


OVER VILLATENT

OVER CAMPING
BI VILLAGE

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.

Van de sportvelden, naar het 
zwembad en van het strand, rol 
je zo door naar de beach bar. 
Camping Bi Village heeft het 
allemaal. Jong en oud zijn hier 
op het juiste adres en zelfs je 
kleine viervoeter is toegestaan. 
Direct aan zee en een paar 
kilometer van Pula vind je deze 
op en top zomerse camping. 
Pak je koffers maar alvast, want 
dit wordt een vakantie om nooit 
te vergeten. 
Veel vakantie plezier!

“Heerlijk om wel het gevoel van een tent te hebben, 

maar ook de luxe van een bed en badkamer.”

“als je nooit kampeert is dit een aangename 

ervaring. fantastisch ervaring voor jong en oud.’ ’
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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.



Het mag je tijdens je vakantie 
aan niks ontbreken. Natuurlijk 
hoort daar ook een zorgeloze 
maaltijd bij. Even geen zin om 
te koken en schuif je liever 
aan bij een goed restaurant? 
Camping Bi Village heeft voor 
ieder wat wils. Op de camping 
vind je bijvoorbeeld een 
overheerlijk vlees en vis-
restaurant genaamd ‘Al Mare’. 
Zo zit je voordat je het weet 
over de zee te turen, met een 
i jskoud biertje in je hand.   

VOOR DE  
KLEINTJES 

Ook de kleintjes worden zeker 
niet vergeten op Camping 
Bi Village. Spray park is de 
nieuwste aanwinst van camping 
Bi Village. Een zwemparadijs, 
waar het avontuur pas echt 
kan beginnen. Van glijbanen 
tot waterkanonnen. Er is 
overal aan gedacht. 12 uur 
aan entertainment. Van een 
cheerleader kamp tot zumba 
voor kids. Je vindt het allemaal 
op camping Bi Village. 
 

Op de Camping MINICLUB

RESTAURANT

SPEELTUIN

KLIMWAND

HOND TOEGESTAAN

ZWEMBADEN

WIFI

BROODVERKOOP 

TENNISBAAN 

AFHAALMAALTIJDEN

FIETSVERHUUR 

DISCOTHEEK

SPORTPARK

DE HORECA



IN DE BUURT  
Op slechts 1 km afstand van 
camping Bi Village vind je middenin 
een pijnbomenbos en aan het 
turquoise water van de Adriatische 
zee, een betoverend 
vissersdorpje. Evenementen als: 
‘sardientjes zouten’, ‘zee op tafel’ , 
en ‘wat vissers weten’ vormen het 
alledaagse leven van Fazana en 
volgens ons het leukste uitstapje om 
te maken tijdens je vakantie. 

Waarom naar Pula? Er zijn wel 
tientallen redenen waarom. Zo vind 
je in Pula een van de best bewaarde 
amfitheaters ter wereld, bekijk je 
iedere avond een lichtshow, vind je 
openluchtbioscopen, theaters en 
musea’s. Even zin om te ontspannen 
in de zon? Pula bezoek je ook voor 
de mooiste stranden. Voor ieder wat 
wils.

FAZANA PULA

WIJNBAR BOCCA

LA BODEGA

Van tapas tot gefrituurde inktvis 
of een vers visje uit de zee. 
Je vindt het allemaal bij La 
Bodega. De lokale bediening zorgt 
ervoor dat het jullie aan niks 
ontbreekt. Volgens insiders the 
place to be als het gaat om goede 
wijn én een gezellig sfeertje. Hoef 
jij alleen nog maar terug naar huis 
te fietsen.   

Adres: Trg Stare Skole 9, Fazana 

1 km vanaf camping Bi Village

Net naast het centraal gelegen 
plein van Pula ligt wijnbar Boca. 
Ze serveren hier ontelbaar veel 
verschillende en lokale wijnen per 
glas. Zin om even neer te ploffen 
in de zon, dan is dit de plek waar 
je heen wil. Naast wijn hebben ze 
uiteraard ook de keuze uit bier en 
cocktails. Vergeet er niet een 
plateau vol met tapas bij te 
bestellen. Dan weten wij zeker dat 
je nooit meer naar huis wil.   

Adres: Kandlerova ul. 34, Pula

6,9 km vanaf camping Bi Village

TIP: HOND MEE OP VAKANTIE? DAT KAN  
CAMPING BI VILLAGE. JE VINDT HIER ZELFS 
EEN STRAND VOOR JE TROUWE VIERVOETER. 

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: Puljska ul. 20, Fazana
1,4 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Palladiova ul. 20, Pula
9,2 km vanaf de camping 

@boca_bar_pula

@labodegafazana

PINAUTOMAAT: 
Adres: Ulica Boraca 2, Fazana 
2 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: Vladimira Gortana 7, Fazana 
1,7 km vanaf de camping



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Stapelbed en slaapbank
* Douche
* Toilet
* Wasbak

LUXE 
met sanitair

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 Bi Village
vind je onze prachtig luxe 

Villatent inclusief sanitair. Dit 
is een mooie safaritent voor 

maximaal 5 personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.

5 x 5 m

5 personen



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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