


OVER CAMPING
LE NAUZAN PLAGE

Op slechts 450 meter van het 
strand vind je 4-sterren camping 
Le Nauzan Plage. De camping 
heeft een perfecte ligging, in de 
buurt van vele beziens-
waardigheden. De camping heeft 
alle ingrediënten voor een 
geslaagd verblijf met het hele 
gezin! De omgeving staat 
bekend om de fijne zand-
stranden en de fietspaden langs 
de kust. Op de camping óf in de 
buurt van Royan is er altijd iets 
leuks te beleven. De perfecte 
camping, voor alle leeftijden!

“Goed entertainment in de avond, echt goed. De combinatie van 

strand, zwembad en gezellige stadjes op fietsafstand is erg leuk. ”

“ Tent zeer ruim en goed voorzien van alles wat 

je nodig hebt. Bedden lagen lekker.’ ’
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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 fantastische waterpark 
heeft twee verwarmde 
zwembaden en meerdere 
glijbanen. Eén zwembad is 
overdekt, waardoor je het hele 
jaar door kan genieten van het 
water. Daarnaast is er een 
peuterbad voor de aller-
kleinsten. Rond de zwembaden 
zijn genoeg ligstoelen met 
parasols. Ouders kunnen 
lekker genieten van de zon, 
terwijl de kids aan het spelen 
zijn. Voor de sportievelingen 
worden er aquagym-sessies 
aangeboden.

ENTERNAINMENT 
VOOR HET 
HELE GEZIN

Als een luxe familiecamping, 
biedt Le Nauzan Plage haar 
vakantiegangers een breed scala 
aan activiteiten en entertainment 
voor het hele gezin. Zo kunnen 
de kinderen deelnemen aan de 
Olympische Spelen, georganiseerd 
door het animatieteam. Er worden 
schuimparty’s gehouden en je kan 
je lekker laten gaan tijdens de 
karaoke-avond. Iedereen komt bij 
elkaar tijdens de gezellige thema-
avonden. Een vakantie om nooit 
meer te vergeten!

WATERSPORT

ANIMATIE & MINICLUB

HORECA

BUITENZWEMBAD

OVERDEKT ZWEMBAD

GLIJBANEN

VISMOGELIJKHEID

SPRINGKUSSEN

TRAMPOLINES

SPEELTUIN

SPORTVELDEN

FIETSVERHUUR

DICHT BIJ ZEE

ZWEMPLEZIER

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Even klaar met de zwembaden op de 
camping? Camping Le Nauzan Plage 
ligt op slechts 450 meter van het 
strand in Vaux-sur-Mer. 
De heerlijke zandstranden zijn 
perfect om te zonnebaden, een duik 
te nemen of te voetballen. Neem je 
luchtbedje mee en ga lekker 
dobberen op het water. 
Een ontspannen en gezellige dag 
voor het hele gezin!

Als je een bezoekje neemt aan 
Royan, neem dan zeker een 
kijkje in de haven. Loop eens langs 
de gezellige boulevard en bewonder 
de badplaatsarchitectuur en villa’s. 
Of geniet van de muziek tijdens het 
openlucht concert. Je moet ook 
zeker de Notre-Dame van Royan 
gezien hebben. Kortom, in Royan 
hoef je je geen moment te vervelen!

VAUX-SUR-MER ROYAN

SURFSCHOOL 
AAN ZEE

LA PALMYRE ZOO

Deze 18 hectare grote dierentuin 
in Royan is echt de moeite waard 
om te bezoeken. Met 110 
verschillende diersoorten raak je 
nooit uitgekeken in deze 
dierentuin. Neem eens een kijkje 
bij de tijgers, neushoorns of 
bijzondere reptielen. 
Er is genoeg te zien! Een ideale 
plek voor een gezellig dagje uit 
met het hele gezin.

Adres: 6 Avenue de Royan, 17570 
Les Mathes

10,8 km vanaf camping Le Nauzan 
Plage

De surfschool La Bouverie 
bevindt zich aan de Côte Sauvage 
nabij Royan. Het strand van 
La Bouverie is een van de meest 
geschikte stranden om les te geven 
in surfen. De golven zijn vaak mooi 
en het blijft er rustig. Het is een 
kleine school en de sfeer is 
ontspannen. Ze geven les aan alle 
leeftijden en niveaus. Zeker een 
aanrader voor een stoere ervaring!

Adres: Plage de, La Bouverie, 17390 
La Tremblade

20,7 km vanaf camping Le Nauzan 
Plage

TIP: 
OP DE CAMPING GELDT VOOR DE MANNEN:
LOSSE ZWEMSHORTS ZIJN VERBODEN 

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT U EXPRESS : 
Adres: Avenue des Hautes Folies, 
17640 Vaux-sur-Mer
1,5 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: 20 Avenue de Saint-Sordelin 
Plage, 17640 Vaux-sur-Mer
2,2 km vanaf de camping 
PINAUTOMAAT: 
Adres: 17 Rue Renaudière de 
Vaux, 97420 Port (Le)
1,3 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: 5 rue Jacques Yves 
Cousteau, 17640 Vaux-sur-Mer
2,4 km vanaf de camping



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Stapelbed
* Slaapbank
* Douche
* Toilet
* Wasbak

5 x 5 m
5 personen

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 camping Le Nauzan Plage 
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!
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