“Goede camping met een groot achterland op rij-af-

OVER VILLATENT

stand: zon, zee, steden, dorpen en natuur!”

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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OVER CAMPING
VILLAGE CAVALLINO
Om het hoekje van Venetië en
direct aan de Adriatische kust
vind je Camping Cavallino. Een
4-sterren camping, waarbij het je
aan niks zal ontbreken.
Het uitgestrekte zandstrand is
voorzien van ligbedjes en
parasols. Overal is aan gedacht
en zelfs voor de kleintjes vind je
op camping Cavallino een apart
speelterrein.
Hier kom je pas echt tot rust.

Schone en mooi gelegen camping aan een
schoon en kindvriendelijke strand.

8,4

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.

VOOR DE
KLEINTJES
AAN ZEE

Ook op camping Cavallino is er
aan de kleintjes gedacht.
Zo vind je er een groot overdekt
speelpark, waar ze zich uren
zullen vermaken. Net zoals op
de camping, is er ook op het
strand een apart speelterein.
In het hoogseizoen staat er
de hele dag en avond een
animatieteam paraat. Groot
of klein, op camping Cavallino
hoeven ze zich geen moment te
vervelen!

VOLLEYBALVELD
FITNESS
SPEELTUIN
MINICLUB

Op de Camping
DE HORECA

ANIMATIE
WINKELTJE
ANIMATIE & MINICLUB

Geen zin om te koken? Maar wel
zin in een lekker hapje eten? Op
camping Cavallino zit je meer dan
goed! Geniet van een van de
typisch Italiaanse vlees- en visgerechten of kies voor een
overheerlijke pizza uit het
restaurant.

BAR

De camping beschikt over een
moderne loungebar waar je in
het zonnetje kunt genieten van
de lekkerste cocktails. Afkoelen
doe je met een huisgemaakt ijsje,
die je scoort in de ijssalon.

BUITENZWEMBAD

RESTAURANT
SNACKBAR

GLIJBANEN

CARIBE BAY
Zeker in de zomermaanden kunnen
de tempraturen hoog oplopen. Tijd
voor wat verkoeling! En waar vind je
dat beter dan in een aquapark?
Caribe Bay is een groot aquapark
waar jong en oud zich
makkelijk een dag kunnen
vermaken. De vele glijbanen en
attracties zorgen de hele dag lang
voor veel plezier. Van hoge
glijbanen tot sprayparken voor
de kleintjes.
Adres: Via Michelangelo Buonarroti,
1530016 Lido di Jesolo, Venezia
10,6 km vanaf camping Cavallino

GOLF CLUB JESOLO
Niet ver van camping Cavallino vind
je Golf club Jesolo. Voor de
liefhebbers een prachtige golfbaan,
gelegen op een waanzinnige
locatie.
Even ontspannen en de rust
opzoeken? Geen probleem. Hier
ben je op het juiste adres. Drink na
afloop nog een ijskoud biertje in
het zonnetje op het terras. Succes
gegarandeerd! Dat weten wij zeker.
Adres: Via Sant Andrews, 2, 30016
Jesolo VE
11,8 km vanaf camping Cavallino

HANDIG OM TE
WETEN:

SUPERMARKT LIDL:
30013 Cavallino-Treporti, Metropolitan
City of Venice
1,2 km vanaf de camping
TANKSTATION:
Via Fausta, 186/C, Cavallino-Treporti VE
2,7 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
30013 Ca’ Pasquali, Metropolitan City of
Venice
2,1 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Bankomat, Union Lido, Via Fausta, 258,
30013 Cavallino-Treporti VE
3,1 km vanaf de camping

IN DE BUURT
JESOLO

VENETIË

Gek op winkelen? Dan mag een
bezoekje aan Jesolo niet ontbreken.
De winkelstraat telt ontelbaar veel
leuke boetiekjes. Ook ‘s avonds is er
van alles te doen en zijn de winkels
tot laat open. Naast de
winkelstraatjes, vind je bij Jesolo ook
een overheerlijk strand. Schuif aan
bij een van de strandtentjes voor
een uitgebreide lunch of huur een
van de vele strandbedjes.

Altijd al eens Venetië willen
bezoeken? Gedroomd over gondels
en mooie bruggen? Dan hebben wij
heel goed nieuws voor je! Op nog
geen 4 km afstand van camping
Cavallino vind je een haventje, waar
je met de boot binnen 20 minuten in
het hart van de stad Venetië staat.
Boeken maar die tickets!

TIP:
BEZOEK OP DINSDAG EN DONDERDAG DE
MARKT IN TREPORTI
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LUXE

LUXE XL

met sanitair

met sanitair

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Stapelbed en slaapbank
Douche
Toilet
Wasbak

*
*
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*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Twee stapelbedden
Douche
Toilet
Wasbak

5x5m

7x5m

5 personen

6 personen

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 Village
Cavallino 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!

