
Előfoglalás 2023 

Elérhetőek már a kedvenc 
kempingedben az árak?

Vigyázz, kész, foglalás!
• Foglald le egyszerűen a szállásodat a vacansoleil.hu honlapon.
• Rögtön a foglalásod után megkapod a visszaigazolásról szóló 

e-mailt.
• 30% előleget és a 4.900 Ft-os foglalási díjat kell befizetned.

Meggondoltad magad? Nem probléma!
• 2023. február 28-ig díjmentesen lemondhatod a foglalásodat 

és az általad befizetett összeget visszautaljuk.*
• Foglalásodat egyszeri alkalommal, 2023. február 28-ig 

díjmentesen módosíttathatod. Megváltoztathatod a 
kempinget, a szállás típusát, a tartózkodás dátumát és 
időtartamát.

Foglald le most a 2023-as 
kempingnyaralásodat! 

Ha most foglalsz, az előfoglalás számos előnyét élvezheted. 
Biztosan lesz helyed a számodra ideális időpontban az általad 
választott kempingben és szálláshelyen. Ráadásul minden 
kötelezettség nélkül dönthetsz. Miért is várnál akkor a 
foglalással? Válaszd a biztonságot és a szabadságot, foglald le a 
2023-as kempingnyaralásodat most! Itt tudsz elolvasni mindent 
a 2023-as előfoglalásról. 

Még nem elérhetőek az 
árak a kedvenc 
kempingedben a 2023-as 
szezonra?

Foglalj most és dönts 
később!
• Élj az előfoglalás lehetőségével minden 

kötelezettség nélkül!
• Foglalásod után megkapod a visszaigazolásról 

szóló e-mailt. Foglalásodat 16.000 Ft / éjszaka 
előzetes helyfoglalási dÍj befizetésével 
biztosÍthatod.

• Értesítünk, amint az árak elérhetővé válnak. 
Ezután 5 nap áll rendelkezésedre, hogy dönts a 
foglalásoddal kapcsolatban.

• Véglegesítenéd a foglalásodat? Az általad 
befizetett előzetes helyfoglalási díj 
automatikusan levonásra kerül az előleg (a 
teljes foglalási díj 30%-a plusz a 4900 Ft-os 
foglalási díj) végösszegéből.

• Töröltetni szeretnéd az előfoglalásodat? Ebben 
az esetben az általad befizetett összeget 
visszautaljuk.*

Meggondoltad magad? Nem probléma!
• 2023. február 28-ig díjmentesen lemondhatod 

a foglalásodat és az általad befizetett összeget 
visszautaljuk.*

• Foglalásodat egyszeri alkalommal, 2023. 
február 28-ig díjmentesen módosíttathatod. 
Megváltoztathatod a kempinget, a szállás 
típusát, a tartózkodás dátumát és időtartamát.

*Kivéve a foglalási díj összegét.

Az előfoglalás előnyei 

checkcheck  Biztosított a helyed a számodra ideális 
időszakban az általad választott kempingben és 
szálláshelyen 

checkcheck  Érkezés és távozás a hét minden napján 

checkcheck  Ingyenes lemondás 2023. február 28-ig 

checkcheck  Egyszeri, díjmentes módosítási lehetőség 2023. 
február 28-ig 

checkcheck  Nyugodtan, örömmel várhatod a nyaralásodat 


