OVER VILLATENT

‘‘Prachtige ligging, mooi uitzicht, lekkere bedden,
fijne complete tent.’’

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
DE VAUBARLET
Tussen het groene landschap en
de heuvels van de Haute-Loure
vind je Camping de Vaubarlet.
De camping ligt op een uur rijden
van Lyon, aan de oevers van rivier
de Dunière.
De familiecamping, met verwarmd
zwembad en peuterbad, is de
ideale bestemming om te genieten
van een onvergetelijke vakantie.
Door het enthousiasme en warme
hart van het animatieteam voelen
zelfs de kleintjes zich al snel thuis.

‘‘Schitterende accommodatie. Midden in de natuur, van
alle gemakken voorzien en personeel is erg gastvrij.’’
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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
VOLLEYBALVELD

Een onvergetelijke vakantie
voor je kinderen? Dat doe je
op camping de Vaubarlet. Het
animatieteam staat dag en
nacht klaar voor de kleintjes.
Van kayaken, mountainbiken tot
kanoën en paardrijden.

BILJART
TAFELTENNIS

Leuk om te weten: een keer per
week wordt er een wandeltocht
georganiseerd, waarbij de
prachtige zonsopgang op een
uitgedoofde vulkaan te zien is. Dit
wil je zeker niet missen!

JEU DE BOULES
TAFELTENNIS

Op de Camping
HORECA OP
DE VAUBARLET

Van 15 mei tot 15 september
staat het personeel van het
restaurant op de camping voor
je klaar. Van de lekkerste pizza’s
tot overheerlijke snacks. Hier is
optimaal genieten het codewoord.
Naast de verschillende
lekkernijen kun je ook genieten
van een aantal authentieke
streekgerechten. Afhalen is
uiteraard ook mogelijk. In de
campingwinkel liggen er elke
ochtend verse croissantjes klaar.

SPEELTUIN
MINICLUB & ANIMATIE
WINKELTJE
RESTAURANT EN BAR
BUITENZWEMBAD
PEUTERBAD
VISMOGELIJKHEID
BIJ EEN RIVIER

PARC FAMILY
AVENTURE
Een geweldige uitvalbasis voor
zowel jong als oud. Van klimroutes
tot escape rooms. In dit park
kun je gebruik maken van een
groot aanbod aan activiteiten.
Gigantische kabelbanen en
slingersprongen zorgen voor een
dag vol avontuur.
Adres: Site du plan d’eau, aire
naturelle, 43140 La Séauve-surSemène
15,2 km vanaf camping
de Vaubarlet

HANDIG OM TE
WETEN:

SUPERMARKT:
ALDI, Zone de, Chanibeau, 43600 SainteSigolène
6,4 km vanaf de camping
TANKSTATION:
ELAN, Route du Peycher, 43600 SainteSigolène
6,5 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Maison Médicale Sigolennoise, Place des
Anciens d’Afn, 43600 Sainte-Sigolène
7,2 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
1 Rue de la Victoire, 43600
Sainte-Sigolène
6,2 km vanaf de camping

IN DE BUURT

VÉLORAIL DU VELAY

ROCHEBARON

LOKALE MARKT

De Vélorail du Velay. Een populaire
actractie voor jong en oud.

Kasteel Rochebaron ligt in het
noordoosten van Haute-Loire.
Ontdek de geweldige architectuur
uit de Middeleeuwen. De torens
beschikken over schietgaten, die
zeker niet vergeten kunnen worden.

Altijd al eens een lokale markt willen
bezoeken tijdens je vakantie? Dit kan
in het plaatsje Yssingeaux. Op
donderdagochtend vind je hier
ontzettend veel marktkraampjes,
met voor ieder wat wils en genoeg
lokale specialiteiten.
Het dorpje ligt slechts 15 kilometer
verwijderd van de camping. Een
bezoekje aan dit prachtige plaatsje
is zeker de moeite waard.

Deze bergroute werd lang geleden
gebruikt voor het vervoeren van
burgers en vrachtvervoer.
Nu ontdek je op leerzame wijze de
omgeving met het hele gezin, door
middel van kleine karretjes over de
spoorbaan.
Adres: Vélorail Velay, La Gare, 1
Rue d’Annonay, 43220 Dunières
20,6 km vanaf camping
de Vaubarlet

Bezoek ook eens de valkerij die het
hele jaar door gratis
vluchtdemonstraties geeft.

TIP: KAYAKKEN OF KANOËN? OOK DIT IS
MOGELIJK RONDOM DE CAMPING. VRAAG BIJ
DE RECEPTIE OM INFORMATIE.

LUXE

*
*
*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Stapelbed
Slaapbank

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

5x5m
5 personen

Op camping Vaubarlet vind je
onze prachtig luxe Villatent.
Dit is een mooie safaritent
voor maximaal 5 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!

