“Goede camping met een groot achterland op rij-af-

OVER VILLATENT

stand: zon, zee, steden, dorpen en natuur!”

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.

9,8

OVER RECREATIEPARK
DE LUCHT
Houden jullie van ontspanning
of toch meer van actie?
Recreatiepark de Lucht heeft het
allemaal te bieden! Op dit
gezellige recreatiepark kom
je helemaal tot rust en geniet
je van de vrije tijd. Het park is
uniek gelegen aan de
Grebbelinie tussen de Utrechtse
Heuvelrug en de Hoge Veluwe.
Ontdek de prachtige omgeving
langs de vele fietsroutes.
Voor de kinderen zijn er genoeg
faciliteiten, zoals een zwembad,
waterspeeltuin, een educatief
bos en een dierenweide!

“ Tent zeer ruim en goed voorzien van alles wat
je nodig hebt. Bedden lagen lekker.’’

9,3

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 dichtsbijzijnde 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.

EDUCATIEF BOS
BINNENZWEMBAD

Op het park vind je een educatief
bos voor leuke en leerzame
activiteiten. In het voor- en
hoogseizoen organiseert het
animatieteam diverse activiteiten
vanuit de kidsclub. De kinderen
ontdekken de omgeving en natuur
op een speelse manier. Loop
gerust zelfs eens een rondje
in het prachtige gebied. Voor
iedereen een plek om te genieten!
Je vindt hier ook een visvijver
waar iedereen de hengel kan
uitgooien. Heb jij als eerst beet?

PEUTERBAD
VISVIJVER
EDUCATIEF BOS
DIERENWEIDE

Op de Camping
DE HORECA
De Gasterij is het bruisende
hart van het gezellige familiepark. In de keuken wordt er
gezorgd voor de lekkerste
gerechten tijdens het ontbijt,
de lunch en het diner. Het is
ook mogelijk om maaltijden af
te halen en op te eten bij je
Villatent. Daarnaast kun je ook
een lekker patatje halen in de
snackcorner. In het winkeltje
op het park kun je terecht voor
dagelijkse boodschapjes of
warme broodjes voor het
ontbijt.

ANIMATIE
SPRINGKUSSEN
FIETSVERHUUR
SKELTERVERHUUR
TENNISBAAN
HUISDIER TOEGESTAAN
HORECA
BUITENFITNESS

GREBBELINIE
Oude sluisjes, betonnen
kazematten, tankversperringen en
Duitse bunkers zorgen voor een
ontmoeting met meer dan twee
eeuwen landsverdediging. Op nog
geen kwartier rijden vanaf de
camping vind je het Grebbelinie
bezoekerscentrum. Het startpunt
voor dé verkenningstocht van
Nederland.
Adres: Buursteeg 2, Renswoude
8,5 km vanaf Recreatiepark de
Lucht

KANOVERHUUR
SCHERPENZEEL
Een dagje plezier op het water?
Op slechts 10 minuten rijden vind
je kanoverhuur Scherpenzeel. Je
kunt hier een kano huren voor een
tocht over het Valleikanaal, een 40
kilometer lang kanaal in de
Gelderse Vallei. Een prachtig
gebied om doorheen te varen.
Kiezen jullie voor een een- twee- of
zelfs driepersoonskano?
Brinkkanterweg 20, Woudenberg
10 km vanaf Recreatiepark de
Lucht

HANDIG OM TE
WETEN:

SUPERMARKT COOP:
Adres: Dorpsplein 14,
Renswoude
3,6 km vanaf de camping
TANKSTATION:
Adres: Barneveldsestraat 29,
Renswoude
6 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI:
Adres: Willy Brandtlaan 10, Ede
17,8 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Adres: Kastanjelaan 5,
Renswoude
3,7 km vanaf de camping

IN DE BUURT
ZWEMPLEZIER

FIETSEN EN WANDELEN

Tijd om af te koelen? Die
mogelijkheid is er zeker in de buurt
van camping de Lucht. Zo hoef je
nog geen 10 minuten te rijden voor
zwembad ‘t Willaer in Scherpenzeel.
Met twee grote zwembaden, een
peuterbad en twee sportvelden is er
genoeg plezier te beleven. Je kunt je
handdoek ook neer bij het mooie
Hensschotermeer in Woudenberg,
op nog geen 20 minuten rijden.

De camping is uniek gelegen in een
prachtige omgeving, tussen de
Utrechtse Heuvelrug en de Hoge
Veluwe. Er zijn genoeg fiets- en
wandelroutes om deze gebieden te
verkennen. Ontdek de schoonheid
van de vele natuur- en
recreatiegebieden van de regio.

TIP:
ER IS IN DE BUURT OOK GENOEG TE DOEN
VOOR ALLE SPORTIEVELINGEN!

LUXE

ONZE TENTEN

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Twee stapelbedden
Douche
Toilet
Wasbak

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

met sanitair XL

*
*
*
*
*
*

7x5m
6 personen
Op Recreatiepark de Lucht
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!

