


OVER VILLATENT

OVER CAMPING 
CASA DEI PRATI

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.

Glamping op het prachtige eiland 
Elba? Dan moet je op camping 
Casa Dei Prati zijn. Een adem-
benemend uitzicht over de golf 
van Lacona en slechts op 10 
minuten lopen van het strand.
De camping is een kleine 
familiecamping, maar wordt 
omringd door waanzinnige 
olijfbomen en verder bruist het 
in de omgeving van gezellige 
havendorpjes. Wist je dat Elba, 
na Sicilie en Sardinië, het 
grootste eiland van Italië is? 

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

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

“Een oase van rust.Vriendelijk personeel en 

gunstige locatie om rond het eiland te geraken.”
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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.



Midden op de camping vind je de 
receptie en een klein barretje/
winkeltje waar je iedere dag 
terecht kunt voor verse broodjes 
en de lekkerste koffie. 
Een hapje eten? Dat kan niet op 
de camping, maar geen zorgen! 
Er is genoeg keuze aan de 
boulevard van Lacona Beach op 
200 meter afstand van de 
camping of verplaats je naar een 
van de gezellige havendorpjes in 
de omgeving, dat kan natuurlijk 
ook. 

VOOR DE  
KLEINTJES 

Ook de kleintjes worden zeker 
niet vergeten op camping Casa 
Dei Prati. Het animatieteam 
staat de hele dag voor ze klaar 
en zelf voor de allerkleinsten is 
er een miniclub. Waar kinderen 
zorgeloos kunnen spelen in een 
recreatieruimte. Van kinderdisco 
tot knutselen en maskers maken. 
Alles komt aan bod. Zo wordt het 
een vakantie voor in de boeken.

BAR  

WASSERETTE

DICHTBIJ ZEE

HOND TOEGESTAAN

PEUTERBAD

ANIMATIE

BUITENZWEMBAD

BROODVERKOOP 

WINKEL 

MINICLUB

VOLLEYBALVELD

VOETBALVELD

FIETSVERHUUR

DE HORECA

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Het meest pittoreske dopje van heel 
Elba, zo wordt Capoliveri ook wel 
genoemd. Weinig parkeerplekken, 
dus zorg dat je niet te laat komt of 
parkeer je auto iets verderop in een 
van de zijstraten. In Capoliveri vind 
je op elke hoek van de straat wel 
weer een prachtig uitzicht over Elba. 
De pleinen en zijstraten zijn perfect 
om aan te schuiven in de namiddag 
voor een traditionele aperitief.

Zeker ook de moeite waard om te 
bezoeken. Waarom? Je vind hier een 
jachthaven, kleine winkeltjes en de 
leukste straatjes om doorheen te 
lopen. Scoor na een lange stranddag 
een ijsje en wandel een rondje door 
de haven. Perfect afsluiting van een 
prachtige zonnige dag. 

CAPOLIVERI PORTO AZZURRO

SALOON LE PICCOLE

OSTERIA GALLO 
NERO

Zin in echt traditioneel eten? 
Dan ben je bij Osteria Gallo Nero 
aan het juiste adres. De perfecte 
antipasti en pasta’s, maar ook 
uitstekende gerechten zoals vis en 
vlees vind je hier. De tafeltjes zijn 
gedekt met witte linnen en de 
flessen wijn zijn niet aan te slepen 
op dit terras. Proost! 

Adres: Via Vincenzo Mellini, 3, 
Capoliveri

10,9 km vanaf Casa Dei Prati

Na het diner nog geen zin om 
terug naar je Villatent te gaan? 
Geen zorgen, want ook in 
Capoliveri is er genoeg te 
beleven ’s avonds. Schuif 
bijvoorbeeld aan bij Saloon Le 
Piccole Ore. Een Italiaanse pub 
met live muziek en ideaal als je 
nog een drankje wilt drinken na 
het eten. Een bezoekje aan deze 
Italiaanse pub is zeker de 
moeite waard. 

Adres: Via P. Gori, 22, Capoliveri

11,2 km vanaf Casa Dei Prati

TIP: WIL JE EVEN HEEL IETS ANDERS DAN 
ZON, ZEE EN STRAND? OP NOG GEEN 4 KM 
AFSTAND VIND JE SAN GIOVANNI SPA. 
BOEK EEN HEERLIJKE MASSAGE! 

HANDIG OM TE 
WETEN:

SUPERMARKT: 
Adres: Viale teseo Tesei 27, Portoferraio 
7,8 km vanaf de camping

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

@saloonlepiccoleor

@osteriagallonero

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

TANKSTATION: 
Adres: Via Provinciale Ovest 67, Azzuro  
6,8 km vanaf de camping



    

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

7 x 5 m

6 personen Op camping Casa dei 
Prati vind je onze 

prachtig luxe Villatent 
(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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