


OVER VILLATENT

OVER CAMPING 
IL POGGETTO 

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.

Gek op het platteland van Italië? 
Dan is camping Il Poggetto de 
ideale vakantielocatie voor jou. 
Zo vind je hier ontelbaar veel olijf-
bomen en is een bezoekje aan de 
de Chianti-wijngaarden een must. 
Handig om te weten? Onze camping 
ligt in het hartje van Toscane, 
waardoor Toscaanse kunststeden 
gemakkelijk bereikbaar zijn. 

De perfecte uitvalbasis voor 
glamping in een prachtig landschap 
en omringd door mooie steden. 

Zijn niet veel reisorganisaties die zo met je 

meedenken. 

Hele vriendelijke mensen, leuke plek en een prettig 

verblijf gehad.
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9,8



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.



Houd jij van uitgebreid dineren? 
Dan ben je bij camping Il 
Poggetto aan het juiste adres. 
Het restaurant op de camping 
biedt het beste uit de Italiaanse 
keuken. Zo kun je genieten van 
de Florentijnse grill. Kies je een 
biefstuk, stukje vis of een pizza? 
Het is allemaal mogelijk, zelfs 
take-away! 

De bar is 7 dagen per week 
geopend en ‘s ochtends wordt 
er een Italiaans, contentinaal of 
Amerikaans ontbijt geserveerd.

KINDEREN EN 
ACTIVITEITEN
Il Poggetto doet er alles aan om 
de kinderen een mooie vakantie 
te laten beleven. De camping 
biedt animatie aan waarbij 
de kleintjes zich uren kunnen 
vermaken bij de miniclub, terwijl 
de volwassenen en tieners zich in 
kunnen schrijven voor een van de 
georganiseerde paardrijtochten 
in de heuvels van Chanti. 
Voor de sportievelingen 
onder ons zijn er toernooien 
in de openlucht en worden 
er verschillende activiteiten 
aangeboden in en rondom het 
zwembad.

MINICLUB & ANIMATIE

WINKELTJE

BROODVERKOOP

WINKELTJE

RESTAURANT EN BAR

SNACKBAR

TAFELTENNIS

PAARDRIJDEN

FITNESS

VOLLEYBALVELD

SPORTVELD

FIETSVERHUUR

BUITEN ZWEMBAD

DE FACILLITEITEN 
OP DE CAMPING

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Zin in een citytrip? Vanaf camping 
Il Poggetto pak je heel makkelijk de 
bus naar Florence. Een stad met on-
eindig veel mogelijkheden. Bezoek 
‘s ochtends de beroemde Kathedraal 
van Florence en steek ‘s middags de 
beroemde Ponte Vecchio over, voor 
een uitgebreide shopsessie. 
Vervolgens schuif je bij een van de 
ontelbare restaurantjes aan voor 
een heerlijk bord Italiaanse pasta. 

Nog niet genoeg cultuur 
opgesnoven tijdens je vakantie? Dan 
mag een bezoekje aan Pisa zeker 
niet ontbreken. Uiteraard maak je 
een pitstop bij de beroemde 
piazza dei Miracoli, waar de scheve 
toren, de Dom en de Baptiserium 
zich bevinden. Dat is heus niet alles! 
Pisa heeft nog veel meer te bieden. 
Bezoek bijvoorbeeld Marina di Pisa 
en bestel een ijskoud glas wijn op 
het terras. 

FLORENCE PISA

CIRCOLO GOLF 
DELL’UGOLINO 

VINCIGLIATA 
AVONTURENPARK

Vincigliata is een klimpark voor 
kinderen. Het bos biedt een ruim 
aanbod aan verschillende 
klimparcours, waarbij de kids 
onder veilig toezicht kunnen 
klimmen en klauteren. Ook is het 
mogelijk om een potje Airsoft te 
spelen. Welk parcour zullen jullie 
afleggen deze vakantie?

Adres: Vincigliata Adventure Park, 
Via Vincigliata, 21, 50014 Fiesole FI

21 km vanaf camping Il Poggetto

Tijdens je vakantie zin in een potje 
golf? Dan zit je hier meer dan goed.

Tussen de wijngaarden en 
olijfbomen vind je golfbaan Dell 
‘Ugolino. De baan is niet lang, maar 
zo tussen het Italiaanse landschap 
wordt het een ervaring om nooit te 
vergeten. 

Adres: Via Chiantigiana Per Strada, 
3, 50023 Impruneta FI
 
19,5 km vanaf camping Il Poggetto

TIP: EEN BADMUTS IS OP CAMPING IL
POGGETTO IN HET BUITENBAD 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
* Stapelbed
* Slaapbank

LUXE 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 Il Poggetto 
 vind je onze prachtig luxe 
Villatent. 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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