“Zeer mooie en luxe tent, voorzien van
alles wat je nodig hebt!”

OVER VILLATENT
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
BETUWESTRAND
Camping Betuwestrand is
gelegen in het prachtige
natuurgebied: de Betuwe. De
camping beschikt over een
groot eigen recreatiemeer, waar
je verschillende watersporten
kunt beoefenen. De Betuwe
verkennen? Rondom de
camping vind je veel mooie
wandel- en fietsroutes. Voor het
hele gezin is er een uitgebreid,
vermakelijk animatieprogramma.
Kortom, Betuwestrand is de
perfecte uitvalbasis voor jong
en oud!

“Camping Betuwestrand is een super camping, je
moet er echt een keer geweest zijn!’’
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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

RECREATIEWATER

Betuwestrand is een
paradijs voor de kleintjes! Op
de camping kijken de kids hun
ogen uit. Van klim-, klauter-,
glijplezier tot aan waterpret
in het recreatiemeer. In het
hoogseizoen staat het
animatieteam klaar om de
kids een top tijd te bezorgen!
Zo kunnen jullie genieten van
een heerlijke drankje op het
terras van Betuwestrand.
Proost!

WATERSKIBAAN
BANAAN VAREN
GLIJBANEN
RESTAURANT

Op de Camping
DE HORECA VAN
BETUWESTRAND
Tijd voor wat verkoeling? Trakteer
je vrienden en famillie op een ijsje
bij de cafetaria op de camping.
Hier kun je terecht voor de 		
heerlijke snacks, ijsjes en
slushpuppies. Is het lekker weer?
Kom dan een heerlijk drankje
drinken op het terras van
Betuwestrand. Geen zin om te
koken? De koks van het
restaurant staan voor je klaar om
van de heerlijke en verse
ingrediënten de lekkerste
gerechten voor je te bereiden!

SPORTVELDEN
SPEELTUINEN
ANIMATIE & MINICLUB
TIENERCLUB
AFHAALMAALTIJDEN
HUISDIER TOEGESTAAN
WANDEL/FIETS ROUTES
BROODSERVICE

DE STAPELBAKKER
Een gezellig pannenkoekenhuis in
een knusse boerderij aan de rand
van het Landgoed Mariënwaerdt.
Het pannenkoekenhuis heeft een
zonnige wintertuin, een groot
terras en een leuke natuurspeeltuin
voor de kinderen. De koks
trakteren je smaakpapillen graag op
verukkelijke pannenkoeken. Zin in
wat anders lekkers? Er staan
genoeg andere dingen op de kaart!
Adres: Oude Waag 21, Beesd
1,6 km vanaf camping
Betuwestrand

@destapelbakker

KANOËN OP DE
LINGE, ENSPIJK
Een onbezorgde dag op een van de
mooiste rivieren van
Nederland? Ga dan gezellig het
water op en stap samen in een
kano. Geniet van de prachtige
natuur en vele watervogels
rondom de Linge. Onderweg kun
je aanmeren bij een terras voor
een lekker hapje en drankje. Liever
zelf picknicken? Neem dan je eigen
picknickmand mee!

HANDIG OM TE
WETEN:
SUPERMARKT BOON:
Adres: Dorpsplein 4, Beesd
1,9 km vanaf de camping
TANKSTATION:
Adres: Parkweg 85, Beesd
350 m vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Adres: Banneweg 57, Gorinchem
29 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Adres: Parkweg 95, Beesd
450 m vanaf de camping

IN DE BUURT
UTRECHT

‘S HERTOGENBOSCH

Een dagje winkelen kan tijdens de
vakantie niet ontbreken! De
historisch oude binnenstad vormt
het bruisende hart van Utrecht.
Veel van de stadskastelen zijn
omgebouwd tot horecagelegenheden, waar je lekker kunt eten en
drinken. De oude opslagruimtes langs
de werf zijn nu het decor voor
gezellige cafes, hippe winkels en
leuke restaurants met wereldkeukens.

De stad ‘s Hertogenbosch is een
prachtige vestingstad boordevol
monumenten, kunst, design en
winkels. Van het bruisend
carnaval op straat tot rust en ruimte
in het centrum. Opzoek naar een
gezellig restaurantje? Loop dan eens
door de Korte Putstraat, een gezellig
steegje met verschillende horecagelegenheden voor een heerlijke
lunch of diner!

TIP:
TREK JE WANDELSCHOENEN AAN EN
PROBEER EEN VAN DE MOOIE WANDELROUTES

Adres: Lepelstraat 5a, Enspijk
4,9 km vanaf camping
Betuwestrand
@KANO.nl

LUXE

met sanitair XL
*
*
*
*
*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Twee stapelbedden
Douche
Toilet
Wasbak

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

7x5m
6 personen
Op camping Betuwestrand
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!

