“Heerlijk om wel het gevoel van een tent te hebben,
maar ook de luxe van een bed en badkamer.”

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 PAPILLON
COUNTRY RESORT
Op een steenworp afstand van
Duitsland, luxe en comfort waar
je maar kijkt en alles wat de
Nederlandse natuur te bieden
heeft. Je vindt het bij Papillon
Country Resort.
Genieten van een vakantie in
Nederland met écht aandacht
voor jou als gast.
Papillon Country Resort is waar
je het liefst de hele zomer
wil verblijven en als het even
kan, nooit meer naar huis wilt.
“Ongelooflijk hoe zo’n beperkte ruimte
zoveel comfort kan bieden.’’

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

MINICLUB

Ook de kleintjes worden zeker
niet vergeten op Papillon Country
Resort. Spotty de mascotte-hond
staat dag en nacht klaar om uw
kleintjes te entertainen. Zo vind
je op Papillon Country Resort
een Indoor Spotty Land én een
Spotty theater, waar s’ avonds de
volume knop omhoog gaat en de
discolaarsjes uit de kast worden
getrokken. Tijd om die dansmoves
te showen aan papa en mama.

RESTAURANT
ZWEMBAD
ZWEMVIJVER
VISVIJVER

Op de Camping
DE HORECA
Lekker eten op vakantie, dat
willen we allemaal. Heb je een
keer geen zin om die bbq aan
te steken, maar installeer jij
jezelf zo nu en dan liever op
het terras? Dan is dat
uiteraard ook mogelijk op
Papillon Country Resort.
Met een menukaart die
compleet vernieuwd is voor
het hele gezin, wordt het
uiteraard al helemaal een
feestje. Trommel wat vrienden
op en wij weten zeker dat het
je aan niets zal ontbreken.
Proost!

WINKEL
VERSE BROODJES
TENNISBAAN
VOETBALVELD
FIETSVERHUUR
VERWARM SANITAIR
HOND TOEGESTAAN
OUTDOOR FITNESS

GECCO
GASTHOUSE
Geen zin om ver te rijden, maar
toch een hapje buiten de deur
eten? Schuif dan aan bij Gecco
Gasthouse. Je vindt hier genoeg
voor de kleintjes en zelf word je
ook echt niet vergeten. Je eet hier
al een overheerlijke Jägerschnitzel
voor €13,50,Adres: Mühlendamm 1, Nordhorn
6,9 km vanaf Papillon Country
Resort

@geccogasthouse

RISTORANTE
TONINO
Zin in een waanzinnige antipasta
\en daar bovenop nog eens een
bord Penne Frutti Di Mare? dan
ben je bij Ristorante Tonino aan het
juiste adres. Het beste Italiaanse
restaurant in de buurt vind je in
Bad Bentheim.
Tip: vergeet niet de Panna Cotta te
bestellen, hier ga je gegarandeerd
punten mee scoren bij het hele
gezin.
Adres: Gildehauser Str. 27, Bad
Bentheim
21 km vanaf Papillon Country
Resort
@hotelristorantetonino

HANDIG OM TE
WETEN:
SUPERMARKT JUMBO:
Adres: Lange voor 10, Denekamp
5 km vanaf de camping
TANKSTATION:
Adres: Kloppendijk 44, Denekamp
3,8 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Adres: Prins Bernhardstraat 17,
Oldenzaal
15,7 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Adres: Oostwal 3, Ootmarsum
13,4 km vanaf de camping

IN DE BUURT
BAD BENTHEIM

DENEKAMP

Zin om even te ruiken en proeven
aan een andere cultuur? Dan is het
tijd om de fiets te pakken naar Bad
Bentheim. Binnen enkele minuten
vanaf Papillon Country Resort fiets
je de Duitse grens over. Hier vind
je naast Slot Bad Bentheim, waar je
in een zee van waanzinnige historie
terecht komt, ook de lekkerste
restaurants en gezelligste winkels.

Zin om de hort op te gaan? Zoek niet
verder, want Denekamp is waar je
heen wilt. Denekamp staat bekend
om de vele evenementen die ze
organiseren. Zo wordt het dorp
tijdens het Pinksterweekend
aangekleed in Italiaanse stijl en
worden in de zomer leuke en
gezellige braderieën en dorpsfeesten georganiseerd.

TIP: HUUR EEN FIETS OP PAPILLON
COUNTRY RESORT EN BINNEN NO TIME FIETS
JE DE GRENS VAN DUITSLAND OVER EN VIND
JE PRACHTIGE NATUURGEBIEDEN.

LUXE

ONZE TENTEN

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Twee stapelbedden
Douche
Toilet
Wasbak

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

met sanitair XL

*
*
*
*
*
*

7x5m
6 personen
Op Papillon Country Resort
vind je onze prachtig luxe
Villatent inclusief sanitair XL.
Dit is een ruime safaritent
voor maximaal 6 personen.

Handdoeken,
theedoeken en
bedlinnen is 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!

