Langere perioden
Voor campers zijn wij het gehele jaar geopend.

GRATIS

SEIZOENPLAATS: Een caravan of vouwwagen en
maximaal 1 kleine bijzettent (2 pers). Verblijf gezinsleden gratis.
€ 1225
(incl. toeristenbelasting,
milieuheffing, 325 kWh stroom).

Sanitaire voorzieningen:
Er zijn twee moderne toiletgebouwen elk met gescheiden
afdelingen voor dames en heren. Een van de gebouwen heeft een
speciale kinderafdeling, met babybadje, verhoogde douches en
aankleedplateau. Verder is er een koelkast, een luxe afwasplaats, een
centrifuge, een wasmachine, een droger en magnetron aanwezig.
		
		

Sinds 2017 zijn er 2 mini-sanitairgebouwen
bijgekomen!

E-mail: campingpolderzicht@hetnet.nl

Naaste familie - ouders, kinderen, broers, zussen mogen gratis
van de plaats gebruik maken, wanneer u niet aanwezig bent. Voor
verdere familie en kennissen wordt €2,50 p.p. per nacht berekend.
Onderverhuur is niet toegestaan.

Aangepaste tarieven voor langere perioden in 2020
Maximaal 3 personen
(incl. toeristenbelasting én 75 kWh per maand - voor
meerverbruik wordt 0,25 € per kWh gerekend).
April € 220
Mei € 350
Juni € 340

September € 285
Oktober
€ 220

Verblijft u meerdere maanden op onze camping
dan kunnen wij u nogmaals extra korting geven:
Maart/April/Mei/Juni: € 499 (incl. 135 kWh)
April/Mei/Juni: € 485 (incl. 135 kWh)
Mei/Juni: € 455 (incl. 135 kWh)
September/Oktober: € 315 (incl. 110 kWh)
Nieuw: voorseizoen tot 7 juli : 540 euro ( incl. 140 Kwh )
Voor meerverbruik vragen wij € 0,25 per extra kWh.
Winterstalling is mogelijk (€ 140 tot € 220)
TIP1! 7 mei/juni: € 420 (incl. 95 kWh)
TIP2! 22 Augustus/September/Oktober:
€ 355 (incl. 120 kWh)
SVR Landschapscamping “Polderzicht” Fam. Hermans Praatvlietweg 1 - 4524 KR Sluis (Zeeland) Tel. +31 06-38595343 of +31 06-37306644 of +31 (0)117-461388

E-mail: campingpolderzicht@hetnet.nl
Website: www.camping-polderzicht.nl

Routebeschrijving
Via Westerscheldetunnel: (via Nederland)
Na Goes neemt u de Westerscheldetunnel (TOL), richting
Terneuzen. Na de tunnel volgt u steeds richting Oostburg. Daarna
richting Sluis (N 58). n Bij de rotonde Sluis/Knokke/Heille gaat u
niet rechtsaf Sluis in, maar linksaf richting Heille.
Via Liefkenshoektunnel: (via België)
Net voor Antwerpen neemt u de Liefkenshoektunnel. Na de tunnel
neemt u de afslag Zeeuws-Vlaanderen, richting Brugge (N49).
U verlaat deze autoweg bij de afslag Aardenburg. Nu volgt u de
richting Sluis tot u aan de rotonde bij Sluis/Knokke/Heille bent.
Zie nu boven n

• Na 22 uur dient het rustig te zijn op de camping! •
SVR Landschapscamping “Polderzicht” Fam. Hermans Praatvlietweg 1 - 4524 KR Sluis (Zeeland) Tel. +31 06-38595343 of (0)117-461388
E-mail: campingpolderzicht@hetnet.nl
Website: www.camping-polderzicht.nl
Druk. Van Hoestenberghe, Maldegem, Tel. +32 (0)50 72 99 90
Bronvermelding: VVV-Zeeuws-Vlaanderen J. Trimpe Burger

Wat heeft deze camping te bieden?

Speciaal voor kinderen

Landelijke ligging, omringd door landerijen met
akkerbouwgewassen. Voor de kinderen is er een zandwereld,
klimrek met glijbaan, een schommel, een trampoline en zijn er
veel skelters aanwezig. Nieuw: stawip en vogelnestschommel. In
het hoogseizoen (eind juli) komt de bakker ‘s ochtends brood
brengen. Onze camping is ideaal voor kinderen en voor mensen die
niet van overvolle campings houden.
Polderzicht ligt ongeveer 8 km van zee en 2 km afstand van de
Belgische grens, dichtbij Brugge, Gent en knokke.

