


OVER CAMPEGGIO
DEL GARDA
In het zuidelijkste puntje van het 
Gardameer, direct aan het meer, 
omgeven door waanzinnige 
natuur en ook nog eens vlakbij 
de grootste Italiaanse 
atractieparken van Italië: 
Gardaland en Zoo Safari. Je 
snapt het al... 
Campeggio del Garda is geschikt 
voor iedereen. De camping staat 
bekend om haar authentieke 
Italiaanse sfeer en met een 
ontzettend groot aanbod aan 
restaurantjes in de buurt. 
Hierdoor hoef je je nooit te 
vervelen! 

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

maar ook de luxe van een bed en badkamer.”

“Goede service en goede weergave op de site van de 

bestemming en daarbij behorende faciliteiten’’
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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.



Op de camping vind je een 
restaurant waar je de hele 
vakantie niet meer weg wilt. 
Van even een snelle lunch tot 
uitgebreid dineren. Dit kan 
allemaal op Campeggio del 
Garda. Ook is het mogelijk om 
’s ochtends verse broodjes af 
te halen, een afhaalmaaltijd 
te scoren en een snack uit de 
snackbar. Last but not least 
vind je ook nog een gezellige 
bar op de camping. 

VOOR DE  
KLEINTJES 

Ook voor de kleintjes is op 
Campeggio del Garda heel 
wat te beleven. Van aquagym 
in de vroege uurtjes tot 
latenightshows op zijn Italiaans. 
Het animatieteam staat de hele 
dag en avond door voor ze klaar. 
Het zwembad met verschillende 
glijbanen maakt het helemaal af. 
Oh, en vergeet niet een keer met 
ze van de pier af te springen. 
Zo plonsen jullie middenin het 
Gardameer. 
 

AFHAALMAALTIJDEN

BAR

WINKEL

WASSERETTE

WATERSPORT

SNACKBAR

SPORTVELDEN

BROODVERKOOP

ZWEMBAD

RESTAURANT

MINICLUB

FIETSVERHUUR

AAN HET MEER

DE HORECA

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Zin in romantiek? Dan moet je in 
Lazise zijn. Hier vind je in de 
avondschemering ontelbaar leuke 
restaurantjes voor een echt 
romantisch avondje uit. Leuk om te 
weten is dat hier de zon veel langer 
schijnt dan in het noorden van het 
Gardameer. Zo haal je veel meer uit 
je citytrip. Bestel een ijskoude 
Aperol-Spritz en je vakantie is 
compleet. Wedden?

Sirmione wordt ook wel de parel van 
het Gardameer genoemd. 
Waarom? De stad is alleen te bereik 
via een eeuwenoude ophaalbrug en 
is een van de best bewaarde 
kastelen van heel Italië. Verplaats je 
na het eten in een van de ontelbaar 
leuke restaurantjes op de pier voor 
een waanzinnige zonsondergang. 
Zeker een bezoekje waard!

LAZISE SIRMIONE

LA FORGIA

TAVERNETTA 
MARIA CALLAS

The place to be onder de locals. 
Ondanks dat je in de stad heel 
veel toeristen vindt, is het hier vrij 
rustig onder de toeristen. Bestel 
hier een vers gevangen visje uit het 
meer met een proeverij van wijnen 
en je wilt nooit meer weg. 

Adres: San Salvatore 5, Sirmione

19,2 km vanaf Campeggio del 
Garda

Hier vind je de vriendelijkste 
bediening van de omgeving en 
ook de lekkerste visgerechten. Als 
je geluk hebt, kun je vast nog wel 
buiten zitten en met een perfecte 
ligging aan het pittoreske pleintje, 
is dit vanaf nu je favoriete 
restaurant met stipt op 
nummer 1. 

Adres: Via Calle Prima, 26, Lasize

9,3 km vanaf Campeggio del 
Garda

TIP: HUUR EEN BOOTJE. 
ZO ONTDEK JE HET GARDAMEER VANAF EEN 
HELE ANDERE MANIER EN MAAK EEN PITSTOP 
VOOR EEN OVERHEERLIJK ITALIAANS IJSJE.
 

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres:  Via Milano 35C, Del Garda
2,9 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres:Via Monte Baldo 24, Del Garda
1,1 km vanaf de camping 

@laforgia

@tavernetta_maria_callas

PINAUTOMAAT: 
Adres: Piazza Vittorio Emanuele 38, 
Lazise
8,5 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: Via Venezia 23, Del Garda 
1,5 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 Campeggio del Garda
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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