


OVER CAMPING 
COLLEVERDE
Camping Colleverde is een 
mooie camping, slechts 2 
kilometer boven Siena. 
De camping is ideaal gelegen 
om deze geweldige cultuurstad 
te ontdekken en kent daarom 
veel trekkende gasten die door 
Toscane reizen. Vanaf het terras 
van je Villatent kijk je uit op het 
zwembad, waar je heerlijk 
baantjes kunt trekken en een 
drankje kunt drinken in de 
poolbar. Op de camping kun je 
heerlijk eten in het restaurant 
met een traditionele steenoven.

“Geweldige luxe tent met faciliteiten. Dit zorgt voor 

onmiddellijke ontspanning en vakantiegevoel.”

“ 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.



Op de camping kan je heerlijk 
eten in het restaurant met een 
traditionele steenoven. Je kunt 
plaatsnemen op het terras 
en genieten van een heerlijke 
lunch, een typisch Toscaans 
gerecht of een Italiaanse pizza. 
Eet je liever op de veranda bij 
je eigen Villatent? Ook dat is 
mogelijk! Je kunt alle gerechten 
bestellen om mee te nemen. 
Verder kan je ook altijd 
terecht bij de bar voor een 
ontbijt en snacks. Het is de 
ideale plek om te genieten van 
Happy Hour!

ZWEMPLEZIER 

Op camping Colleverde kan 
je heerlijk genieten van de 
Italiaanse zon. Op de camping 
is een groot zwembad met 
een diep en ondiep gedeelte, 
waardoor het ook geschikt 
is voor kinderen. Rondom 
het zwembad zijn voldoende 
ligbedden aanwezig. Leg je 
handdoekje neer en geniet 
van de rust. Verder is er een 
barretje, waar je altijd welkom 
bent voor een lekker koud 
drankje of ijsje.

RESTAURANT 

BAR

WASMACHINES

CENTRAAL IN TOSCANE

DICHTBIJ SIENA

BROODSERVICE

WINKELTJE

HOND TOEGESTAAN

SPEELTUIN

FITNESS

BUITENZWEMBAD

DE HORECA

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Het perfecte dagje uit voor alle wijn-
liefhebbers: maak een mooie dagrit 
door de Chianti-streek, tussen Florence 
en Siena. Daar hoort natuurlijk ook een 
heerlijk pecorino-kaasje bij! Verken 
deze prachtige streek met schitterende 
uitzichten. Plan een bezoekje aan een 
wijngaard of museum. Tijdens de rit 
kom je veel leuke dorpjes tegen. Aarzel 
vooral niet om even te stoppen voor 
een foto en genietmomentje.

Ben jij een echte fan van marktjes? 
Ook dan zit je hier goed. 
Elke zaterdagochtend kun je verse 
groenten en fruit, kaas en net 
gesneden bloemen kopen op de 
markt van Greve-Chianti. Het Piazza 
Matteotti verandert in een vrolijke 
markt vol kraampjes waar je 
lekker kunt neuzen. Wees er wel 
vroeg bij, want de markt stopt om 
13.00.

CHIANTI-STREEK MARKT VAN GREVE

SIENA

SAN GIMIGNANO

Dit middeleeuwse dorp is ommuurd 
en staat bekend om zijn 
indrukwekkende silhouet met 
veertien torens. San Gimignano is het 
bekendste bergdorp van Toscane. In 
dit dorp kun je de Middeleeuwen zelf 
ervaren. Beklim een oude toren, 
bewonder ijzingwekkende 
middeleeuwse fresco’s en bekijk een 
fascinerende reconstructie van de 
stad om het leven in de 13e eeuw te 
ervaren. Ga voor een dag even hele-
maal terug in de tijd.

Adres: San Gimignano, 53037 Siena

38 km vanaf camping Colleverde

Siena, de eeuwenoude stad met het 
bekende ronde plein. Een plek die je 
wel bezocht moet hebben als je in 
Toscane op vakantie bent. De stad 
staat bekend om schitterende 
kerken en kathedralen, musea, 
historie en eindeloze beziens-
waardigheden. Het is de ideale plek 
voor een leuk dagje uit. Twee keer 
per jaar wordt de hele binnenstad 
afgesloten voor de Palio, een 
paardenrace op het Piazza del 
Campo. Zeker een bezoekje waard 
als je in de buurt bent.

Adres: 53100 Siena SI

3 km vanaf camping Colleverde

TIP: 
HET DRAGEN VAN EEN BADMUTS BIJ HET 
ZWEMBAD IS VOOR IEDEREEN VERPLICHT

HANDIG OM TE WETEN:
SUPERMARKT COOP: 
Adres: Str. del Paradiso, 11, 53100 
Siena SI
600 m vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Dipartimento Materno Infantile, 
53100 Siena SI
1,9 km vanaf de camping 

PINAUTOMAAT: 
Adres: Via Fiorentina, 1, 53100 Siena SI
2,9 km vanaf de camping 

TANKSTATION AGIP: 
Adres: Viale Mario Bracci, 53100 
Siena SI 
1,6 km vanaf de camping



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Een stapelbed
* Een los vouwbed

5 x 5 m
5 personen

LUXE 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 Colleverde 
vind je onze prachtig luxe 
Villatent. Dit is een mooie 
safaritent voor maximaal 5 

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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