Caravanpark

Siesta

Bersegembaan 36 – 38
2275 Wechelderzande (Lille) – België
Tel: 0032 3 3116236
E-mail: info@caravanparksiesta.be
Mark en Mariska van Ringelenstijn

Rust en ruimte in de Antwerpse Kempen!
Ons park ligt met zijn 7 ha en 180 zeer ruime plaatsen verscholen tussen het groen van de bossen midden in de
Antwerpse Kempen. Het park ligt in de buurt van de gemeenten Lille en Malle. Ook Antwerpen en Turnhout zijn op
korte afstand. De natuur, rust en de ruimte staan centraal “wij luisteren naar de stilte op ons park”

De camping

Faciliteiten

Charme camping
Camping Siësta is een charme
camping. De bosrijke Antwerpse
Kempen nodigen uit tot fietsen of
wandelen.

Op het park zijn de volgende faciliteiten aanwezig:

Het plekje
Wij bieden mooie, ruime plekjes
aan die zijn voorzien van alle
nodige voorzieningen zoals
sanitair en een recreatieruimte.
Alle plekken zijn minimaal 100m2
inclusief parkeerplaats, elektra,
WiFi en wateraansluiting.

•
•
•
•
•
•
•

Verwarmd sanitairblok met WC’s en douches
Wasmachine en droger
Gratis WiFi
Horecagelegenheid La Cantina voor een drankje. Deze is op
vrijdag, zaterdag en zondag geopend
Frituur (open op vrijdag, zaterdag en zondag)
Ontbijtservice. Een volledig gevulde ontbijtmand voor 2
personen. Dagelijks te bestellen voor € 22,50
Brood is op de camping te bestellen om op zondagochtend
tussen 9.00 uur en 10.00 uur op te halen bij de receptie.

Zet je tent of caravan op één van
de plekjes tussen de bomen en
geniet van de camping en de
bosrijke omgeving.

Prijzen
Tarief per nacht:

€ 9,75

Tarief is voor één caravan, tent of mobile home, inclusief elektriciteit, water en taksen

Bijkomende kosten:
Persoon
Extra auto
Wasmachine/droogkast (per beurt)
Borg toegangspas

€ 4,00
€ 3,50
€ 2,50
€ 20,00

Kinderen < 3 jaar
Douches: 1 muntje per 7 minuten
Vuilniszak per stuk

Gratis
€ 1,00
€ 1,50

Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan ons park!

