


OVER 
CAMPING LE COIN
TRANQUILLE

Zin in een vakantie die volledig in 
het teken staat van vermaak en 
natuur? Dan ben je bij camping 
Le Coin Tranquille op het 
juiste adres. 
De camping bestaat al sinds 
1927 en is een echt 
familiebedrijf. Samen met het 
hele team zorgen ze ervoor dat 
ook jij je echt thuis voelt. Geniet 
van een boomrijke staanplaats, 
met op de achtergrond 
de Alpen. Idyllischer wordt het 
niet, toch?

“Goede camping met een groot achterland op rij-af-

stand: zon, zee, steden, dorpen en natuur!”

“Uiterst vriendelijk personeel. Alles is ruim opgezet, 

ziet er netjes uit en is ingericht voor gezinnen. ”

“ ’ ’
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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.



Het hele seizoen kun je op 
camping Le Coin Tranquille 
terecht in restaurant de 
Dauphiné voor lunch én diner. 
Zin in een van de lokale 
gerechten? Dan is Dauphiné 
de place to be. De gerech-
ten worden bereid met verse 
en lokale producten. Heb je 
zin in de gratin dauphinois, 
de kikkerbilletjes, of kies je 
liever voor de ravioli uit de 
Dauphiné? Hier ben je op het 
juiste adres. 

VOOR DE  
KLEINTJES 

Ook de kleintjes worden zeker 
niet vergeten op camping Le 
Coin Tranquille. Gaan ze buiten 
spelletjes spelen, knutselen 
of ondernemen ze andere 
activiteiten? De kidsclub staat 
voor ze klaar. Zo worden 
de hele zomer lang thema 
avonden verzorgd en is er 
plezier voor jong en oud, terwijl 
papa en mama rustig kunnen 
aanschuiven in het restaurant 
voor een bord paella. 

VOETBALVELD

FIETSVERHUUR

WASSERETTE

BAR

AFHAALMAALTIJDEN

BABYBADKAMERS

WIFI

OVERDEKT ZWEMBAD 

VERSE BROODJES 

WINKEL

BUITENZWEMBAD

RESTAURANT

MINICLUB

DE HORECA

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Camping Le Coin Tranquille ligt in de 
buurt van het regionale natuurpark 
de Chartreuse, waar de 
departementen Savoye, Haute-
Savoie en Isère samenkomen. Als je 
het ons vraagt hét startpunt om de 
regio te ontdekken. Een bezoekje 
aan waterval Cirque de Saint-Même, 
het recreatiepark Col de Marcieu of 
het kabelspoor Saint-Hilaire-du-
Touvet? Het is allemaal mogelijk 
tijdens je verblijf op Camping Le 
Coin Tranquille.

Chambéry staat bekend als een van 
de mooiste plaatsen in de omgeving. 
Vooral de waanzinnige oude 
binnenstad is zeker een bezoekje 
waard. Hier vind je bijvoorbeeld het 
kasteel van de hertogen van Savoye 
en de meest beroemde 
bezienswaardigheid van de stad: 
de Olifantenfontein. Precies goed 
als je even een korte break wil van je 
avontuur door de Alpen. 

DE CHARTREUSE CHAMBÉRY

BRASSERIE
DES SPORTS

LES PLAISIRS 
GOURMANDS
Uitgeroepen tot ‘Travellers choice 
2020’. 

Zin in echt lekker Frans eten? Dan 
ben je bij Les Plaisirs Gourmands 
aan het juiste adres. Hier bereiden 
ze traditioneel eten met een twist 
en krijg je als het je het ons vraagt 
de beste service in town. 
Vriendelijk, behulpzaam en het zal 
je aan niks ontbreken. Reserveren 
is een aanrader.   

Adres: 44 avenue Pierre Lanfrey, 
Chambéry

39,7 km vanaf Le Coin Tranquille

Zin in een avondje uit? Dat kan bij 
Brasserie Des Sports. Hier vind je 
uitstekende tapas, sport en 
muziek. Ook dat hoort bij vakantie. 
Met een wijn-adviseur in huis is er 
voor ieder wat wils. Kies jij voor 
een plateau de charcuterie of een 
verse burrata met franse frietjes? 
Bij Brasserie Des Sports zit je altijd 
goed.   

Adres: 126 rue Dessaix, Chambéry

42,6 km vanaf Le Coin Tranquille

TIP: IN DE BUURT VIND JE GROTTEN EN 
WATERVALLEN OM TE BEZOEKEN MET HET 
HELE GEZIN. ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD

HANDIG OM TE 
WETEN:

SUPERMARKT: 
Adres:Route Nationale 75, Charancieu 
2,9 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Largo Torchiana, Portoferraio
8,3 km vanaf de camping 

@brasseriedessports

@leplaisirsgourmands

PINAUTOMAAT: 
Adres: in directe omgeving 
1 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: Rue de la Republique,
Les Abrets-en-Dauphine  
3,1 km vanaf de camping



    

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Twee stapelbedden
* Douche
* Toilet
* Wasbak

7 x 5 m

6 personen Op camping Le Coin 
Tranquille vind je onze 

prachtig luxe Villatenten 
(inclusief sanitair XL). 

Dit zijn mooie 
safaritenten voor 
maximaal 5 of 6 

personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.

  

5 x 5 m

5 personen

LUXE LUXE XL ONZE TENTEN 

Elke Villatent is voorzien 
van een keuken met koel-

kast, Nespresso, 
Outdoorchef BBQ, 

steigerhouten meubels 
en een hangmat. 

Kijk voor een complete 
inventarislijst op: 

www.villatent.nl/villa
-tenten

met sanitair

* 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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