OVER VILLATENT

“Rustige camping. Ruim opgezet. Tent had alle
faciliteiten die je nodig hebt op vakantie.”

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 CAMPING
LE PETIT TRIANON
Le Petit Trianon is een
4-sterren camping, gelegen
op het ruime terrein van een
18e-eeuws kasteel. De camping
ligt in een prachtig landschap
in het dorpje Saint-Ustre. In
de omgeving zijn veel kastelen
te bezoeken, ideaal voor echte
rustzoekers. Rondom het kasteel
liggen grote kampeervelden met
ruime plaatsen, die uitzicht
hebben over de vallei of over
een speeltuin voor de
kinderen. Voor hen is er ook
genoeg op de camping om zich
te vermaken!

“ 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 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.

VOOR DE
KLEINTJES
FIETSVERHUUR

Kinderen zijn altijd welkom
bij de Kids club; de plek
om nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes te ontmoeten.
Het activiteitenprogramma is
ontwikkeld om deze vakantie niet
te vergeten! De ouders kunnen
goed gebruik maken van de
gelegenheid om even lekker te
ontspannen. De animatie is ook
in het Nederlands! Volwassenen
worden zeker niet vergeten. Ook
voor hen worden er activiteiten
georganiseerd, zoals het
dinsdagavondconcert of diverse
uitjes.

PAARDRIJDEN
VOLLEYBALVELD
JEU DE BOULE
TRAMPOLINES

Op de Camping
WATERPRET

Het zwembad ligt voor een
middeleeuws kasteel en is de
favoriete plek van jong en oud.
Het water wordt verwarmd tot
maar liefst 30°C! Het bad is
niet heel groot en diep, ideaal
voor kinderen en
overzichtelijk voor ouders.
Voor de allerkleinsten is er
een peuterbadje. Rond het
zwembad zijn voldoende
ligbedden en parasols, zodat
jij lekker kunt genieten in de
zon, terwijl de kids aan het
spelen zijn. Voor de ultieme
ontspanning is er ook een
jacuzzi.

SPRINGKUSSEN
DISCOTHEEK
ANIMATIE & MINICLUB
BIBLIOTHEEK
BROODVERKOOP
HONDEN TOEGESTAAN
BUITENZWEMBAD
PEUTERBAD

PAARDRIJDEN
Maak jullie verblijf compleet met
een cursus paardrijden! Equiloisir
Equestrian Centre ligt op
10 minuten rijden en heeft een
natuurlijke en groene
omgeving. Ruiters van alle niveaus
zijn welkom. Het centrum biedt
natuurlijk paardrijlessen of initiatie,
maar ook training, verschillende
cursussen en (begeleide)
wandelingen.
Adres: Les Champs de la Lunoterie,
86220 Oyré
5,6 km vanaf camping Le Petit
Trianon

HANDIG OM TE
WETEN:

SUPERMARKT:

Adres: Carrefour Market, 86220
Dangé-Saint-Romain
5,1 km vanaf de camping

TANKSTATION:

Adres: D910 La Palue, 86220 Ingrandes
5,6 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS:
Adres: Rue Du Docteur Luc
Montagnier, 86106 Châtellerault
7,6 km vanaf de camping

PINAUTOMAAT:
Adres: 13 Place Maurice Régnier,
86220 Ingrandes
2,9 km vanaf de camping

IN DE BUURT

BALLONVLUCHT

KASTELEN IN DE LOIRE

ATTRACTIEPARKEN

Wil jij het graag hogerop
zoeken? Ontdek de omgeving op
een bijzondere manier tijdens deze
unieke ervaring. Vertrek bij
zonsopgang of zonsondergang
vanaf de camping. Ga je alleen
met je partner of kies je voor een
ervaring met het hele gezin? Voor
meer informatie kan je altijd
terecht bij de receptie.

Camping Le Petit Trianon is door zijn
ligging zeer geschikt om het rijke
erfgoed van de kastelen van Loire te
bezoeken. Een aantal van deze
gebouwen staan ook op de lijst van
het UNESCO-werelderfgoed. De
kastelen zijn vanaf de camping snel
te bereiken met de auto. Bezoek met
het gezin of met z’n tweeën deze
opmerkelijke plaatsen en geniet van
de gezelligheid en de rust.

Er is in de regio genoeg gelegenheid
voor een avontuurlijk dagje uit.
Bezoek eens Futuroscope, een
pretpark met attracties op basis van
multimedia-, film- en audiovisuele
technieken van de toekomst. Of laat
je meevoeren naar een tropische
wereld met levende krokodillen,
allemaal onder een kas met een
unieke architectuur. Ontdek de
planeet van krokodillen in Civaux!

Adres: Camping Le Petit Trianon
0 km vanaf camping Le Petit
Trianon

TIP:
IN DE BUURT ZIJN ER DIVERSE BUITEN
ACTIVITEITEN, VOOR HET HELE GEZIN!

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 camping Le Petit Trianon
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!

