


OVER VILLATENT

OVER PARC DE 
WITTE VENNEN

Bij Villatent nemen we jouw 
vakantieplezier zeer serieus! 
Wij bieden de charme van 
kamperen en de luxe van 
thuis. Wij zorgen ervoor dat  
er op je vakantielocatie een 
compleet ingerichte Villatent  
klaarstaat die van werkelijk 
alle gemakken voorzien is. 
Eigen badkamer? Ook dat is 
gewoon mogelijk. Zo zorgen 
wij ervoor dat jij direct kan 
genieten van je welverdiende 
vakantie.

Parc de Witte Vennen is een 
vakantiepark waar je échte 
Limburgse gastvrijheid treft. 
Deze ruim opgezette familie-
camping biedt diverse 
faciliteiten, waardoor het hele 
gezin zich hier zal vermaken. 
Het park ligt aan een prachtig 
strandbad met grote ligweide. 
Daarnaast is het de perfecte 
uitvalsbasis om Limburg te 
verkennen.

‘‘De Villatent staat op een mooie campingplek. Het 

strand bad was top en heerlijk om in te zwemmen.’ ’

“ Tent zeer ruim en goed voorzien van alles wat 

je nodig hebt. Bedden lagen lekker.’ ’
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3,2,1, HET IS TIJD 
VOOR VAKANTIE...

Omdat we je het zo makkelijk mogelijk willen 
maken en we vooral willen dat jij 100% uitgerust 
terugkomt van je vakantie, hebben wij alvast wat 
speurwerk voor je verricht. Wat je alleen nog te 
doen staat? Deze virtuele gids op je telefoon of 

desktop downloaden en ervoor zorgen dat je 
hem gedurende je vakantie overal bij de hand 
hebt. Naast handige weetjes zoals het dichts-
bijzijnde tankstation of de lokale supermarkt, 

helpen we je ook graag een handje als het gaat 
om de leukste steden die je kunt bezoeken.

Liever een keer uit eten?
Blader snel verder, want de lekkerste 
restaurants staan voor je op een rij.

Voor nu wensen wij je alvast heel veel 
inpakplezier en laat het glamping 

avontuur beginnen.



Het park is perfect voor 
gezinnen met jonge 
kinderen. Op het park zijn 
genoeg faciliteiten en er is een 
leuk animatieteam. Denk aan 
het hoogtepunt van de week: 
alle kinderen dansen op de 
leukste hits van de kinder-
disco. Daarnaast organiseert 
het team veel diverse 
activiteiten. Loop bijvoorbeeld 
mee langs de sprookjesroute 
met de parkkabouters of 
verken de omgeving tijdens de 
huifkartocht. Er is dus genoeg 
te doen op dit gezellige park!

ZWEMMEN IN DE 
OPENLUCHT 

Op een warme dag is niks 
lekkerder dan heerlijk afkoelen 
in het recreatiemeer. De grote 
ligweide nodigt uit tot een 
ontspannen stranddag. De 
30 meter lange waterglijbaan 
is ideaal voor wat waterpret. 
Daag elkaar uit voor een potje 
beachvolleybal of tafeltennis. 
De langzaam aflopende bodem 
is prima geschikt voor kleine 
kinderen. Voor iedereen een plek 
om te genieten!

Op de Camping FIETSVERHUUR

VISVIJVER

TAFELTENNIS

WELNESS

HUISDIER TOEGESTAAN

BEACH-VOLLEYBAL

BROODSERVICE

DIERENWEIDE

ANIMATIE

SPEELTUIN

VOETBALVELD 

TENNISBAAN

RECREATIEMEER

VOOR DE 
KLEINTJES



IN DE BUURT  
HET AARDBEIENLAND IRRLAND

TOVERLAND 
SEVENUM

ZOO PARC

TIP: 
ER ZIJN OOK VEEL MOOIE WANDELROUTES 
IN DE BUURT OM LIMBURG TE ONTDEKKEN.

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT JUMBO: 
Adres: Kiosk 185, Venray
3,6 km vanaf de camping

ELKERLIEK ZIEKENHUIS: 
Adres: Dunantweg 16, Deurne
19,1 km vanaf de camping 

PINAUTOMAAT: 
Adres: Watermolenstraat 1A, 
Oostrum 
1,6 km vanaf de camping

TANKSTATION ESSO: 
Adres: De Romein, Oostrum 
2,5 km vanaf de camping

Een aardbeiensprookjesbos, een 
aardbeiendroomwereld en een 
kabouterdorpje. Je kan het hier 
allemaal vinden. Geniet van de 
aardbeien en andere streek-
producten. Los samen de puzzel-
tocht op met het hele gezin! 
Proef een wereld vol aardbeien.

Adres: Kreuzelweg 3, Horst

7,3 km vanaf Parc de Witte Vennen

In Irrland mag je eindelijk weer kind 
zijn: lekker spelen zonder van alles 
te moeten. Je vindt er speel- en 
attractieschuren, een 
indoor klimpark, maar ook de 
grootste wintertuin in de regio. Voor 
iedereen het perfecte dagje uit.

Adres: Am Scheidweg 1, Kevelaer, 
Duitsland

21,6 km vanaf Parc de Witte Vennen

Er is van alles te beleven in Zoo 
Parc Overloon. Van het kijken naar 
de dieren tot fantastische 
evenementen. Als een echte 
ontdekkingsreiziger verken je in 
Zoo Parc Overloon de gebieden 
waar cheeta’s, tijgers, apen en nog 
veel meer bijzondere diersoorten 
leven. Ga op expeditie en laat je 
verrassen! 

Adres: Stevensbeekseweg 21 
Overloon 

12,6 km vanaf Parc de Witte Vennen

Op nog geen halfuur rijden vanaf 
Parc de Witte Vennen vind je 
attractiepark Toverland. Het 
ideale dagje uit voor het hele gezin. 
Afhankelijk van de dag dat je 
langskomt, kan het aanbod 
verschillen. Ontdek de zes 
magische werelden van 
Toverland, met ieder een uniek 
thema. Ga op avontuur in de 
achtbanen of geniet van de 
prachtige shows. Ervaar samen de 
magie van Toverland. 

Adres: Toverlaan 2, Sevenum

22 km vanaf Parc de Witte Vennen



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Twee stapelbedden
* Douche
* Toilet
* Wasbak

7 x 5 m
6 personen

LUXE 
met sanitair XL

ONZE TENTEN 

Elke Villatent is voorzien van 
een keuken met koelkast, 

Nespresso, 
Outdoorchef BBQ, 

steigerhouten meubels 
en een hangmat. 

Kijk voor een complete 
inventarislijst op: 

www.villatent.nl/villa
-tenten

Op Parc de Witte Vennen
vind je onze prachtig luxe 

Villatent inclusief sanitair XL. 
Dit is een ruime safaritent 
voor maximaal 6 personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.



Wat maakt jouw vakantie nou écht tot een glampingvakantie? 
Deel jouw unieke glampingmoment met de hashtag #villatent 

op Instagram of Facebook. 

Volg @villatent ook direct en blijf zo op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en inspiratie op glampinggebied.

Wij staan voor je klaar!
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