Speeltuinen met terras:
• ‘t Krekeltje (met kinderboerderij) Aardenburg
+ 1 van Europa’s grootste doolhoven
• Groede Podium Groede
• Toversluis (overdekte speelstad) Sluis
• Struisvogelboerderij 1km
• De afslag Breskens
• Boudewijnpark Brugge
en nog veel meer, zie www.camping-polderzicht.nl

PER OVERNACHTING, caravan, vouwwagen, (bungalow) tent, auto, incl. toeristenbelasting, milieuheffing.
Voor campers zijn wij het gehele jaar geopend.
€ 18,00 voor 2 personen
€ 20,50 voor 2 volwassenen + 1 kind *
€ 23,00 voor 2 volwassenen + 2 kind.*
€ 25,00 voor 2 volwassenen + 3 kind.*
€ 27,00 voor 2 volwassenen + 4 kind.*
€ 1,00 voor 1 hond (honden aan de lijn)
€ 1,50 per bijzettent

Ruime blokhutten te huur

Blokhut 1 A : 50 m² en een veranda van 12 m² (uitzicht velden)
- Woonkamer met keukenblok
- Slaapkamer: 2 losse bedden (hier kan extra bed bij gezet worden)
- Badkamer (vernieuwd 2018)
- Vloerverwarming
- Buiten is een terras
Blokhut 1 B : 40 m² en een veranda van 15 m² (uitzicht camping)
- Zeer ruime woon/ slaapkamer met 2 losse bedden
(hier kan extra bed bij gezet worden).
- Keuken
- Badkamer (vernieuwd begin 2019)
- Vloerverwarming
- Buiten is een terras
Blokhut 2: 50 m² en veranda 12 m²
- Woonkamer met slaapbank
- Slaapkamer met 2 losse bedden en een stapelbed
- Badkamer (vernieuwd in 2019)
- Keuken
- Vloerverwarming

Wat heeft de streek u zoal te bieden?
•
•
•
•
•

Het toeristische plaatsje Sluis, met zijn vele winkels en gezellige
terrasjes en restaurants.
Oude dorpjes, mooie polders en kreken.
Het natuurgebied “Het Zwin” (tussen Cadzand en Knokke).
Goed viswater in directe omgeving.
Zwembaden (openlucht zwembad op 3 km afstand).

GRATIS

Meerprijs voor stroom is € 2
Douche: € 0,50 Afwas: € 0,20

* kinderen t.e.m. 18 jaar

Buiten het seizoen geven wij 25% korting!!
SEIZOEN =
Meivakantie (25/4-3/5 2020)
			
Hemelvaart / Pinksteren
			
Zomervakantie (10/7-20/8)
Bezoekers € 1,25 per bezoeker (langer dan 2 uur)
		
€ 2,50 (kind), € 2,75 per bezoeker per overnachting
		
€ 1,00 per extra auto per overnachting.
		
€ 1,50 per extra tent per overnachting.

Prijslijst verhuur 2020 (excl verwarming) :
Blz 3 Prijzen
verhuur 2020 (exclusief verwarming)
Winterverhuur: voor langere perioden = extra korting!
Appartement Blokhut
1A
Uitzicht
over
velden

Blokhut
1B
Uitzicht
over
camping

1A + 1B

Blokhut 2 Stacaravan

€52
€285

€60
€305

€50
€250

€90
€460

€65
€330

€58
€310

Hemelvaart/ Pinksteren/
Meivakantie
Nacht
€55
Week
€305

€60
€315

€50
€260

€100
€510

€67
€340

€60
€320

€390

€440

€340

€660

€455

€460

Nacht
Week

€50
€250

€55
€280

€50
€225

€85
€450

€60
€300

€55
€280

kerstvakantie

€280

€300

€250

€460

€320

Voor/naseizoen
Nacht
Week

Juli/ augustus
week

Appartement te huur (zie foto boven)
UWE
• Ruime woonkamer en keukenblok
NIE AVAN
• Aparte slaapkamer
AR
STAC HUUR
• Luxe badkamer
TE
• Zitgelegenheid buiten

Nov/dec/jan/febr/
(uitgez. kerstvakantie)

€300

