


OVER VILLATENT

OVER CAMPING AU 
CLOS DE LA CHAUME

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.

Een kleinschalige camping, maar 
groots van charme. Gelegen aan 
de rand van het plaatsje Corcieux 
en op slechts 10 minuten van het 
Gérardmeer. Door het hart van 
de camping stroomt een prachtig 
beekje. Ook voor kinderen is er 
genoeg te doen en het animatie 
team zorgt ervoor dat het ze aan 
niks zal ontbreken. 

Jouw Villatent vind je op een 
gezellig, ruim opgezet veld, waar 
je in alle rust kunt genieten van je 
welverdiende vakantie. 

“Hoogstaande kwaliteit tenten op prachtige 

plekken, zeker een aanrader!”

“Een schitterende camping uitgebaat door twee

 schitterende mensen.”
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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.



In het hoogseizoen kun je 
terecht bij de receptie voor 
verse broodjes, ijsjes en wat 
basisbenodigdheden. Geen zin 
om te koken, maar wil je wel 
lekker een hapje eten? Loop dan 
eens naar het dorpje Corcieux. 
Hier duik je de typische Franse 
keuken in, wat zorgt voor een 
avond vol verassingen. Liever op 
de camping eten? Twee dagen 
in de week is de pizzakraam 
geopend en kun je genieten van 
heerlijke pizza’s. 

VOOR DE  
KLEINTJES 

Jong of oud. In het hoogseizoen 
is er voor kids genoeg te doen op 
de camping. Naast de miniclub, 
wordt de camping omringd door 
een prachige natuur, waar ook 
verschillende activiteiten worden 
georganiseerd. De speeltuin met 
glijbaan, de schommel en de 
zandbak zorgen gegarandeerd 
voor een onvergetelijke vakantie. 
Ook vind je op de camping een 
speciale gameroom, wat heel 
veel avondjes vol plezier zal 
opleveren.

MINICLUB & ANIMATIE

BROODVERKOOP

RESTAURANT EN BAR

OVERDEKT ZWEMBAD

BUITENZWEMBAD 

BIJ EEN RIVIER

VLAK BIJ EEN MEER

WINKELTJE

VOETBALKOOI 

SPEELTUIN

BILJART 

TAFELVOETBAL

VOLLEYBALVELD

HORECA OP & OM 
DE CAMPING

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Het Gérardmeer en La Vallée des 
Lacs, liggen op steenworp afstand 
en zijn de ideale plaatsen om te 
kunnen genieten van een frisse duik 
of een lange wandeling. Op slechts 
10 minuten van het meer vind je 
de watervallen van Tendon en de 
snoepfabriek van Hautes-Vosges. 
Of kies voor een van de wijnroutes 
en geniet van de overheerlijke Elzas 
wijnen. Ook worden er watersport 
activiteiten georganiseerd. 

In de omgeving vind je naast de 
prachtige natuur ook eeuwenoude 
kastelen, die zeker de moeite waard 
zijn om een bezoekje te brengen. 
Kies bijvoorbeeld voor
kasteel Le Haut Koenigbourg. 

Wil je nog meer van de omgeving 
zien? Bezoek dan een van de 
volgende plaatsen: Colmar, Stras-
bourg, Kayserberg, Riquewihr, 
Eguisheim maar ook Nancy. 

GÉRARDMEER DORPEN EN STEDEN

FRAISPERTUIS 
CITY 

HET DIERENPARK 
VAN SAINTE-CROIX
Het dierenpark van Sainte-Croix, 
in Lotharingen, is gelegen in het 
prachtige Pays des etangs en 
Moselle. In deze waanzinnige  
omgeving brengen vier 
verschillende routes je langs 100 
verschillende diersoorten die in 
semi-vrijheid leven. Ontdek onder 
andere de beren, herten en rode 
panda’s in dit waanzinnige 
natuurgebied. 

Adres: Route de Sainte-Croix, 
57810 Rhodes

97,9 km vanaf camping 
Au Clos de la Chaume

Een wereldreis voor het hele 
gezin. Al 50 jaar neemt pretpark 
Fraispertuis City je mee in hun 
wondere wereld vol avonturen. 
Neem deel aan een watergevecht, 
stap in de achtbaan of geniet van 
een van de 35 andere attracties. 
Naast actie en avontuur vind je 
ook negen eetlocaties en een leuk 
souvenierwinkeltje. 

Adres: 50 Rue de la Colline des 
Eaux, 88700 Jeanménil
 
32 km vanaf camping 
Au Clos de La Chaume

TIP: TIJD VOOR WAT ACTIE? IN DE BOSSEN 
KUN JE WANDELEN, MOUNTAINBIKEN, 
KLIMMEN EN PAARDRIJDEN

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Spar, 4 Rue du Dr Jean Poirot, 88430  
Corcieux, 
1,2 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Centre Hospitalier Remiremont 
1 Rue Georges Lang, 88200 Remiremont,  
40 km vanaf de camping 
PINAUTOMAAT: 
Crédit Agricole Alsace Vosges, 10 Rue de 
L Hôtel de ville, 88430 Corcieux,  
1,2 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
104 Rue de Colmar, 88650 Anould 
6,6 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 Au Clos de la 
Chaume 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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