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Panorama Camping Sonnenberg



TOP PLEK
TOP SERVICE 



www.facebook.com/camping.sonnenberg/

Pure ontspanning

OP EEN VAN DE MOOISTE GELEGEN  
CAMPINGPLAATSEN IN HET  
GEHELE ALPENGEBIED!

TOP PLEK
• Prachtig panorama uitzicht op indrukwekkende 

berg kolossen tot wel 3000 meter
• 5 valleien camping: de poort naar de Alpen
• Heel centraal en rustig gelegen
• Gelegen op een zonnige plek en een zeer goede 

bereikbaarheid
• Stad en bosomgeving op 500 meter van het  

dorpscentrum
• Binnen een straal van 1 km: 2 restaurants en een 

Spar supermarkt
•	Goede	aansluiting	op	fietsroutes

TOP-SERVICE
• Familie Dünser is erg op uw welbehagen gesteld
• Zeer schone en royale staanplaatsen
• Amusementsprogramma’s
• Kostenloos begeleidde wandeltochten
• Verse broodjes service, wekelijkse Alphorn blazers
• Netheid staat bij ons hoog in het vaandel
• Kinderprogramma in het hoogseizoen
• Gratis toegang tot verschillende buitenzwembaden

Find us on Facebook Badge CMYK / .eps

Zoek ons op



TOP BELEVINGSVAKANTIE
• Hèt wandelparadijs voor jong en oud
• 1 km naar de Muttersberg lift
•	300	km	aan	vlakke	fietsroutes
• Een paradijs voor het mountainbiken en klimmen
• Alpin-Coaster, ontdekkingspad, klimbos park, Flying Fox
• Bos natuurpaden, berenland, golfen, vissen
• Excursies: Lünersee, Silvretta Hochalpenstraße, . . .
• Shoppen, café’s en restaurants in nabije omgeving

Uw feel-good camping in de bergen



TOP BELEVINGSVAKANTIE

De Lünersee in  
Vorarlberg is de  

mooiste plek  
in Oostenrijk

9 Plätze – 9 Schätze, 
2019



Walgaubad
Nenzing

Val Blu 
Bludenz

GRATIS 
TOEGANG

50% 
KORTING

Val Blu overdekt 
zwembad

+ sauna Bludenz



TOP-EINRICHTUNG

TOP INRICHTING
• Zeer comfortabele sanitaire voorzieningen,  

die ruimte en elegantie uitstralen
• Grote droogruimte, baby verschoonruimte,  

cosmetica ruimte en vloerverwarming
• Kiosk, recreatiekamer, kinderspeeltuin
• Kinder en jongerenkamer, trampoline, slackline
• Thuis bioscoop, bibliotheek
• Gratis WIFI

TOP INRICHTING



• 2 aparte slaapkamers (1 tweepersoonsbed  
en 1 stapelbed)

• Badkamer met douche en wc
• Woonkamer met slaapbank, eethoek en tv
• Groot terras met tuintafel, stoelen en een  

parasol

• Keuken: keukengerei, elektrische kookplaat, 
oven,	koelkast,	koffiezetapparaat

• Kussenhoezen en dekbedden, hand- thee-
doeken en bedlinnen dient u  zelf mee te 
nemen.

• Opgebouwd uit onbehandeld hout

2 BUNGALOWS VOOR 2 TOT 4 PERSONEN 

De twee bungalows (elk 30 m2) met een prachtig uitzicht op de bergen

De auto staat op een aparte parkeerplaats, er mag niet gerookt worden en dieren zijn niet welkom.

Glamping GLAMOROUS KAMPEREN

natuur + uitzicht



De bungalows kunnen alleen per week (zaterdag tot zaterdag) gehuurd worden.
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BUNGALOWPRIJZEN

VOOR 2 VOLWASSENEN 
zonder gastenbelasting

1	week  2 week 3 week               

In mei € 455,– €  819,– € 1160,–

In juni en september € 532,–  €  958,– € 1357,–

In	juli	en	augustus   € 679,–  € 1222,– € 1731,–

Elk extra persoon € 11,– / nacht

Elk extra kind (1 – 17 jaar) €   6,– / nacht

Gastenbelasting (vanaf 14 jaar) € 1,40 / nacht per persoon

Eindschoonmaak € 35,–

Reserveringsvoorwaarden www.camping-sonnenberg.com

Aanbetaling € 100,–

Restant betaling uiterlijk 6 weken voor uw vakantie

Stapelbed

Slaapkamer II

Slaapkamer I

Woonkamer

Badkamer met 
douche, WC

Invoer



PLATTEGROND

Sonnenberg (gedeeltelijk met afvalwater aansluiting   )
XL plaatsen (min.105 m2 met afvalwater aansluiting   , tv )
Panorama uitzicht (tv-, water en afvalwater aansluiting   )
XP plaatsen: XL plaats met panorama uitzicht (min.105 m2, tv-, water en afvalwater aansluiting  )
Terassen,       bomen
Blokhut, bakkerij, recreatiekamer, telefoon
Sanitair, droogruimte, info, bibliotheek, wasmachines, ...
Huur bungalows voor 2 – 4 personen
Afvalscheiding: glas, metaal, papier, plastic
Speeltuin, tafeltennis, klimwand, trampoline
Kinder en jongerenkamer, tafelvoetbal
Terrassen A en B: autoloze staanplaatsen, auto’s alleen bij aankomst/vertrek
Terrassen D, E, F en G: per plaats 1 hond toegestaan 
Camperservicestation



CAMPINGPRIJZEN 2020
per nacht; openingstijden 30.04. – 27.09.

