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Glampingpakket ‘Back to basic’

Tent incl 2-persoons luchtmatras, lamp, kussens, nachtkastjes, mat,  
lampjes tent buiten, mandjes

 
+ 

Vuurschaal incl hout, houtmand,
houten zitblokken, kussens, popcorn + marshmellows

plaids, houten kratje

Totaal: 220 euro/2 personen
260 euro/4 personen 

Extra opties of meer personen mogelijk!



Glampingpakket ‘Jardo’

Mooi ingerichte tent voor 2 personen

+

Vuurschaal incl hout, houtmand,
houten zitblokken, kussens, popcorn + marshmellows

plaids, houten kratje, ijsemmer + ijs

+

Decoratie materiaal: bamboo, verlichting lampjes, kaarsen

+

Zithoek apero incl 2 zetels, tapijt, tafeltjes, mand + dekentjes
poef, schaalje voor apero

        Totaal: 370 euro/2 personen
440 euro/4 personen 

       Extra opties of meer personen mogelijk!



Glampingpakket ‘Deluxe’

Mooi ingerichte tent

+

Vuurschaal incl hout, houtmand, houten zitblokken, kussens, 
popcorn + marshmellows, plaids, houten kratje, ijsemmer + ijs

+

Beamer, scherm, muziekinstallatie

+

Decoratie materiaal: bamboo, verlichting lampjes, kaarsen

+

Zithoek apero incl 2 zetels, tapijt, tafeltjes, mand + dekentjes poef,  
schaalje voor apero

+

    Mooi gedekte eettafel (exclusief servies) 
         

Totaal: 520 euro/ 2 peronen
620 euro/4 personen 

       Extra opties of meer personen mogelijk!



Pakket ’Movienight’

Vuurschaal incl hout, houtmand,
houten zitblokken, kussens, popcorn + marshmellows

plaids, houten kratje, ijsemmer + ijs

+

Beamer, scherm, muziekinstallatie

+ 

Decoratie materiaal: bamboo, verlichting lampjes

+

Leuke zithoek

         Totaal: 320 euro
           Basisprijs voor 8 personen

+ 10 euro  per persoon extra

       Extra opties of meer personen mogelijk!

movIenIghT



BBQ-menu 2

gemarineerde biefstuk / gemarineerde lamskotelet
gemarineerde kipfilet / BBQ-worst

    Totaal menu: 20,80 euro p.p.

BBQ-menu 3

Scampibrochette / zalmpapillot
gemarineerde kipfilet / gemarineerd spek

    Totaal menu: 27,40 euro p.p.

BBQ-menu 1

Gemarineerd spek / gemarineerde biefstuk
varkensmedaillon / BBQ-worst

    Totaal menu: 19,70 euro p.p.

food

Nog talloze andere opties qua eten mogelijk,  
neem contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.



De prijzen van de pakketten zijn opgesteld voor 2 of 4 personen. 
Het moviepakket is standaard voor 8 personen. 

 
Ben je met meer of wil je een persoonlijk pakket samenstellen?

Dat kan, neem vrijblijvend contact met ons op.

We kunnen ook zorgen voor wat extra amusement: 
KUBB-gezelschapspel, nagelklop, mooie ruiker bloemen,...

Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Info

Mailen kan naar info@jardo.be, bellen naar +32 (0)498 40 21 49. 
Wij kijken er alvast naar uit om jou in de allerzachtste watten te leggen.



JARDO
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Jardo Glamping verzorgt ook 
tuinfeesten, communiefeesten, 

vrijgezellen & trouwfeesten.
 

Dit werken we samen met u uit, 
op maat en op basis van uw budget.

Contacteer ons vrijblijvend voor 
meer info.


