Onze campings

“Wederom genoten van een leuke vakantie in de heerlijke
Villatent. Veruit de mooiste accommodatie op de camping!”

in Frankrijk

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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1. Château de Galinée

9. La Roche d’Ully

17. La Garenne

2. Domaine du Logis

10. Château de l’Epervière

18. Le Lac Bleu

3. La Bretonnière

11. Lestaubière

19. Le Coin Tranquille

4. Le Nauzan Plage

12. Le Pech Charmant

20. Camping River

5. Le Petit Trianon

13. Les Genêts

21. Les Pêcheurs

6. Les Bois du Bardelet

14. Le Canigou

22. Leï Suves

7. Lac d’Orient

15. De Vaubarlet

8. Au Clos de la Chaume

16. Ardèche Camping

OVER CAMPING
DOMAINE DU LOGIS
Domaine du Logis is een
prachtige 5-sterren camping in
Frankrijk op het landgoed van
een kasteel uit de 15e eeuw.
De camping ligt in het hart van
Bretagne, tussen Rennes en
Saint-Malo. Op de camping kan
je romantisch genieten op het
terras met uitzicht op het
prachtige kasteel. Domaine du
Logis is een rustige camping
met veel groen. De camping
beschikt over veel faciliteiten.
Hierdoor is er genoeg te doen,
voor jong en oud!

“ Tent zeer ruim en goed voorzien van alles wat
je nodig hebt. Bedden lagen lekker.’’

9,6

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.

MULTI SPORT AREA
FIETSVERHUUR

‘s Middags worden op de
camping sportactiviteiten
georganiseerd, zoals voetbal- en
basketbaltoernooien. Daarnaast
kun je ook gratis gebruik maken
van de fitnessruimte op de
camping of het fietspad dat langs
de camping naar Saint-Malo loopt.
Hengelaars blijven niet achter;
zij kunnen hun favoriete sport
beoefenen in het riviertje dat
langs het kasteel loopt of in het
meertje van het bosrijke park.
Of maak jij een rondje op de bmx
crossbaan?

SPORTVELDEN
FITNESS
SPEELTUIN
MINICLUB & ANIMATIE

Op de Camping
WATERPRET
De binnenplaats van de
stijlvolle bijgebouwen van het
kasteel biedt een prachtige, en
typische Bretonse sfeer aan
het zwembad. Het hele gezin
kan genieten van dit
verwarmde zwembad. Ouders
kunnen heerlijk ontspannen
onder de masserende
waterstralen van de balneo,
terwijl hun kinderen urenlang
spelen in het kikkerbad of het
spraypark. De ligbedden van
het zwembadterras nodigen uit
om te zonnen in een
rustgevende natuuromgeving.

WATERSPRAYPARK
HORECA
JEU DE BOULES
BAR
BUITENZWEMBAD
HUISDIER TOEGESTAAN
PEUTERBAD
BROODSERVICE

ZOO AND CASTLE
BOURBANSAIS
Uitzonderlijke plek om in semi-vrijheid meer dan 60 soorten dieren te
bewonderen. La Bourbansais
behoort tot de dierenparken die
zich bezig houden met het behoud
van diersoorten en natuurlijke o
mgevingen. Bezoek de dieren, het
kasteel en de tuinen voor een
bijzonder dagje uit.
Adres: La Bourbansais, 35720
Pleugueneuc, Frankrijk
6,9 km vanaf camping Domaine du
Logis

HANDIG OM TE
WETEN:

CARREFOUR EXPRESS:
Adres: 34-36 Rue Notre Dame,
35270 Combourg
8,7 km vanaf de camping
TANKSTATION:
Adres: 50 Avenue Duguesclin,
35190 Tinténiac
8,5 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Adres: 1 Rue de la Marne,
35400 Saint-Malo
38,6 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Adres: Intermarche, 35270
Combourg
8,6 KM vanaf de camping

IN DE BUURT

MONT SAINT-MICHEL

DINAN

SAINT-MALO

Het is een stukje verder rijden,
maar zeker de moeite waard. Dit
magische getijdeneiland heeft een
bijzondere sfeer. Oorspronkelijk
was het eiland alleen bereikbaar
bij laagwater. Nu loopt er een
brug, waardoor het eiland
toegankelijk is te bezoeken. Een
bezoekje aan de abdij, bovenop
het eiland, is ook zeker een
aanrader.

Laat je onderdompelen in de sfeer
van de middeleeuwen, terwijl je door
de steile Rue du Jerzual wandelt. De
vakwerkhuizen met puntgevels
weerspiegelen het rijke verleden van
de stad. Tegenwoordig moet je deze
straat gezien hebben als je in Dinan
bent. Hier kun je heerlijk slenteren
en wegdromen voor de boetiekateliers van de glasblazers en
vergulders die zich hier hebben
gevestigd!

Tegenwoordig staat Saint-Malo
vooral bekend als een toeristische
kustplaats. Vroeger was de stad
echter ook berucht als een
belangrijke piratenstad in Frankrijk.
De invloeden van zeerovers zijn nog
steeds terug te vinden in de havenstad. De gevels en torens die boven
de stadwallen uitsteken zorgen voor
het unieke silhouet van de stad.
Zeker het bezoeken waard!

Adres: La Merveille du Mont SaintMichel, 50170 Le Mont-SaintMichel, Frankrijk
43,7 km vanaf camping Domaine
du Logis

TIP:
ER IS EEN GEZELLIGE BAR OP DE CAMPING,
MET REGELMATIGE CONCERTEN.

LUXE

LUXE XL

ONZE TENTEN

met sanitair
*
*
*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Stapelbed
Slaapbank

*
*
*
*
*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Twee stapelbedden
Douche
Toilet
Wasbak

5x5m

7x5m

5 personen

6 personen

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 Domaine
du Logis vind je onze
prachtig luxe Villatent
(inclusief sanitair XL).
Dit is een ruime
safaritent voor
maximaal 5 of 6
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!

