OVER VILLATENT

“Contact met de mensen van villatent is heel
plezierig en het personeel is behulpzaam.”

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.
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OVER CAMPING
LE LAC BLEU
Plan jullie volgende vakantie in de
Alpen in een prachtige omgeving!
De internationale camping Le Lac
Bleu is een kleinschalige camping,
ideaal gelegen gelegen aan het
gelijknamige Lac Bleu meer. Je
bevindt je hier in een van de
mooiste streken van de Franse
Alpen: de Drôme.
Deze 5-sterren camping met
zwembad en privéstrand biedt
comfort, rust en toegang tot vele
water-, lucht- en landactiviteiten.
Met genoeg entertainment en een
prachtig zwemparadijs is deze
camping de belofte van een
geslaagde vakantie.

8,4

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

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.

ENTERTAINMENT
Er is entertainment genoeg op
camping Le Lac Bleu. De kleintjes
kunnen terecht bij de miniclub.
Lekker knutselen, meedoen met
de speurtochten en losgaan op de
minidisco. De tienerclub begeleidt
jongeren tijdens activiteiten, zowel
op als buiten de camping. De
sportactiviteiten en uitstapjes zijn
erg populair. De camping biedt
meerdere avondprogramma’s
vol verrassingen aan. Ben jij fan
van karoake of de koning van
de dansvloer? Dan zul jij je hier
helemaal uitleven en geniet je van
de prachtige show. Het is voor
iedereen genieten op Le Lac Bleu.

BIJ EEN MEER
VISMOGELIJKHEID
FIETSVERHUUR
VOLLEYBALVELD
SAUNA & STOOMBAD

Op de Camping
ZWEMPLEZIER
Op de camping is een overdekt
en verwarmd zwembad. Het
dak gaat open bij lekker weer.
Er zijn een aantal ligbedjes
rondom het zwembad, waar je
lekker kunt zonnebaden. Voor
nog meer waterpret kun je een
duik nemen in het meer Le Lac
Bleu, met prachtig uitzicht op
de bergen. Dit meer heeft zijn
naam te danken aan het
helderblauwe water. Er is hier
genoeg te doen voor het hele
gezin! Ga van de glijbaan,
neem een bal mee of huur een
kano of waterfiets.

JEU DE BOULES
TAFELTENNIS
ANIMATIE & MINICLUB
SPEELTUIN
BUITENZWEMBAD
OVERDEKT ZWEMBAD
HORECA
BROODSERVICE

DIE
Het dorpje Die is een mooie plaats
met een schitterende omgeving.
Hoewel de Drôme niet de meest
populaire vakantieregio is van
Frankrijk, komen veel vakantiegangers hier graag terug. Er is hier
genoeg te doen in de buurt. De
omgeving rondom het dorp maakt
Die een volwaardige vakantiebestemming. Je kunt hier heerlijk
wandelen met de mooiste
uitzichten. Voordat je weggaat, moet
je ook zeker de Clairette de Die
hebben geproefd. Een heerlijke wijn
waar Die bekend om staat.
Adres: Die, 26150
11,1 km vanaf camping Le Lac Bleu
@dorpenfrankrijk

CLAPS DE LUC ET
SAUT DE LA DRÔME
Spectaculaire rotsen van afgebroken
stenen in de rivier de Drôme. Le Claps
is een prachtig gebied om te
bezoeken. In de zomer kan je afkoelen
in de schaduw van pijnbomen en
bewonder je de waterval van de
Drôme. Met meer dan 120 wegen voor
alle niveaus is dit ook een
ideaal klimgebied. Je hebt de
optimale ervaring als je gaat
paragliden vanaf de omliggende
bergen. Een onvergetelijke ervaring!

HANDIG OM TE
WETEN:

SUPERMARKT 8 à Huit:
Adres: 12 Rue du Reclus, 26410
Châtillon-en-Diois
4,1 km vanaf de camping
TANKSTATION TOTAL:
Adres: Route des Alpes, 26150 Die
10 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS DIE:
Adres: 2 Rue Bouvier, 26150 Die
11,3 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Adres: 4 Rue du Viaduc, 26150
Die
10,9 km vanaf de camping

IN DE BUURT
WIELRENROUTES

CANOË DRÔME

De omgeving van camping Le Lac
Bleu is perfect voor alle
wielrenliefhebbers. De camping ligt
in een bergachtig gebied, met veel
wielrenroutes. Je fietst door een
prachtige omgeving met leuke
dorpjes en mooie uitzichten. Neem
ook zeker even de tijd om te
genieten van de bergen, bloemenvelden en bossen. Vergeet dus zeker
niet je fiets op je paklijst te zetten!

Toe aan wat meer sensatie? Op
een half uur rijden vanaf de camping vind je Canoë Drôme. Hier kan
je kanoën, kajakken en raften. De
rivier is perfect voor beginners tot
meer ervarenen. De Drôme heeft
geen dam of kunstmatige regelingen,
waardoor hij de titel kreeg: “Laatst
wild stromende rivier van Europa”.
Een tocht op deze rivier is dus zeker
de moeite waard. Durf jij het aan?

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

Adres: Le Claps, 26310 Luc-enDiois
12,1 km vanaf camping le Lac Bleu
@notrebellefrance

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 Lac Bleu
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!

