“Een fantastische ervaring die ik iedereen kan aanraden!
Wij boeken zeker nog een keer een Villatent!”

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.

9,8

OVER CENTRO
VACANZE SAN MARINO
Centro Vacanze San Marino is
een prachtige 4-sterren
camping, gelegen op een
heuvel met uitzicht op de
Adriatische kust van Italië.
De tenten staan op een apart
gedeelte van de camping, het
safari village. Vanuit de meeste
tenten heb je ook uitzicht op
de zee. Het is een terrassencamping, waarbij de tenten op
verschillende hoogtes en eigen,
ruime terrassen staan.
De camping ligt dichtbij het
sfeervolle oude stadscentrum,
‘Centro Storico Di San Marino’.

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

8,8

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.

VOOR DE
KLEINTJES
TENNISBAAN

Er is op Centro Vacanze San
Marino genoeg te beleven voor
de kinderen. Het animatieteam
organiseert activiteiten voor
kinderen tussen de 4 en 12
jaar. Er worden onder andere
waterspelen en sporttoernooien
georganiseerd. De allerkleinsten
kunnen altijd terecht bij de
miniclub. Die brengen regelmatig
een bezoek aan het boerderijtje
op de camping. Er is geen tijd
voor verveling! ‘s Avonds wordt
het hele gezin verwacht in het
‘Arena Theater’, voor de leukste
spelletjes en thema-avonden.

SPORTVELDEN
KINDERBOERDERIJ
JEU DE BOULES
TAFELVOETBAL

Op de Camping
ZWEMPLEZIER

Zin om even af te koelen?
Neem een duik in het ruime
zwembad van de camping!
Je vindt hier een jacuzzi en een
waterval met massagestraal.
Tijd om even echt te
ontspannen. Rondom het
zwembad zijn voldoende
ligbedden en parasols aanwezig,
waar je heerlijk kunt
genieten van de Italiaanse zon.
De kleintjes kunnen gezellig
spelen in het peuterbad met
mini-glijbaan. Elke ochtend kan
je terecht in het zwembad om je
spieren even wakker te maken
met een lesje aquarobics.
Heerlijk begin van de dag!

TAFELTENNIS
SPEELTUIN
ANIMATIE & MINICLUB
BUITENZWEMBAD
PEUTERBAD
HUISDIER TOEGESTAAN
HORECA
BROODSERVICE

SAN MARINO CITTÀ
San Marino Città is de hoofdstad
van San Marino, een dwergstaat die
volledig wordt omsloten door Italië.
Deze middeleeuwse vestigingsstad
staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst en is zeker een bezoekje
waard. De camping ligt dichtbij het
sfeervolle oude stadscentrum,
‘Centro Storico Di San Marino’.
Bezoek alle leuke straatjes, pleinen,
kerken en winkels. De kabelbaan
naar het lager gelegen Borgo
Maggiore is ook zeker een aanrader.
Adres: San Marino, 47890, San Marino
7,1 km vanaf camping Centro
Vacanze San Marino

AQUAFAN
Heb je het zwembad op de
camping wel even gezien? Dan is
dit het perfecte dagje uit voor het
hele gezin. Aquafan is een groot,
populair waterpark met veel
glijbanen, zwembaden en avondentertainment voor volwassenen.
Met 3 km aan glijbanen en 90 km
aan buizen hoef je je in dit park
geen moment te vervelen. Jong en
oud kijken hier hun ogen uit. Ga
samen op avontuur en ontdek alle
glijbanen!
Adres: Viale Ascoli Piceno, 6, 47838
Riccione RN, Italië
24,8 km vanaf camping Centro
Vacanze San Marino

HANDIG OM TE WETEN:
SUPERMARKT:
Adres: Via Ca’ dei Lunghi, 136,
47893 Cailungo, San Marino
950 m vanaf de camping
TANKSTATION:
Adres: Via Cinque Febbraio, 46,
47890, San Marino
3,2 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Adres: Via Scialoja, 20,
47893 Cailungo, San Marino
1,3 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Adres: Via Ventotto Luglio, 99,
47893 Valdragone, San Marino
2,5 km vanaf de camping

IN DE BUURT
RIMINI
Op slechts een half uurtje rijden vanaf
de camping vind je Rimini.
Waarschijnlijk de meest bekende en
drukst bezochte badplaats van
Italië. Neem je handdoekje en een bal
mee en geniet van de prachtige,
brede stranden. Hoewel de goudkleurige stranden echte trekpleisters
zijn, heeft Rimini nog veel meer te
bieden. Plan eens een bezoekje aan het
oude centrum. Zeker de moeite waard!

BASILICA DI
SAN MARINO
Deze basiliek is de grootste en
belangrijkste kerk van San Marino
en is te vinden in het oude centrum
van de hoofdstad. Het is gebouwd
in een Neo-klassikale bouwstijl. Dat
is te zien door de acht grote zuilen
aan de voorkant. Wanneer je in het
centrum bent, is het zeker aan te
raden om hier even langs te gaan.
De basiliek is gratis te bezoeken.

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

LUXE

*
*
*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Een stapelbed
Een los vouwbed

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

5x5m
5 personen
Op camping Centro
Vacanze San Marino 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!

