


OVER VILLATENT

OVER CAMPING
LA GARENNE

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.

La Garenne is een kind-
vriendelijke camping, gelegen in 
het mooie dal van de rivier de 
Eyrieux in de Franse Ardèche. 
Met haar diversiteit aan
landschappen een ideaal gebied 
voor natuurliefhebbers en 
actieve vakantiegangers. De 
camping ligt aan de rand van een 
bos en 3 kilometer van het 
middeleeuwse stadje La 
Voulte-sur-Rhône. La Garenne 
is een echte familiecamping met 
een omvangrijk animatie-
programma voor alle leeftijden.

“De hangmat hebben we veel gebruikt! Veel en 

goede verlichting en veel stopcontacten.”

“ 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.



Geen zin om te koken? Of jezelf 
even lekker verwennen? Op de 
camping kan je gezellig wat eten 
of drinken in het bar-restaurant 
Le Bistro. Buiten is een knus 
omsloten terras, waar moerbei-
bomen voor voldoende schaduw 
zorgen, met een uitzicht op het 
zwembad. Wekelijks worden op 
het terras van Le Bistro lange 
tafels feestelijk opgedekt. 
Er wordt dan een van de 
thema-avonden georganiseerd, 
vaak samen met live muziek. Eet 
je liever op het terras van je 
Villatent? Haal dan lekkere pizza’s 
of frietjes af!

VOOR DE  
KLEINTJES 

De kinderen worden zeker 
niet vergeten op La Garenne! 
Er is een peuterbad met een 
aantal mini-glijbanen. Het 
zwembad is omheind, zodat 
de allerkleinsten niet zonder 
begeleiding bij het zwembad 
kunnen komen. Op de camping 
is een Nederlands animatieteam 
met een uitgbreid programma. 
De kleintjes kunnen samen 
pannenkoeken en pizza’s bakken 
of lekker knutselen. De oudere 
kinderen kunnen meedoen aan 
speurtochten, vossenjachten of 
sportwedstrijden. 

BUITENZWEMBAD 

ANIMATIE & MINICLUB

PEUTERBAD

VISMOGELIJKHEID

HUISDIER TOEGESTAAN

HORECA

BROODSERVICE

JEU DE BOULES

TAFELTENNIS

SPEELTUIN

VOLLEYBALVELD

FIETSVERHUUR

BIJ EEN RIVIER

LE BISTRO

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Ga in Aquarium des Tropiques op 
een ontdekkingsreis over de hele 
wereld om het onderwaterleven 
van de tropen te ontdekken. Er zijn 
honderden verschillende tropische 
vissoorten met een breed scala aan 
kleuren. Je zult een hoop leuke 
feitjes leren. Een leuk dagje uit voor 
het hele gezin: duik samen in de 
wereld van de vissen. 

Na een inleidende film over de 
vorming van de grotten in de 
Ardèche, worden bij de ingangs-
tunnel jong en oud ondergedompeld 
in een unieke sfeer. Daarna kan de 
ontdekking van de adembenemende 
ondergrondse landschappen 
beginnen! Dankzij het aangelegde 
traject met tal van uitzichtpunten 
gebeurt een bezoek aan de grot in 
alle veiligheid.

AVEN D’ORGNAC L’AQUARIUM DES 
TROPIQUES

CANOË DRÔME

ETOILE PARK 26

Een dagje waterpret? Op slechts 15 
minuten rijden vind je Etoile Park 
26. Een groot park met een ruim 
aanbod voor waterpret! Je kan 
suppen, wakeboarden of 
waterskiën. Voor de kleintjes is er 
een Bambi-park. Volwassenen 
kunnen lekker ontspannen bij de 
bar en genieten van een heerlijke 
cocktail. 

Adres: Base de nature, Îles du 
Chez, 26800 Étoile-sur-Rhône

9,7 km vanaf camping La Garenne

Zin in wat avontuur? Dan is een 
kanotocht over de Drôme het 
perfecte dagje uit! De rivier is 
geschikt voor beginners tot meer 
ervarenen. In het algemeen is de 
Drôme een kanorivier. In het voor-
jaar, met smeltwater of na zware 
regenval is het ook mogelijk om te 
(mini)raften. Een hele andere 
beleving! Durf jij het aan?

Adres: 760, route de Crest
26340 Saillans

44 km vanaf camping La Garenne

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

HANDIG OM TE WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: 70 rue Louis Pasteur, 07800 
La Voulte-sur-Rhône
5,3 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Rue de Rivoly, 07800 
La Voulte-sur-Rhône
4,7 km vanaf de camping 
PINAUTOMAAT: 
Adres: Avenue Louis Anteriou, 
07800 La Voulte-sur-Rhône
5 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: 70 rue louis pasteur, 07800 
La Voulte-sur-Rhône 
5,3 km vanaf de camping



    

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

7 x 5 m

6 personen

Op camping La Garenne 
vind je onze prachtig 

luxe Villatenten met én 
zonder sanitair. Dit zijn 
ruime safaritenten voor 
maximaal 6 personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.

  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Twee stapelbedden

7 x 5 m

6 personen

LUXE XL 
zonder sanitair

LUXE XL
met sanitair

ONZE TENTEN 

Elke Villatent is voorzien 
van een keuken met koel-

kast, Nespresso, 
Outdoorchef BBQ, 

steigerhouten meubels 
en een hangmat. 

Kijk voor een complete 
inventarislijst op: 

www.villatent.nl/villa
-tenten



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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