


OVER CAMPING
PUNTA NAVACCIA
Camping Punta Navaccia ligt 
direct aan het Trasimeno-
meer. Deze omgeving wordt 
ook wel het groene hart van 
Italië genoemd. Met de 
landerijen, golvende heuvels 
en historische steden binnen 
handbereik is het een fantas-
tische vakantiebestemming. 
De camping is uitermate 
geschikt voor een vakantie 
met tieners. Onze Villatenten 
met sanitair hebben een 
unieke ligging, slechts een 
paar stappen bij het meer 
vandaan!

“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.



Camping Punta Navaccia is een 
familiecamping, waar voor alle 
leeftijden wat te doen is. De
bekendste activiteit is de 
wekelijks terugkerende 
drakenbootrace. Twee teams 
varen in drakenboten een 
rondje om het eiland en 
strijden om de titel! Neem een 
bezoekje aan de avondvoor-
stellingen in het Amfitheater. 
De eigen Punta Navaccia-boot 
vaart je in het hoogseizoen 
gratis naar leuke plekken in de 
buurt. Bijvoorbeeld het 
eilandje Maggiore, waar je 
heerlijk kunt zwemmen.

SPORTACTIVITEITEN
Je hoeft je geen moment te 
vervelen op camping Punta 
Navaccia! Een actief animatieteam 
organiseert veel sportieve 
en leuke activiteiten. Zo 
worden er allerlei wedstrijden 
georganiseerd, zoals voetbal, 
volleybal en pingpong. Blijf fit 
met aquarobics of wandeltochten 
in de omgeving. Aan het meer 
kun je onder andere waterskiën, 
surfen en kanoën. Wist je dat aan 
het eind van juli de gebruikelijke 
“Piero Migliorati” zwemmarathon 
aan de steiger van de camping is? 
Ben jij snel genoeg?

TAFELTENNIS  

ANIMATIE & MINICLUB

DISCOTHEEK

FITNESS

HUISDIER TOEGESTAAN

HORECA

BROODSERVICE

BILJART 

TAFELVOETBAL

SPORTVELDEN

PEUTERBAD 

BUITENZWEMBAD

DICHT BIJ EEN MEER

VOOR HET 
HELE GEZIN

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Dit plaatsje ligt op het op een na 
grootste eiland in het Trasimeense 
Meer en is met 16 inwoners het 
enige bewoonde eiland. Je bezoekt 
het eiland met een veerbootdienst, 
zonder auto. Op het eiland vind je 
leuke restaurantjes met heerlijk 
eten. Een bezoekje aan het kasteel is 
ook zeker de moeite waard. Vergeet 
daarnaast ook niet om te genieten 
van het prachtige uitzicht!

Assisi is een van de bekendste 
stadjes van Umbrië, met name 
vanwege de schitterende San 
Francesco, geweid aan de heilige 
Franciscus van Assisi. De stad is 
gelegen op de helling van de Monte 
Subasio, wat een adembenemend 
uitzicht biedt. Je hoeft je hier geen 
moment te vervelen. Bezoek alle 
kerkjes, gezellige restaurantjes en 
leuke straatjes. Het perfecte dagje uit!

ISOLA MAGGIORE ASSISI

PERUGIA

TRASIMEENSE MEER

Het meer van Trasimeno. Geniet 
van de uitgestrekte natuur, rust en 
culinaire hoogtepunten. Maak een 
rondvaart op het meer en ontdek 
de prachtige omgeving. Houd je 
meer van sportieve activiteiten? 
Ook dan zit je hier helemaal goed. 
Wandelen, fietsen en paardrijden 
zijn een van de vele mogelijkheden. 
Het gebied rond het meer heeft 
veel te bieden voor zowel het hele 
gezin als kleinere gezelschappen.

Adres: Lago Trasimeno, Italië

<1 km vanaf camping Punta 
Navaccia

Middenin het groene landschap ligt 
deze museumstad waar het net lijkt 
of de tijd heeft stil gestaan. 
De typische Italiaanse stad heeft 
een fascinerende geschiedenis en 
culinaire tradities. Perugia heeft als 
thuisbasis van vele studenten een 
levendig centrum. Jaarlijks vinden 
er verschillende grote 
evenementen plaats. Deze stad is 
zeker een bezoekje waard!

Adres: Perugia, Italië

34 km vanaf camping Punta 
Navaccia

TIP: 
RIJD JE DOOR OOSTENRIJK? VERGEET DAN 
GEEN VIGNET AAN TE SCHAFFEN!

HANDIG OM TE WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: Via del Porto, 84, 06069 Tuoro Sul 
Trasimeno PG
1,9 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: SR71, 77, 52044 Cortona AR
7 km vanaf de camping 

PINAUTOMAAT: 
Adres: Viale Console Flaminio, 64B, 06069 
Tuoro Sul Trasimeno PG
1,4 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: Via Firenze, 06069 Tuoro Sul 
Trasimeno PG
1,5 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 Punta Navaccia 
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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