


OVER CAMPING
PIAN DI BOCCIO
Pian di Boccio is een 
sfeervolle, kleinschalige 
camping in het hart van Umbrië. 
De camping heeft een 
prachtige ligging, dichtbij 
vestingstadje Bevagna. 
Sportieve activiteiten, lekker 
weer en genieten van het 
typisch Italiaanse leven komen 
hier samen. Onze Villatenten 
zijn uniek gelegen, middenin een 
olijfboomgaard en hebben een 
adembenemend uitzicht over 
het landschap. De omgeving is 
perfect om te wandelen, fietsen 
en mountainbiken.

“Heerlijke bedden, Nespresso met opkomende zon en 

luieren in je hangmat. Wij hebben genoten van Villatent!”

“ 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.



De camping heeft een ruim 
zwemcomplex met drie 
zwembaden. Twee voor 
volwassenen en één voor de 
kleintjes. Even ontspannen? Een 
van de zwembaden bevat een 
Hydro massage! De zwembaden 
zijn omgeven door een groot 
zonneterras met stoelen, waar je 
heerlijk kunt relaxen. Verder is 
er een gezellige bar waar je 
terecht kan voor een lekker koud 
drankje of een ijsje. De gezellige 
badmeester op deze camping 
zorgt ervoor dat de kinderen 
met plezier en veilig kunnen 
zwemmen.

ACTIVITEITEN 
EN ANIMATIE

In het hoogseizoen biedt het 
animatieteam een uitgebreid 
programma voor jong en oud. 
Er worden sporttoernooien 
en aquagym gehouden. De 
kinderen kunnen meedoen aan 
pizzaworkshops en in de avonden 
worden de gasten vermaakt 
met dans en toneel. Wil je leren 
boogschieten? Dan is dit een 
schot in de roos. Twee keer 
per week komen leden van de 
boogschietvereniging les geven 
op de camping. Niemand hoeft 
zich te vervelen op Pian di Boccio!

SPEELTUIN 

ANIMATIE & MINICLUB

BUITENZWEMBADEN

PEUTERBAD

HUISDIER TOEGESTAAN

HORECA

BROODSERVICE

TAFELTENNIS

JEU DE BOULES 

BOOGSCHIETEN

SPORTVELDEN 

FIETSVERHUUR

TENNISBAAN

ZWEMPLEZIER

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Camping Pian di Boccio is prachtig 
gelegen in de regio van Umbrië. In 
de omgeving zijn vele mogelijkheden 
om te fietsen of mountainbiken. 
Zowel op het eigen uitgestrekte 
terrein als in de omgeving zijn er 
vele paden om te wandelen of 
joggen. Er liggen meerdere routes 
ter beschikking bij de receptie. 
Ontdek Umbrië op een sportieve 
manier.

Er is van alles te doen op de 
Monte Subasio. Klim jij naar boven 
om vervolgens te genieten van het 
adembenemende uitzicht over de 
vallei? Assisi is ingebouwd in de berg 
Subasio. Een bezoekje aan dit stadje 
is zeker de moeite waard. 
Verder heb je hier ook de mogelijk-
heid om te zweef- of deltavliegen. 
Dit biedt een nog mooiere kijk op de 
omgeving. Durf jij het aan?

FIETSEN EN WANDELEN MONTE SUBASIO

BEVAGNA

LEO WILD PARK

Een leuk dagje uit voor het hele 
gezin? Leo Wild Park heeft meer 
dan 150 diersoorten op een land 
van 20 hectare. De dieren in het 
park leven in een vrije of semi-vrije 
staat, verdeeld naar continent of 
geografische gebieden. Je ontdekt 
het park tijdens een 2 kilometer 
lange wandeling over een 
cirkelvorming pad.  

Adres: Località Rosceto, 06059 
Collevalenza PG

33,4 km vanaf camping Pian di 
Boccio

Bevagna, van Romeinse oorsprong, 
was een stop en handelsplaats op de 
Via Flaminia. Het heeft nog steeds de 
schoonheid en pracht van vroeger. 
Zeer belangrijk is de herbeleving van 
het leven van de inwoners, de 
markten en de oude ambachten zoals 
in de Middeleeuwen. Dit is 
uitgegroeid tot een evenement dat 
“Mercato delle Gaite” heet en ieder 
jaar eind juni plaatsvindt. Hier kan je 
o.a. zien hoe ze in de Middeleeuwen 
het ijzer smeedden, hoe ze het glas 
bliezen en hoe het papier werd 
geproduceerd.

Adres: Bevagna, 06031 Perugia

4,4 km vanaf camping Pian di Boccio

TIP: 
HET IS VOOR IEDEREEN VERPLICHT OM EEN 
BADMUTS TE DRAGEN IN HET ZWEMBAD

HANDIG OM TE WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: Via del Mercato, 06030 Bastardo PG
9,9 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Via del Roccolo, Foligno, Perugia
11,3 km vanaf de camping 

PINAUTOMAAT: 
Adres: Piazza Filippo Silvestri, 5, 06031 
Bevagna PG 
4,3 km vanaf de camping 

TANKSTATION IP: 
Adres: Via Flaminia, 9/11, 06031 
Bevagna PG
4,1 km vanaf de camping

@ciaotutti



  

* 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 Pian di Boccio 
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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