provinciaal domein

Puyenbroeck

Wie langer dan één dag wil genieten van de uitgebreide recreatie- en
sportfaciliteiten in het provinciaal domein Puyenbroeck kan logeren
op de camping, in de trekkershut of op het stacaravanterrein.

stacaravan

Het stacaravanterrein is 9 ha groot en omvat 202 percelen met
tuinhuisje en afzonderlijke parkeerplaats. Elke standplaats heeft een
oppervlakte van ongeveer 200 m². Het terrein is gedurende het ganse
jaar toegankelijk.

camping

De camping van het domein biedt 283 staanplaatsen waarvan
73 trekkersplaatsen, een uitgebreide kampeerweide en een trekkershut.
Je kan er van 1 april tot 30 september terecht.
Kampeerders kunnen meegenieten van de vele mogelijkheden die het
provinciaal domein Puyenbroeck biedt. Zo kunnen ze gebruik maken van
het zwembad en genieten van de speelterreinen, fietsenverhuur,
de minigolf, de roeivijver, het toeristisch treintje, …
In de maanden juli en augustus is er eveneens een animatieprogramma
waaraan de kinderen kunnen deelnemen.
Zelf koken hoeft niet altijd want in het domein is een snackbar, een
zelfbedieningsrestaurant en een restaurant (met ruime keuze) aanwezig.

trekkershut

Deze hut biedt plaats aan 4 personen voor maximum 3 overnachtingen
na elkaar. Mits bijbetaling kan een 5de persoon overnachten.

meerdaags

verblijf

meerdaags
www.puyenbroeck.be

verblijf

tarieven camping 2019
tarieven laagseizoen

· 1 april (*) tot 30 juni & september
dagtarief (max. 5 personen)
bijkomende overnachting andere persoon
weektarief 7 nachten

tarieven hoogseizoen

· juli en augustus
dagtarief (max. 5 personen)
bijkomende overnachting andere persoon
weektarief 7 nachten

26 eur
7 eur
113 eur

praktisch

31 eur
9 eur
167 eur

reservaties vanaf januari

kampeerweide

1 tent-tweewieler + 1 perso0n
1 tent-tweewieler + 2 personen
1 tent-tweewieler + 3 personen
1 tent-tweewieler + 4 tot 6 personen

Aankomen op de camping vanaf 13 uur (in de trekkershut vanaf 15 uur).
Vertrekken gebeurt ten laatste om 11 uur. Op de kampeerweide kan je
blijven tot 17 uur.
Huisdieren zijn niet toegelaten op de camping of het stacaravanterrein.
Een verblijf op de camping kan gereserveerd worden, online of per mail.
Reservaties worden chronologisch geboekt en aan de klant bevestigd.
Online reserveren kan via boeken.tibos.nl/puyenbroeck/
Bij definitieve reservatie wordt een voorschot van 50 eur gevraagd.

11 eur
16 eur
20 eur
24 eur

prijs

In de prijs (inclusief btw) is enkel het verblijf op de camping, het gebruik
van sanitair en douches, elektriciteitsverbruik, wifi en huisvuilverwerking
inbegrepen.
Heffing van gemeentebelasting op het verhuren van standplaatsen
op de camping (0,50 eur/overnachting/persoon), niet van toepassing op
zomer- en winterabonnementen.

maandabonnement · begint op de eerste dag van de maand
abonnement

zomerseizoen (1 april (*) tot 30 september)
winterseizoen (1 oktober – paasweekend, vrij 18u – zo 18u)

trekkershut

per nacht (voor 4 personen)
voor een bijkomend persoon laagseizoen
voor een bijkomend persoon hoogseizoen

diverse

wasmachine inclusief waspoeder
wasverzachter

kortingen · enkel geldig op dag- en weektarief

580 eur
340 eur

1137 eur
340 eur

42 eur
7 eur
9 eur

5 eur/jeton
0,50 eur

10% korting met International Camping Card of Camping Key Europe
20% korting voor groepen vanaf 10 caravans of tenten mits reservatie vooraf
(*) of het paasweekend als dat vóór 1 april valt

stacaravanterrein

v.u.: Annemie Charlier, gedeputeerde, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

juli of augustus
april, mei, juni of september

Voor het stacaravanterrein bedraagt de jaarlijkse huur van een perceel
1516 eur (geïndexeerd).
Waterverbruik is inbegrepen, elektriciteitsverbruik wordt aangerekend tegen
kostprijs. Kabeldistributie is aanwezig. Het is mogelijk om een aansluiting
te bekomen op het internet en digitale televisie mits het afsluiten van een
abonnement.
Elk perceel is aangesloten op het rioleringsnet.

provinciaal domein Puyenbroeck
Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke
tel. 09 342 42 42
camping.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be

camping
tel. 09 342 42 31

