


OVER CAMPING
NAUTIC ALMATA
In het hart van Aiguamolls de 
l ’Empordà en direct aan de 
Costa Brava vind je camping 
Nautic Almata. Naast dat de 
camping zon, zee en strand 
biedt, beschikken ze ook over 
110 aanlegplaatsen voor jet-
ski’s en boten tot wel 7 meter 
lang. De perfecte vakantieplek 
voor echte waterratten. Van het 
strand tot aan het zwembad en 
zo het natuurreservaat in. Je 
vindt alles op en rondom 
camping Nautic Almata.

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

maar ook de luxe van een bed en badkamer.”

“Grote camping met alle faciliteiten en toch rustig 

‘s avonds. Mooi gelegen aan een natuur reservaat.’ ’

8,8

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.



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 
camping Nautic Almata. Naast 
het zwembad vind je 
restaurant Almata, met als 
specialiteit rijstgerechten. Ook 
vind je op de camping een 
pizzeria en een crêperie, waar 
zelfbediening mogelijk is. 
Leuker wordt het niet!

VOOR DE  
KLEINTJES 

Ook de kleintjes worden zeker 
niet vergeten op camping Nautic 
Almata. Naast de miniclub 
die de hele dag voor je mini’s 
klaarstaat, vind je er in juli 
en augustus iedere zondag 
een zwembadfeestje inclusief 
opblaasbare glijbanen. Oneindig 
veel springen, zwemmen en 
lachen. Een groot pluspunt voor 
papa en mama? ‘s Avonds liggen 
de kleintjes uitgeput op bed. Tijd 
om dat wijntje open te trekken. 
Laat de zomer maar beginnen!
 

Op de Camping WINKEL

AAN HET STRAND

LIGPLAATSEN BOOT

MIDGETGOLF

WATERSPORT

MASSAGE

DOKTERSPRAKTIJK

PAARDRIJDEN

DISCOTHEEK 

AFHAALMAALTIJDEN

BAR  

BROODVERKOOP 

MINICLUB

DE HORECA



IN DE BUURT  
Ben je groot fan van Games of 
Thrones? Dan herken je deze 
Spaanse plaats vast en zeker. De 
meest noordelijke provincie van 
Catalonië is gegarandeerd een 
bezoekje waard tijdens je vakantie 
aan camping Nautic Almata. Naast 
dat je in Girona een en al cultuur 
kunt opsnuiven, ben je er zo. Binnen 
een uurtje sta je midden in de stad 
en daar ga je geen spijt van krijgen. 

Een van de opkomende 
vakantiebestemmingen van Spanje, 
vind je op nog geen half uur rijden 
vanaf camping Nautic Almata. Een 
gegarandeerd succes om een ‘dagje 
uit’ van deze stad te maken. Met een 
overvloed aan culturele activiteiten, 
traditionele feesten en prachtige 
stranden is dit kunststadje een must 
om te bezoeken tijdens je vakantie. 

GIRONA L’ ESCALA

OCTOPUSS 
TAPAS & MUSIC

ROCAMBOLESC
Ook wel de beste ijssalon van 
Girona genoemd. Deze ijssalon is 
beroemd geworden vanwege hun 
bijzondere ijsjes. Ze verkopen 
maar zes smaken, maar de 
toppings, die kun je zo gek niet 
bedenken of Rocambolesc heeft 
het in huis. Denk bijvoorbeeld aan 
een appeltaartijs met een topping 
van warme appel en koekjes. Of 
kies je liever voor een topping van 
suikerspin? Loopt het water je al in 
de mond?   

Adres: Carrer de Santa Clara, 50, 
Girona

49,3 km vanaf Nautic Almata

In 1995 opende deze tapas & 
Music club haar deuren en 
sindsdien is het een begrip 
geworden in heel L’Escala. Zin om 
een dansje te wagen? Dan ben je 
hier aan het juiste adres. Pluspunt: 
de cocktails zijn in overvloed en een 
favoriet onder de lokale 
bevolking. Wil je echt een avondje 
uit, dan mag je Octopuss Tapas & 
Music Club zeker niet overslaan.

Adres: Carrer Romeu de Corbera, 1, 
L’Escala

18,3 km vanaf Nautic Almata

TIP: BOEK OP DE CAMPING EEN 
ONTSPANNENDE MASSAGEBEHANDELING 
OM ECHT TOT RUST TE KOMEN.
KOMEN TIJDENS JE VAKANTIE.  

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT BONPREU: 
Adres: Ctra. de Castellon 1, Girona
4,6 km vanaf de camping

APOTHEEK: 
Adres: Carrer Badia 69, Girona
12,8 km vanaf de camping 

@octopusstapasandmusic

@rrrocambolesc

PINAUTOMAAT: 
Adres: Plaça de Catalunya 1, Girona 
5,9 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: Carrer Duana, Girona 
19,4 km vanaf de camping



  

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 Nautic Almata 
vind je onze prachtig luxe 
Villatent. Dit is een mooie 
safaritent voor maximaal 5 

personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.

5 x 5 m

5 personen

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



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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