


OVER VILLATENT

OVER CAMPING 
LA CHIOCCIOLA

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.

Camping La Chiocciola, wat in het 
Nederlands ‘ ‘de slak’ ’ betekent, is 
een uitstekende uitvalbasis voor 
uitstapjes naar de grote steden 
Arezzo, Siene en Florence. De 
camping biedt rust en ontspanning 
en staat direct in contact met de 
natuur. De omgeving is perfect voor 
wandelaars, fietsers en 
mountainbikers. De camping 
beschikt over twee grote
zwembaden en ligt op slechts
7 kilometer van het strand. 
De faciliteiten op de camping 
zorgen voor een onvergetelijke 
vakantie! 

Zijn niet veel reisorganisaties die zo met je 

meedenken. 

Uitstekende camping met goede voorzieningen en 

ook toegang tot drie prachtige zwembaden.
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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.



Camping La Chiocciola heeft 
een goed aanbod aan horeca. 
De camping bevindt zich in 
een omgeving van glooiende 
heuvels en wijnvelden. Het 
restaurant van de camping heeft 
een typisch Italiaanse sfeer. 
Het antieke landhuisje, waar 
het restaurant zich in bevindt, 
biedt verschillende pizza’s en 
pasta’s aan. Vergeet ook niet de 
andere Toscaanse specialiteiten 
te proeven! Ben je een echte 
bierliefhebber? Neem dan 
zeker een kijkje in de pub op de 
camping.

KINDEREN EN 
ACTIVITEITEN
La Chiocciola is de ideale 
vakantiebestemming voor 
gezinnen. Op de camping staat 
een mix van ontspanning, 
sport en natuur centraal. De 
sportvelden zijn een perfecte 
locatie om vriendjes en 
vriendinnetjes te maken. Het 
speeltuintje, de glijbaan en de 
schommel zorgen voor veel 
plezier. Naast de faciliteiten biedt 
de camping in het hoogseizoen 
Nederlandse animatie aan 
kinderen van 4 tot 12 jaar. 

MINICLUB & ANIMATIE

BAR

RESTAURANT

SNACKBAR

BUITENZWEMBAD

PEUTERBAD

TAFELVOETBAL

WINKELTJE

VISMOGELIJKHEID

SPEELTUIN

VOLLEYBALVELD

VOETBALVELD

TENNISBAAN

HORECA LA 
CHIOCCIOLA

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Wie van stedentripjes houdt, is bij La 
Chiocciola op het juiste adres. 
De stad Siena ligt op slechts 36 km 
vanaf de camping. Het plein Piazza 
del Campo is een must see, wanneer 
je in de stad bent. Dit plein staat 
symbool voor het hart van Siena. 
Verken de stad en al haar leuke 
winkels en restaurantjes. Ontdek de 
geschiedenis van de stad tijdens een 
wandeling langs alle bezienswaardig-
heden.

Arezzo wordt omgeven door de 
schitterende groene heuvels van 
Toscane. De stad zit vol indrukwek-
kende bezienswaardigheden. Het 
Piazza Grande, een schuin aflopend 
plein, is omringd met prachtige 
historische gebouwen. Een bezoekje 
aan de grote, antieke markt is zeker 
de moeite waard! Deze is elk eerste 
weekend van de maand. Loop je dit 
mis? Geen probleem! De stad zit vol 
antieke winkeltjes. 

SIENA AREZZO

VALDICHIANA 
OUTLET VILLAGE

SALTALBERO 
ADVENTURE PARK
Zin in een dagje vol met avontuur? 
In Saltalbero Adventure Park hoef 
je je geen moment te vervelen! Ga 
de uitdaging aan in de 11 klim-
routes in het uitdagende bos. Het 
park is gelegen in een prachtige 
natuur met een uitzicht op de 
Ombrone riviervallei. 

Adres: Loc. Fontemaggio, 25, 
53040 Rapolano Terme SI

24,3 km vanaf camping La 
Chiocciola

Een dagje shoppen tijdens jullie 
vakantie kan natuurlijk niet 
ontbreken! In deze outlet zijn veel 
bekende merken te vinden, zoals 
Adidas, Nike en Replay. Door de 
aantrekkelijke prijzen kan je jouw 
favoriete shirt zeker niet laten 
liggen! Tijd voor een pauze? Haal 
dan wat lekkers bij een restaurantje 
op Valdichiana Outlet Village.

Adres: Via Enzo Ferrari, 5, 52045 
Foiano della Chiana AR
 
45 km vanaf camping La Chiocciola

TIP: EEN BADMUTS IS OP CAMPING LA 
CHIOCCIOLA NIET VERPLICHT! 

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Carrefour Express, Via Roma, 25, 50064 Figline 
e Incisa Valdarno FI, Italië
8,3  km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Via Antella, 58, 50012 Ponte a Niccheri, Bagno a 
Ripoli FI, Italië 
12,8 km vanaf de camping 
PINAUTOMAAT: 
Piazza XXV Aprile, 27/a, 50067 Rignano sull’Arno 
FI, Italië 
7,4 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Esso, Via Roma, 50064 Incisa Valdarno, FI, Italië 
8,0  km vanaf de camping



  

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

LUXE XL
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 La Chiocciola 
 vind je onze prachtig luxe 

Villatent inclusief sanitair XL. 
Dit is een ruime safaritent 
voor maximaal 6 personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.

7 x 5 m

6 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!


	Knop 2: 
	Knop 3: 
	Knop 4: 
	Knop 5: 
	Knop 6: 
	Knop 7: 
	Knop 8: 
	Knop 9: 
	Knop 10: 
	Knop 11: 
	Knop 12: 
	Knop 14: 


