


OVER CAMPING 
LA BRETONNIÈRE

Camping La Bretonnière is een 
prachtige 4-sterren camping in 
de Vendée. De camping staat 
bekend als flowercamping, 
vanwege haar mooie bomen en 
bloemen. In de omgeving beleef 
je het ultieme gevoel van 
vrijheid. Je kunt duizend 
kilometer fietsen over de vele 
fietspaden. Of stap in een boot 
door het labyrinth van het 
moerasgebied de Marais Poite-
vin of proef de maritieme sfeer 
in Les Sables d’Ollone. Deze 
stad is bekend van zijn jaarlijkse 
Vendée Globe zeilrace.

“De tent heeft een prettige en luxe sfeer. De bedden zijn perfect 

net als de badkamer. We waren aangenaam verrast, een aanrader!”

“ Tent zeer ruim en goed voorzien van alles wat 

je nodig hebt. Bedden lagen lekker.’ ’

9,0

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.

9,8



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.



Voor degenen die nog meer een 
vakantiegevoel willen of geen zin 
hebben om te koken, is de snack-
bar elke avond geopend. Je kunt 
hier ook terecht voor de echte 
Hollandse klassiekers. Er wordt 
twee keer in de week een 
thema-maaltijd georganiseerd. 
Wat zou een camping in de 
Vendée zo vlakbij zee zijn zonder 
een “mosselen met friet” avond? 
En voor de kleintjes, maar ook 
voor de grote lekkerbekken, is er 
een pannenkoek-party! Elke 
ochtend is de bakkerij geopend 
voor een heerlijk ontbijtje met 
vers brood.

OUTDOOR FITNESS 
Camping La Bretonnière is 
een familiecamping met een 
sportieve en ontspannen sfeer. 
Daarom worden er op de velden 
regelmatig sportactiviteiten 
georganiseerd. Slecht weer? 
Dan is het overdekte voetbal-
of basketbalveld beschikbaar. 
Verder vind je op de camping 
trampolines, tafeltennistafels, 
speeltuinen en een speelruimte. 
Elke week worden wedstrijden 
georganiseerd voor liefhebbers 
van jeu-de-boules. Voor de echte 
sportievelingen is buiten een 
serie fitnessapparaten opgesteld.

Op de Camping TRAMPOLINES 

ANIMATIE & MINICLUB

OUTDOOR FITNESS

HORECA

BUITENZWEMBAD

OVERDEKT ZWEMBAD

PEUTERBAD

JEU DE BOULES

BIBLIOTHEEK

SPEELTUIN

SPORTVELDEN 

TENNISBAAN

DICHT BIJ ZEE

DE HORECA



IN DE BUURT  
Saint Julien is een typisch dorpje 
in het binnenland van de Vendée, 
tussen land en zee in het Pays des 
Achards. Plekjes om zeker niet te 
missen zijn de oude kerk, de
winkeltjes en vooral het meer Lac du 
Jaunay. Er is een supermarktje voor 
de kleinere boodschappen en een 
banketbakker, wiens chocolade je 
zeker niet kunt laten liggen.

Voor echte sensaties, ga je naar het 
themapark Puy du Fou. Je ontdekt 
hier de geschiedenis van 
Frankrijk op een leuke en speelse 
manier. Puy du Fou is een prachtig 
park voor groot en klein. En als de 
avond valt, laat je dan verrassen 
door de Cinescénie! Een licht- en 
geluidshow die het verhaal van de 
Vendée vertelt.

SAINT-JULIEN-DES-
LANDES

PUY DU FOU

LES SABLES 
D’OLONNE

LE GRAND DEFI
Zin in wat avontuur? Le Grand Defi is 
een groot recreatiepark met veel 
verschillende activiteiten. Je kan 
bijvoorbeeld paintballen, lasergamen 
of paardrijden. Heb je geen last van 
hoogtevrees? Ga dan het 
avontuur aan in het grootste klim-
bos ter wereld. Dit park heeft maar 
liefst 33 parcours! Of waag eens een 
sprong in het diepe vanaf de Quick-
jump, een 18 meter hoge houten 
toren. Er is genoeg te 
beleven, voor jong en oud! 

Adres: 31 Rue de l ’Étoile, 85150 
Saint-Julien-des-Landes

1,9 km vanaf camping La Bretonnière

De badplaats Les Sables-d’Olonne, 
gelegen aan de Lichtkust, heeft veel 
verschillende faciliteiten. Denk aan 
een levendige zeedijk met winkels 
en cafés; een mooi, lang zandstrand; 
een belangrijke jachthaven en veel 
animatie en evenementen. Om de 
vier jaar vindt hier de start van de 
Vendée Globe plaats, een solo zeil-
wedstrijd rond de wereld. Kortom, 
niemand hoeft zich hier te vervelen! 

Adres: 85100 Les Sables-d’Olonne

22 km vanaf camping La Bretonnière 

TIP: 
OP DE CAMPING KUNNEN VISLIEFHEBBERS 
DE HENGELS UITGOOIEN

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT SPAR: 
Adres: 85220 Landevieille
6,3 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: 85800 Saint-Gilles-
Croix-de-Vie
18 km vanaf de camping 
PINAUTOMAAT: 
Adres: 85150 Saint-Julien-
des-Landes 
1,7 km vanaf de camping 

TANKSTATION U EXPRESS: 
Adres: 85220 Coëx 
10,6 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 La Bretonnière 
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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