OVER VILLATENT

Zijn niet veel reisorganisaties die zo met je
meedenken.

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.

9,8

OVER CAMPING
LES BOIS DU BARLEDET
Camping Les Bois du Barledet is
een 5-sterren camping, gelegen in
het Franse Loirevallei. De camping
wordt omringd door bossen, meren
en boomgaarden. Liefhebbers van
kastelen en geschiedenis zijn hier
op het juiste adres. Bezoek
bijvoorbeeld Saint Brisson, Gien of
Sully-sur-Loire.
De camping beschikt over een
binnenbad met waterspeeltuin, die
zorgt voor uren waterpret. Ook zijn
er rondom de camping meertjes
waar je kunt zwemmen, vissen en
kanoën. Voor ieder wat wils!

8,0

Hoogstaande kwaliteit tenten op prachtige plekken,
zeker een aanrader!

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

BUITENZWEMBAD

Aan activteiten geen gebrek op
camping Les Bois du Barledet!
Naast twee buitenzwembaden
en een binnenbad, vind je op de
camping ook een animatieteam.
Van spelletjes tot workshops
en ponyrijden. Alles kan en
alles mag. In het hoogseizoen
wordt de camping ‘s avonds
omgetoverd tot minidisco en
worden er regelmatig shows
gegeven. Een vakantie om nooit
meer te vergeten!

SAUNA / STOOMBAD
BINNENZWEMBAD
TAFELVOETBAL
MIDGETGOLF

Op de Camping
DE FACILITEITEN

De faciliteiten op de camping
worden goed onderhouden en
verzorgd. Dit maakt de camping
zeker vijfsterren-waardig! Op de
camping is een klein winkeltje,
waar je terecht kunt voor verse
broodjes en wat basisproducten.
Voor de sportievelingen is er
een tennisbaan, sportterrein en
recreatieruimte. Voor wat extra
ontspanning vind je op de camping
een heerlijke welnessruimte.
Vissers kunnen hun hengel
uitgooien in de visvijver. Uiteraard
kan je ook een lekker hapje eten
op camping Les Bois du Barledet.
Schuif aan in het restaurant en
geniet van de lekkerste gerechten!

TENNISBAAN
MINICLUB & ANIMATIE
TRAMPOLINES
SPEELTUIN
WINKELTJE
RESTAURANT EN BAR
SNACKBAR
FITNESS

CHÂTEAU DE LA
FERTÉ SAINT AUBIN
Dit prachtige kasteel is een
geweldige plek om eens te
bezoeken. Vooral met wat
oudere kinderen is dit zeker de
moeite waard. Er worden
verschillende activiteiten
aangeboden. Ga bijvoorbeeld de
uitdaging aan in de escape room!
Zo krijgen de kleintjes op speelse
wijze toch een stukje geschiedenis
mee tijdens hun vakantie. Zetten
jullie samen de beste tijd neer?
Adres: 2-4 rue du Général Leclerc
45240 La Ferté Saint Aubin
58 km vanaf camping
Les Bois du Barledet

PONYCLUB ETRIER
WALLON
Je kinderen een onvergetelijke dag
bezorgen? Dit doe je bij ponyclub
Etrier Wallon. De combinatie van
paardrijden en spelletjes zorgt
ervoor dat de kids nooit meer naar
huis willen. Het perfecte dagje uit!
Vanaf 11 jaar is het al mogelijk om
paard of pony te rijden.
Adres: 58 Rue de Sully, 45500 Poilly-Lez-Gien
5,7 km vanaf camping
Les Bois du Barledet

HANDIG OM TE
WETEN:

SUPERMARKT:
ALDI, 83 Rue Jules César, 45500 Gien,
Frankrijk
8,6 km vanaf de camping
TANKSTATION:
Rue du 11 Novembre, 45500 Poilly-LezGien, Frankrijk
5,2 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds, 2
Avenue Jean Villejean, 45500 Gien,
8,9 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Point Nickel, 2 Avenue Maréchal Leclerc,
45500 Gien, Frankrijk
6,7 km vanaf de camping

IN DE BUURT
GIEN

ORLEANS

Gien is een klein stadje aan de Loire.
Hoewel er tijdens de tweede wereldoorlog flink gebombardeerd is, is het
historische erfgoed opmerkelijk.
Bezoek bijvoorbeeld de mooie brug
of de oude stadsmuren. Liever zin
om te slenteren door mooie oude
straatjes en aan te schuiven bij een
van de typisch Franse restaurants
voor een overheerlijk Frans gerecht?
Ook dat is uiteraard mogelijk!

Je moet er even een stukje voor
rijden, maar dat is het dubbel en
dwars waard. Orleans is een
prachtige stad, bomvol cultuur.
Op zaterdagochtend vind je er een
grote markt met maar liefst 130
verschillende kraampjes.
Of neem een kijkje in het
indrukwekkende Sainte-Croix
kathedraal.

TIP: VRAAG BIJ DE RECEPTIE NAAR FIETS- EN
WANDELROUTES. DE OMGEVING IS ECHT
PRACHTIG!

LUXE XL

ONZE TENTEN

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Twee stapelbedden
Douche
Toilet
Wasbak

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

met sanitair

*
*
*
*
*
*

7x5m
6 personen

Op camping Les Bois du
Bardelet 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.

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!

