


OVER VILLATENT

OVER CAMPING
LES PÊCHEURS

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.

Les Pêcheurs is een 4-sterren 
camping gelegen aan de prachtige 
Côte d’Azur. Genieten staat 
centraal in het zuiden van 
Frankrijk! De camping ligt op 
slechts 11 kilometer van de 
bekende badplaats Fréjus. Saint-
Tropez en Monaco zijn een 
uurtje rijden. Les Pêcheurs is de 
ideale bestemming voor een 
vakantie met het hele gezin. 
Je kunt een duik nemen in het 
zwembad op de camping, in de 
rivier net buiten de camping óf je 
rijdt naar het strand en neemt een 
duik in zee!

“Top locatie in de Provence. Genoeg ruimte rond de 

tent. Niet te grootschalig. Alles dichtbij!”

“Tent zeer ruim en goed voorzien van alles wat 

je nodig hebt. Bedden lagen lekker.’ ’
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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.



Rondom de camping is er 
genoeg plek voor avontuur en 
actie. Je kunt namelijk 
boogschieten, aquagymmen, 
kanoën, voetballen en nog veel 
meer. De camping organiseert 
veel activiteiten met lokale 
partijen. Denk hierbij aan 
heerlijke wijnproeverijen, diep-
zeeduiken voor de waterratjes of 
paardrijden op het strand. Tijd 
voor ontspanning? Voor de 
volwassenen is er de mogelijkheid 
om heerlijk tot rust te komen in 
de welness op de camping. 

VOOR DE  
KLEINTJES 

Voor de kleine vakantiegangers 
is er genoeg te doen op camping 
Les Pêcheurs. In de maanden 
juli en augustus is er een 
animatieteam aanwezig, met 
een spetterend programma 
vol geweldige activiteiten. De 
camping beschikt over een 
miniclub voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Daarnaast zijn er 
voorstellingen, muziekavonden en 
schuimparty’s voor het hele gezin! 
Tot slot is op de camping een 
verwarmd spraypark aanwezig 
voor uren waterpret!

JEU DE BOULES  

ANIMATIE & MINICLUB

BAR

WATERSPORT

HUISDIER TOEGESTAAN

PEUTERBAD

BUITENZWEMBAD

SPEELTUIN 

KANOËN

VOLLEYBALVELD

SAUNA/STOOMBAD 

SPORTVELD

FIETSVERHUUR

VERVEEL JE GEEN 
MOMENT!

Op de Camping 



IN DE BUURT  

PARC ZOOLOGIQUE, 
FRÉJUS

Om safaridieren te spotten, hoef 
je niet helemaal naar Afrika te 
gaan. Op slechts 11 km afstand 
vind je Parc Zoologique, gelegen 
in Fréjus. Het park is maar liefst 
15 hectare groot. Ontdek hier de 
ruim 250 verschilende dieren, die 
hier rondlopen. Wat is jouw 
lievelingsdier? 

Adres: 240 Rue Hubert Masquefa, 
Frejus

11 km vanaf camping Les 
Pêcheurs

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: Quartier des 
Coumbettes, 83520 
1,6 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: 240 Avenue de 
Saint-Lambert
12,6 km vanaf de camping 

PINAUTOMAAT: 
Adres: 24 Avenue Général de 
Gaulle 
700 m vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: La Garonne, 83520 
2,5 km vanaf de camping

Een prachtige stad om te bezoeken 
is Monaco. Gelegen aan de 
zuidelijke Mediterrane kust van 
Frankrijk. Na het Vaticaanstad is 
Monaco de kleinste onafhankelijke 
staat van de wereld en hierdoor de 
op één na dichtsbevolkte stad ter 
wereld. De bekende wijk Monte 
Carlo is beroemd van de botanische 
tuinen en is zeker de moeite waard 
om te bezoeken!

Saint-Tropez is een hotspot aan de 
Cote d’Azur gelegen in het zuid-
oosten van Frankrijk. Als je een 
bezoekje neemt aan deze prachtige 
stad, bezoek dan zeker de 
haven. Hier liggen de meest adem-
benemende boten. Je kijkt je ogen 
uit! Iedere dinsdag- en zaterdag-
morgen is er een provençaalse 
markt. Kortom, in Saint-Tropez is er 
genoeg te beleven! 

MONACO SAINT-TROPEZ
AQUALAND, FRÉJUS

Tijd voor en dagje waterpret? 
Op slechts 20 minuten rijden 
vind je Aqualand. Een groot 
waterpretpark met een breed 
aanbod aan glijbanen en 
waterattracties! Het park is maar 
liefst 7 hectare groot en 
beschikt over ruim 19 attracties, 
waarvan er twee uniek zijn in 
heel Europa! Dit wil je niet 
missen. 

Adres: Camp de l ’abbé, Fréjus 

12,6 km vanaf camping Leï Suves  

TIP: 
OP DE CAMPING GELDT VOOR DE MANNEN:
LOSSE ZWEMSHORTS ZIJN VERBODEN 

@KANO.nl



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Twee stapelbedden
* Douche
* Toilet
* Wasbak

7 x 5 m
6 personen

LUXE 
met sanitair 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 Les Pêcheurs 
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!
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