


OVER CAMPING
CHÂTEAU DE GALINÉE
Château de Galinée is een 
prachtige 5-sterren camping in 
het noorden van Bretagne. 
De camping ligt slechts 3 
kilometer van het strand en 
dichtbij het badplaatsje Saint-
Gast-Le-Guildo. In de omgeving 
vind je veel mooie steden, zoals 
Dinard, Le Mont Saint Michel en 
Saint Malo, die zeker een 
bezoekje waard zijn. De camping 
beschikt over alle faciliteiten die 
je maar kunt wensen. 
De tokkelbaan, midgetgolfbaan 
en het grote aquapark met 
glijbanen zijn populair!

“Prachtig zwembad, ligging is perfect! Veel leuke dingen om te doen, 

strandjes en dorpje in de buurt met grote supermarkt”

“ Tent zeer ruim en goed voorzien van alles wat 

je nodig hebt. Bedden lagen lekker.’ ’
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OVER VILLATENT

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.



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.

3,2,1, HET IS TIJD 
VOOR VAKANTIE...



Het grote aquapark is erg 
populair op de camping. 
Voor de kleintjes is er een 
groot, verwarmd peuterbad. 
De tieners kunnen zich 
vermaken in het grote 
zwembad en op de glijbanen. 
En voor de echt ontspanning-
zoekers is er ook nog een 
heerlijk bubbelbad. 
Zit het weer niet mee? Neem 
dan eens een duik in het 
overdekte zwembad. 
Rond het zwembad staan 
genoeg ligbedden, waar je 
even lekker kunt zonnen. 

ACTIVITEITEN 
& ANIMATIE

Op Château de Galinée is van 
alles te beleven! Kinderen zullen 
zich geen moment vervelen, want 
ze kunnen gebruikmaken van heel 
veel faciliteiten. Het animatieteam 
organiseert diverse activiteiten, 
voor jong en oud! De kids kunnen 
lekker kleien en knutselen en 
voor de tieners worden leuke 
sporttoernooien georganiseerd.
Volwassenen worden vermaakt 
met gezellige thema-avonden 
of live muziek. Visliefhebbers 
worden niet vergeten. Zij kunnen 
hun hengel uitgooien bij twee 
grote visvijvers op de camping. 

Op de Camping KINDERBOERDERIJ  

ANIMATIE & MINICLUB

HORECA

BUITENZWEMBAD

BINNENZWEMBAD

PEUTERBAD

BROODSERVICE

GAMEROOM 

SAUNA & STOOMBAD

SPEELTUIN

SPORTVELDEN 

TENNISBAAN

DICHT BIJ ZEE

AQUAPARK



IN DE BUURT  
De specifieke roze kleur van de rots-
blokken van de Roze Granietkust 
(Côte de Granit Rose) komt maar 
op drie plekken voor in de wereld: 
Bretagne, Corsica en China. 
Een unieke plek dus. Deze plek is 
een paradijs voor wandelaars. Je kan 
de kust ook bewonderen vanaf het 
water. Stap eens aan boord van een 
oud zeilschip. Voor sportievelingen 
zijn er ook kano’s te huur en worden 
er Paddle-lessen gegeven.

Er is in de buurt genoeg te doen 
voor de sportievelingen onder ons. 
Je kunt onder andere leren om te
catamaran, kajakken, zandzeilen of 
kitesurfen. Daarnaast zijn er nog een 
heleboel andere wateractiviteiten 
voor jong en oud! 
Ontdek bijvoorbeeld de zeebodem 
van de Smaragdkust. Perfect voor 
beginners en ervaren duikers.
Wat wordt jouw eerste activiteit?

ROZE GRANIETKUST NAUTISCH CENTRUM

GOLF DE SAINT-CAST 
PEN GUEN

MONT SAINT MICHEL
Een stukje verder weg, op ruim een 
uur rijden, ligt dit magische 
eiland. Le Mont Saint Michel is 
oorspronkelijk een getijdeneiland. 
Het eiland was alleen te 
bereiken bij laagwater. Nu zijn 
toeristen altijd welkom door een 
brug, met pendeldienst. Om je 
bezoek compleet te maken is een 
tour door de abdij zeker een 
aanrader. Dit is het middelpunt 
van het eiland, met een prachtig 
uitzicht. 

Adres: Le Mont-Saint-Michel, 
50170

72,4 km vanaf camping Château de 
Galinée

Op nog geen 10 minuten rijden van 
Château de Galinée ligt deze 
prachtige golfbaan. De golfbaan 
biedt een adembenemend uitzicht 
op de zee van de Smaragdkust. 
In deze prachtige omgeving kan 
je jouw swing perfectioneren of 
kennismaken met de sport op een 
18-holes baan. 

Adres: Route du Golf, 22380 Saint-
Cast-le-Guildo

4,6 km vanaf camping Château de 
Galinée

TIP: 
OP DE CAMPING GELDT VOOR DE MANNEN:
LOSSE ZWEMSHORTS ZIJN VERBODEN 

HANDIG OM TE WETEN:
SUPERMARKT SUPER U ET DRIVE
Route de Saint-Cast, 22550 Matignon
3 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS SAINT-MALO: 
Adres: 1 Rue de la Marne, 35400 
Saint-Malo 
25,3 km vanaf de camping 
PINAUTOMAAT: 
Adres: 2 Rue Saint-Jean, 22550 
Matignon
2,9 km vanaf de camping 

TANKSTATION ELAN: 
Adres: 21 Rue Châteaubriand, 22380 
Saint-Cast-le-Guildo
2,7 km vanaf de camping



  

* 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 camping Château de 
Galinée 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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