FAMILIE AANBIEDING*
In het naseizoen, vanaf 3 nachten,
2 volwassenen en 2 kinderen incl. 
Staanplaats Sonnenberg, stroom, 
milieubelasting

SPAARWEEK
Bij 1 week overnachting   
Van 10.07. – 18.07. is 1 nacht gratis.

7=6

€ 29,90/  nacht

50 % KORTING 
Val Blu overdekt zwembad
+ sauna Bludenz

Laagseizoen
30.04. – 10.07.                  
23.08. – 27.09.

Hoogseizoen
10.07. –23.08.                        

Volwassene €   6,70 €   9,70

Gastenbelasting (vanaf 14 jaar) €   1,40 €   1,40

Jongeren (14 – 17 jaar) €   6,00   €   6,00 

Kinderen (2 – 13 jaar) €   4,50   €   4,50

Kinderen (0 – 2 jaar) – €   2,00

Staanplaats

  Staanplaats Sonnenberg  €   9,00 € 14,00

  Staanplaats Panorama € 11,00 € 16,50

  Staanplaats XL € 11,00 € 16,50

  Staanplaats XP € 12,50   € 18,50

Stroom* inclusief 4 kWh / nacht

Milieubelasting €   3,00 €  3,00

Stroom – elke extra kWh €   0,80 €   0,80

Extra auto €   3,00 €   3,00

Extra kleine tent €   1,50 €   1,50

Hond €   3,00 €   4,00

Toeslag voor kort verblijf (1 - 3 nachten) €   3,50 –

Bezoekers €   3,00 €   3,00

Gratis 
WIFI

ONZE SPECIALITEITEN

ALLE PLAATSEN zijn groot, zonning, met een prachtig uitzicht en hebben afwal-
water- en zoetwater aansluiting in directe omgeving (max. 15 m.).

PANORAMA-UITZICHT PLAATSEN (heel mooi uitzicht op de bergen)  hebben en 
TV aansluiting, afvalwater- (slanglengte 5 - 10 m) en zoetwater aansluiting (slang-
lengte 5 – 20 m)

XP PLAATSEN: XL plaats met panorama uitzicht

RESERVERINGSVOORWAARDEN
Vertrek is voor 11.00 uur, aankomst is van 11 tot 18.00 uur! Middagpauze van 12.30 
uur tot 14.00 uur. Nachtrust van 22 uur tot 7.30 uur. Betaling van campingkosten/
onkosten gelieve in contanten te voldoen. Bij een verblijf vanaf 7 nachten accep-
teren wij betaling met pin. In juni, juli en augustus is reserveren noodzakelijk en 
in geval van no-show, late aankomst of vroeg vertrek wordt Euro 75, - in rekening 
gebracht. Voor annuleringen tot 4 weken voor aanvang van de reis zijn er geen 
kosten. Van 15.07. – 20.08. minimum verblijf van 7 nachten. Een aanbetaling is geen 
vereiste (voor staanplaatsen). Er is maar 1 hond toegestaan op staanplaatsen D, E, F 
en G (uw hond altijd aangelijnd). Prijzen zijn onder voorbehoud!

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

•  Bludenz Card: voor veel gratis of  
goedkope diensten

• begeleide wandelingen
• kinderprogramma 13.07. – 22.08.
• Amusemenstprogramma
• Freibad Val Blu Bludenz (4 km)
• Walgaubad Nenzing (9 km) 
• Freibad Braz (13 km)
• Naturbad Untere Au Frastanz (20 km)
• Freibad Dalaas (20 km)
• Almwasserpark Klösterle (29 km)Bij de prijs inbegrepen BTW, warm water

*incl. 4 kWh per nacht, excl. gastenbelasting 

• vanaf   7 nachten   5 % korting op het plaats
• vanaf 14 nachten 10 % korting op het plaats
• vanaf 21 nachten 15 % korting op het plaats
• vanaf 28 nachten 20 % korting op het plaats

Kortingen



PANORAMA 
CAMPING 
SONNENBERG
FAMILIE DÜNSER
Hinteroferst 12 
6714 Nüziders / Vorarlberg
Österreich

Tel. +43 699 10792813
info@camping-sonnenberg.com
www.camping-sonnenberg.com
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Duitsland

Zwitserland

ROUTEBESCHRIJVING
•  Snelweg A14 (Rheintal autobaan)  

richting Bludenz
• Afrit nr. 57, Bludenz/Nüziders
• Rotonde richting Nüziders
• Camping staat in het dorp aangegeven


