“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 CAMPING
LAGUNA BLU
Aan de noordwestkust van het
eiland Sardinië vind je
familiecamping Laguna Blu.
Vanaf de camping loop je direct
de azuurblauwe zee in en vind je
het mooiste koraal van het
eiland. Over het terrein van
camping Laguna Blu vind je
mooie eucalyptusbomen en
pijnbomen. Surfen en duiken is
ook mogelijk en maakt jullie
vakantie helemaal af.
De ideale plek om helemaal tot
rust te komen, maar ook
wanneer je zin hebt in avontuur.

“Al 21 jaar garant voor veel plezier. Mijn jeugd hier
doorgebracht en nu met mn dochter ook dikke pret.’’

8,6

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

De kleintjes kunnen hun geluk
niet op. De hele dag worden er
activiteiten verzorgd op camping
Laguna Blu. Zo organiseren
ze diversen spelletjes op het
strand en in de avond vind je
op de camping kinderdisco,
shows en cabaret. Voor elke
leeftijdscategorie is er wat te
doen en vervelen is gewoon
geen optie. Een pizza eten in het
restaurant of afhalen, maakt de
vakantie helemaal af op camping
Laguna Blu.

RESTAURANT
BUITENZWEMBAD
WINKEL
VERSE BROODJES

Op de Camping
DE HORECA
Over pizza’s gesproken.
Een fantastische pizzeria mag
natuurlijk niet ontbreken op
Sardinië. Je hoeft niet ver te
zoeken, want op camping
Laguna Blu eet je de lekkerste
pizza’s. De pizza’s worden
gemaakt met verse
ingrediënten. Houd het menu
goed in de gaten, want hier
vind je elke dag nieuwe
specials. Buon Appetito!

VOETBALVELD
GLIJBANEN
AFHAALMAALTIJDEN
HOND TOEGESTAAN
WASSERETTE
DICHTBIJ ZEE
FIETSVERHUUR
WIFI

LA
BOTTEGHINA
Deze tip is ontzettend bruikbaar,
mocht je dikke punten willen
scoren bij de kleintjes. Zo bestel je
bij La Botteghina een pizza van een
halve meter voor twee personen.
Zo bedek je de hele tafel met
pizza’s en hebben jullie de avond
van je leven. Middenin de stad en
krijgt van ons een dikke 10 voor
gezelligheid en sfeer.

Adres: Principe Umberto 63,
Alghero
6,4 km vanaf Laguna Blu
@labotteghina

BAR
FOCACCERIA MILESE
Zin in de beste Focaccia van het
eiland? Zoek niet langer, want Bar
Focacceria Milese is waar je moet
zijn. In heel Alghero bekend en
zeker de moeite waard om te
stoppen voor een lunch of overheerlijk snackpauze. Drink er een
ijskoud Italiaans wijntje of biertje
bij en wij weten zeker dat je nooit
meer van die stoel af wil.
Adres: Via Giuseppe Garibaldi 11,
Alghero
5,8 km vanaf Laguna Blu

@ilmilesefocacceria

HANDIG OM TE
WETEN:
SUPERMARKT:
Adres: Via Alberto La Marmora, Alghero
6,0 km vanaf de camping
TANKSTATION:
Adres: SS 127 Fraz, Fertillia
600 m vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Adres: Via Don Minzoni, Alghero
3,8 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Adres: Via Pola 27, Fertillia
1,6 km vanaf de camping

IN DE BUURT
ALGHERO

NEPTUNE’S CAVE

Ook wel ‘klein Barcelona’ genoemd,
vanwege de Spaanse invloeden die
je terugziet. Gelukkig is de stad wel
op en top Italiaans en vind je genoeg
kenmerken van een typisch Italiaans
dorp. Smalle straatjes, vissersbootjes, koffiebarretjes voor de
perfecte espresso en een azuurblauwe zee. Wat wil je nog meer?

Zin in een dagje avontuur? Zoek niet
verder, want de Neptune’s grot is
waar je vandaag nog heen wil. Deze
eeuwenoude grot waant je in een
andere wereld en je kijkt je ogen uit.
De grotten zijn niet alleen beroemd
om de druipstenen, maar ook om La
Marmora, het ondergrondse meer.
De grotten zijn 4 km lang en alleen
te bezoeken met een gids. Je boekt
de excursie heel makkelijk bij de
informatiebalie van Laguna Blu.

TIP: SNORKELEN, KAYAKEN, DUIKEN EN
ZEILEN. AL DEZE WATERSPORTEN ZIJN UIT TE
VOEREN RONDOM CAMPING LAGUNA BLU.
KOMEN TIJDENS JE VAKANTIE.

LUXE

met sanitair

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

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

5x5m
5 personen
Op camping Laguna Blu
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.

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!

