


OVER VILLATENT

OVER CAMPING 
LES GENÊTS

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.

Aan de rand van het Pareloupmeer, 
vind je camping Les Genets. Een 
kleinschalige camping met een ruim 
aanbod aan faciliteiten en 
horecagelegenheden. 

De camping heeft voor ieder wat 
wils en biedt diverse activiteiten 
aan. In het hoogseizoen vind je er 
een animatieteam dat naast Engels 
ook Nederlandstalig spreekt en 
gericht is op zowel kinderen als 
volwassenen. Ook het meer biedt 
verschillende watersport 
activiteiten. 

Hoogstaande kwaliteit tenten op prachtige plekken, 

zeker een aanrader!

“Top camping, grote plaatsen op een top locatie.  

Uiterst vriendelijk onthaal.”
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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.



Even geen zin om te koken? Schuif 
aan in het restaurant en bestel 
een van de heerlijke gerechten. 
Een koud drankje in de gezelige 
bar is ook zeker een aanrader! 
Zit in een snelle hap? Dan zit je 
helemaal goed bij de pizzaria op 
de camping. Na het eten is het 
tijd voor de jongeren om zich 
te vermaken in de discotheek, 
terwijl ouders kunnen genieten 
van een van de concerten op de 
camping zelf. Geloof ons maar als 
we zeggen dat je echt nooit meer 
naar huis wilt!

VOOR DE  
KLEINTJES 

De camping beschikt over een 
groot sport- en speelveld, waar 
de kinderen zich dagelijks 
verzamelen. Het animatieteam 
zorgt voor vermaak voor jong 
en oud. Doe mee met aquagym, 
olympiades, toernooien en bekijk 
de geweldige voorstellingen. 
Op het meer vind je verschillende 
opblaasbare waterspelen speciaal 
voor kids, maar het meer is 
ook geschikt om te zeilen of 
waterskiën. Uren waterpret 
gegarandeerd!

MINICLUB & ANIMATIE

MIDGETGOLF

DISCOTHEEK

WINKELTJE

RESTAURANT EN BAR

SNACKBAR

BROODVERKOOP

TAFELTENNIS

BOOGSCHIETEN

TAFELVOETBAL

FITNESS

VOLLEYBALVELD

BUITENZWEMBAD

HORECA OP  
LES GENÊTS

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Het grote geluk bij een bezoekje aan 
Les Genêts is het prachtige meer, 
genaamd Lac de Pareloup. Dit meer 
ligt direct aan de camping en is in de 
zomer een populaire bestemming, 
ook onder de locals.

Hier vind je ontelbaar veel strandjes 
en op het meer vind je verschillende 
watertoestellen voor oneindig veel 
waterplezier. 

Een prachtige stad met een rijke 
geschiedenis. Er valt heel veel te 
beleven en te leren. 

Lekker eten mag ook niet ontbreken 
tijdens je citytrip aan Rodez. Schuif 
aan bij een van waanzinnige 
restaurants. Bestel een fris drankje 
en wat echte Franse frietjes voor het 
ultieme vakantie gevoel. 

LAC DE PARELOUP RODEZ

VIADUCT  
VAN MILLAU 

FOREST LAND

Zin in beetje avontuur en actie 
tijdens je vakantie? Dat zit je goed 
bij Forest Land: een outdoorpark 
voor het hele gezin. 

Geniet van activiteiten 
zoals outdoor lasergamen, buggy 
rijden, een bezoekje aan het spray-
park of aan de mini boerderij. 
Trek gekregen van al die outdoor 
activiteiten? Geen probleem! Ook 
dat is hier mogelijk. 

Adres: Avenue du Pont des Îles, 
01220 Divonne-les-Bains

7,8 km vanaf camping Les Genêts

Misschien niet zo bekend als de 
Eiffeltoren, maar wel net een 
tikkeltje hoger. Dan hebben we 
het natuurlijk over het viaduct van 
Millau. Het hoogste punt ligt 
namelijk op 343 meter hoogte en 
steunt op slechts negen punten. 
Absoluut de moeite waard om een 
keer te bezoeken. 

Adres: Viaduc de Millau, 12400 
Millau
 
42 km vanaf camping Les Genêts

TIP: LOSSE ZWEMSHORTS ZIJN NIET 
TOEGESTAAN OP DE CAMPING.

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
1920 Avenue de Pareloup, 12410 
Salles-Curan 
6,4 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Centre Hospitalier de Millau, 265 Boule-
vard Achille Souques, 12100 Millau 
42 km vanaf de camping 

PINAUTOMAAT: 
22 Place de la Mairie, 12410 Salles-Curan 
6,5 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Avenue de Sully, 12410 Salles-Curan 
6,9 km vanaf de camping



  

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

LUXE XL
met sanitair

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 Genêts 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.

7 x 5 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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