,00 per huisdier per nacht (max. 2 dieren - op aanvraag) 
 
 
In de parkwinkel kunt u bij aankomst terecht voor uw belangrijkste boodschappen zoals koffie, thee, melk, 

etc. en ook om uw verse broodjes af te halen die u heeft besteld! Genieten doet u bij ons! 
 

Bij vragen kunt u ons mailen op contact@sunclassdurby.com 
 

 

 
 Grandhan Beheer BV,  07/2016 - onder voorbehoud van wijzigingen. 

 
 
Bungalowpark Sunclass Durbuy 
Rue d’Andenne 20, B-6940 Petithan (Durbuy) België 
R.C.M. 10.987   BTW  417-886-985 
Tel.: +32 (0) 86/21 27 39,  Fax +32 (0)86/21 38 73 
Bank: ING Barvaux 340-0958794-84, IBAN: BE03 3400 9587 9484, BIC: BBRUBEBB 
contact@sunclassdurbuy.com 
www.sunclassdurbuy.com 


