


OVER VILLATENT

OVER CAMPING 
LE PECH CHARMANT 

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.

Deze prachtige 4-sterren familie-
camping in de Dordogne is populair
door de omringende Middeleeuwse 
geschiedenis. De bosrijke omgeving 
is geschikt voor kinderen van alle 
leeftijden. Terwijl de kinderen in het 
zwembad spelen, kunnen de ouders 
genieten van een heerlijk drankje 
aan de poolbar. In het hoogseizoen 
worden in de bar regelmatig 
thema-avonden, optredens en mini- 
playbackshows georganiseerd. 
Tijdens het voor- en naseizoen 
organiseert de camping activiteiten, 
zoals wandelweken, bridgeweken, 
campingrally’s en de Prehistorun. 

‘ ‘Hoogstaande kwaliteit tenten op prachtige 

plekken, zeker een aanrader!’ ’

‘  De camping heeft een landelijk karakter en ligt in 

een bosrijk gebied. ’ ’
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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.



Le Pech Charmant biedt op 
het gebied van horeca genoeg 
faciliteiten aan. Om een 
lekker hapje te eten hoef je 
de camping niet te verlaten. 
Het ruime aanbod van à la 
carte-gerechten biedt heerlijke 
specialiteiten uit de Dordogne. 
Liever een snelle hap? Kom dan 
naar de bar voor een lekkere 
snack. Tijdens de Franse 
tapasavond worden op de 
camping verschillende lokale 
gerechten in klein formaat 
geserveerd, zeker een aanrader!

VOOR DE  
KLEINTJES 

Le Pech Charmant is een 
geweldige locatie voor de 
kinderen. De sportvelden, 
speeltuin en miniclub zorgen 
voor dagen vol plezier. Op de 
kinderboerderij kunnen de 
kinderen een rondje op hun 
lievelingsezel. Om de vakantie 
nog leuker te maken is er een 
animatieteam aanwezig die 
activiteiten organiseert. 
Voor de tieners zijn er ook 
activiteiten, zoals spooktochten, 
sporttoernooien en een nachtje in 
het bos!

SPEELTUIN

MINICLUB & ANIMATIE

BUITENZWEMBAD

PEUTERBAD

RESTAURANT & BAR

VISMOGELIJKHEID

BROODVERKOOP

SAUNA/STOOMBAD

JEU DE BOULES

TENNISBAAN

VOLLEYBALVELD 

VOETBALVELD

SPORTVELD

HORECA OP  
LE PECH CHARMANT 

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Een stad met een gezellig 
centrum. Als je de stad bezoekt is 
zaterdag zeker een aanrader. De 
stad staat dan boordevol kraampjes 
van de lokale markt. De 
Middeleeuwse binnenstad heeft een 
fantastische sfeer! Wil je meer 
genieten van de prachtige oude 
straatjes, panden en historie? Dan 
kun je beter buiten het weekend om 
gaan. Je kunt dan in alle rust de stad 
verkennen! 

Les Grottes du Roc de Cazelle, een 
ontzettend leuke plek om heen te 
gaan. Hier kun je namelijk bekijken 
hoe de mensen in de prehistorie 
leefden in de grotten. Doordat het 
park het gebied heeft aangekleed 
met dieren en poppen uit de 
prehistorie, krijg je een realistisch 
beeld en een leuk kijkje in die tijd.

SARLAT-LA-CANÉDA ROC DE CAZELLE 

PAARDRIJDEN

GEOCACHING

De camping is ideaal gelegen voor 
geocaching-liefhebbers. 
Geocaching is een wereldwijde 
schattenzoektocht waar digitaal 
en de real world elkaar tegen-
komen, door middel van GPS 
coördinaten. Hoe werkt het? 
Download de app op je telefoon 
en kies jou eerste zoektocht! 
Volg de instructies en behaal 
je eerste zoektocht. 
Meer informatie? Bezoek dan de 
website van Geocaching.

Routes in de omgeving vanaf
camping Le Pech Charmant 

Ben jij een echte 
paardenliefhebber? Op een 
steenworpafstand van de camping 
vind je een leuke manege. Deze 
manage biedt tochten aan voor 
kinderen vanaf 11 jaar. 
Voor de kleintjes vanaf 4 jaar is 
er de mogelijkheid om een kleine 
buitenrit te maken met papa of 
mama ernaast. De paarden hebben 
verzorging nodig, wat deels gedaan 
wordt met de kinderclub. Geweldig! 

Adres: 24620 Les Eyzies

50 m vanaf camping 
Le Pech Charmant 

TIP: 
BEZOEK EEN VAN DE MARKTJES IN: LES  
EYZIES, SARLAT, DOMME, LE BUISSION.

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: PROXI, 24140 Douville, Frankrijk 
1,5  km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: 9 Boulevard du Professeur Albert 
Calmette, 24100 Bergerac  
21 km vanaf de camping 
PINAUTOMAAT: 
Adres: Avenue Edouard Dupuy, 24140 
Villamblard 
8 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: intermarché station-service Vergt, 
18 Route de Bergerac, 24380 Vergt,  
14 km vanaf de camping



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Twee stapelbedden

LUXE XL 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 Le Pech 
Charmant vind je onze

 prachtig luxe Villatent XL. 
Dit is een ruime safaritent 
voor maximaal 6 personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.

5 x 7 m

6 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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