


OVER CAMPING
LE CANIGOU

Camping Le Canigou is gelegen 
in het zuiden van Frankrijk en 
wordt al meer dan twintig jaar 
gerund door Nederlandse 
eigenaren. In het voor- en 
naseizoen vind je hier rust en 
ruimte, middenin de prachtige 
natuur. In de zomermaanden 
richt de camping zich volledig op 
gezinnen met tieners tussen de 
10 en 20 jaar. Zij bieden een 
uitgebreid Outdoor-activiteiten-
programma met avontuurlijke 
activiteiten, zoals canyoning, 
raften en mountainbiken.

“Er werden leuke outdoor activiteiten georganiseerd 

door een enthousiast Nederlands team.”

“ 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.
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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.



Naast het sportieve Outdoor-
programma is er ook een 
dagelijks campingprogramma. 
Hierin zit minimaal één gratis 
activiteit per dag. Bouw een 
vlot, doe mee met de 
gezellige pubquiz of Crazy 
bingo of maak een stoere 
katapult. Het programma is 
voor jong en oud! Niet alleen 
overdag, maar ook ‘s avonds 
hebben zij een vol animatie-
programma waar gasten 
gratis aan kunnen deelnemen. 
Zeer geslaagd zijn altijd de 
bijzonder gezellige gezamen-
lijke maaltijden op het terras. 

OUTDOOR 
PROGRAMMA
Le Canigou heeft een ideale 
ligging voor echte sportievelingen. 
De Pyreneeën zijn een paradijs 
voor wildwatersporten. Ook 
kan je hier mountainbiken, 
klimmen en abseilen. Het 
Nederlandse “Canigou Outdoor” 
team verzorgt prachtige en 
spannende buitensportactiviteiten 
voor tieners. Op de camping 
zelf is onder andere een 
touwenparcours. Durf jij het 
avontuur aan? Ouders kunnen 
genieten van een vakantie met 
tevreden tieners! Wat wil je nog 
meer?

VOLLEYBALVELD

BILJART

TAFELTENNIS

TAFELVOETBAL

ANIMATIE

BROODSERVICE

HORECA

BOOGSCHIETEN 

ABSEILEN

KLIMMEN

MOUNTAINBIKEN

CANYONING

NATUURLIJK ZWEMWATER

CAMPING 
PROGRAMMA

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Camping Le Canigou is ook geschikt 
voor de minder sportievelingen onder 
ons. In de buurt zijn veel historische 
kastelen die je kunt bezoeken. Parkeer 
je auto in de buurt en verken ze 
tijdens een mooie wandeling. Prachtige 
beelden zijn gegarandeerd! 
Ontdek de vele boeiende verhalen van 
de streek. De diverse kerkjes in de 
omgevingen nodigen uit om even 
binnen te stappen.

Wil je dolgraag de top van de berg 
Le Canigou bezoeken, maar lijkt de 
wandeltocht jou te vermoeiend? 
Geen zorgen! Ook jij hebt de 
mogelijkheid op dit schitterende 
uitzicht. Eén van de meest 
bijzondere tochten is die, waarbij je 
met een 4×4 jeep de berg le Canigou 
op gaat. Na een adembenemende 
tocht leg je het laatste stukje lopen 
af. De beloning is het zeker waard!

HISTORISCHE KASTELEN JEEPSAFARI

PIC DU CANIGOU

STRAND
Het is een stukje verder rijden, maar 
dat is het zeker waard. Even klaar 
met alle sportieve activiteiten en 
ben je toe aan wat ontspanning? Op 
driekwartier rijden vanaf de camping 
ligt La Plage de la Marenda de Canet 
en Roussillon. Neem een bal mee, 
leg je handdoekje neer en geniet van 
een relaxte dag. De kinderen kunnen 
spelen in het water en ouders 
kunnen heerlijk zonnebaden. Een 
perfect dagje uit voor het hele gezin! 

Adres: 132 Prom. de la Côte 
Vermeille, 66140 Canet-en-
Roussillon

53,3 km vanaf camping Le Canigou

Heb jij de zee al eens gezien 
vanaf 2784 meter hoog? Een 
magisch uitkijkpunt op de top van 
de Pic du Canigou biedt een 
adembenemend 360° panorama 
over de Middellandse Zee. De top is 
via meerdere wandelroutes 
beschikbaar. Het pad van Balaig, 
dat mountainbikers toegang biedt 
tot de Pic du Canigou, bestaat al 
100 jaar! Let op: de klim is alleen 
geschikt voor ervaren fietsers.  

Adres: Pic du Canigou, 66500 
Vernet-les-Bains

25,4 km vanaf camping Le Canigou

TIP: 
VILLATENT GASTEN KRIJGEN 10% KORTING OP ALLE 
ACTIVITEIT PAKKETTEN VAN CANIGOU OUTDOOR.

HANDIG OM TE 
WETEN:
INTERMARCHE SUPER: 
Adres: Avenue Guy Malé, 66500 Prades
9,5 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Avenue du Roussillon, 66300 
Thuir
27,3 km vanaf de camping 
PINAUTOMAAT: 
Adres: Avenue Général de Gaulle 
Immeuble Prades, 66320 Vinça
6,2 km vanaf de camping

TANKSTATION: 
Adres: 60 Avenue Guy Malé, 66500 
Prades
9,5 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 Le Canigou 
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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