OVER VILLATENT

“Hoogstaande kwaliteit tenten op prachtige plekken, zeker een aanrader!”

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
LA ROCHE D’ULLY
Een ecologische 4-sterren
camping gelegen in het Jura
gebergte. Bij La Roche d’Ully
komen onze gasten echt tot rust.
De camping ligt aan de rand van
het historische stadje Ornans,
dat ook wel het kleine Venetië
van Comté wordt genoemd.
De camping zet zich in voor de
natuur en is erkend als vogelreservaat van de Franse
vogelbescherming. Bij de
receptie vind je een moestuintje,
waar kinderen kunnen
ontdekken wat er allemaal
eetbaar is in de natuur.

“Top camping grote plaatsen op een top locatie
uiterst vriendelijk onthaal.”
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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 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

FIETSVERHUUR

De kinderen worden zeker iet
vergeten bij La Roche d’Ully! De
camping maakt deel uit van Kids
Campings, een selectie campings
die speciaal is aangepast op
kinderen. In juli en augustus
wordt er door het animatieteam
een onvergetelijk programma
neergezet. Er worden tal van
activiteiten georganiseerd in de
miniclub. Ga bijvoorbeeld mee
met de leuke speurtochten. Voor
de sportievelingen is er zelfs een
sportterrein in de buitenlucht!

VOLLEYBALVELD
FITNESS
TAFELVOETBAL
BOOGSCHIETEN

Op de Camping
WATERPARK
NAUTILOUE

Zin om even af te koelen? Waar
kan dat nou beter dan in een
waterpark! Alle gasten mogen
gratis onbeperkt gebruik maken
van het zwembad die naast de
camping ligt. Het bad heeft twee
buitenbaden, twee binnenbaden
en beschikt over een sauna,
hamam en jacuzzi. Hier kun je
heerlijk ontspannen en optimaal
genieten van het prachtige
uitzicht. De kinderen hebben
eindeloos waterpret en kunnen
gebruik maken van de grote
glijbaan. Een heerlijke dagje is
gegarandeerd!

TAFELTENNIS
MINICLUB & ANIMATIE
TRAMPOLINES
SPRINGKUSSEN
WINKELTJE
RESTAURANT EN BAR
BROODVERKOOP
BIJ EEN RIVIER

LOUE CAVAL
We hebben goed nieuws voor
alle paardenliefhebbers! Op een
steenworpafstand van de camping
vind je een paardenmanege, een
toeristisch centrum voor de
paardensport. Van 1 uur rijden tot
aan hele dagtochten, het is hier
allemaal mogelijk. Ontdek de
prachtige omgeving te paard.
Adres: 1bis Allée de la Tour de
Peilz
25290 Ornans
600 m vanaf La Roche d’Ully

AKILA GORGES DE
LA LOUE
Heb je zin in een dagje vol met
avontuur? Dan ben je bij Akila aan
het goede adres. Ze hebben hier
een breed aanbod aan diverse
outdoor activiteiten. Hierbij kan
je denken aan kanoën, kayakken,
klimmen en een canyon
afdaling. Het centrum bevindt zich
op slechts 15 minuten lopen vanaf
de camping. Wat wordt jouw eerste
activiteit?
Adres: Route de Montgesoye
25290, Ornans
1,2 km vanaf La Roche d’Ully

HANDIG OM TE
WETEN:

SUPERMARKT:
ALDI, 2 Rue de la Corvée, 25290 Ornans,
2,2 km vanaf de camping
TANKSTATION:
21 Avenue Mal de Lattre de Tassigny,
25290 Ornans
2,9 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Hôpital _ local Saint-Louis
5 Rue des Vergers, 25290 Ornans
1,9 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Crédit Mutuel, Place du Jura BP 52,
25290 Ornans
1,3 km vanaf de camping

IN DE BUURT
ORNANS

BESANÇON

Ornans is een historische stadje dat
ook wel het kleine Venetië van
Comté wordt genoemd. Het
plaatsje kent een rumoerige
geschiedenis, waar je vandaag de
dag nog altijd van kunt genieten.
Tijdens een bezoek aan dit stadje
kan het Musée Gustave Courbet
zeker niet ontbreken. Tijd voor een
pauze? Neem dan plaats op een
gezellig terrasje en geniet van een
lekker drankje.

Een bijzondere stad met een enorm
rijke geschiedenis. Deze stad was
vroeger al heel belangrijk,
vanwege de strategische ligging.
Naast de citadel vind je er ook
verschillende forten. Ontdek de
geschiedenis tijdens een mooie wandeling. Verder zijn er veel
leuke winkeltjes en restaurants.
Breng zeker een bezoekje aan het
centrum van deze prachtige stad.

TIP: LOSSE ZWEMSHORTS ZIJN NIET
TOEGESTAAN OP DE CAMPING.

LUXE XL

ONZE TENTEN

met sanitair
*
*
*
*
*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Stapelbed en slaapbank
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

7x5m
6 personen

Op camping La Roche d’Ully
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!

