
Seeblick Toni
     (⭐⭐⭐⭐⭐)

Oostenrijk, Kramseeh Tirol

Voor Peter, Marielle, Britt en Loreena Kiekebos



Voordelen binnen de camping:

⭐ zandstrand aan meer met ligweide
⭐ mooie stacaravan met twee slaapkamers (Bali)
⭐ leuk animatie programma 
⭐ 2 restaurants en 1 snackbar
⭐ jacuzzi, sauna, zonnebank 
⭐ zwemmeer
⭐ speeltuin
⭐ Sport en Actief

In een stacaravan voor 
4 personen, 7 dagen 
in totaal: € 1015,00

Vertrek naar 
Oostenrijk: 
25-7 vertrek 
naar Italië:1-8
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Op de camping zitten heerlijke 
restaurantjes en een heel lekkere 
ijssalon😋

De route:

Bar en restaurant:

Op camping Norcenni Garasole 
Club bevinden zich zowel een 
bar als een restaurant, een 
snackbar en een pizzeria.

In een stacaravan 
voor 4 personen, 7 
nachten kost het in 
totaal: € 908,00
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Het huisje: De fitnessruimte:

Leuke animatie:
Winkeltje op de camping:
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Wij wensen u veel plezier bij beide campings
Fijne vakantie!!!
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