OVER VILLATENT

“Snelle reacties, goed bereikbaar
en meedenkend!”

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.
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OVER ARDÈCHE
CAMPING
Ardèche Camping is een 4-sterren
camping, nabij het plaatsje
Privas. De camping is omringd door
pittoreske dorpjes, prachtige
kastelen, mooie watervallen en
gezellige marktjes. Ardèche is de
ideale vakantiebestemming om de
mooie regio te ontdekken. Raften,
kanoën of mountainbiken, bij
Ardèche is het allemaal mogelijk!
Op deze gezinsvriendelijke camping
is er voor ieder wat wils! Het
zwembad met glijbaan is een grote
toevoeging voor de kinderen en
zorgt voor eindeloos zwemplezier.

“Mooie kleine camping maar alle voorzieningen zijn
aanwezig.’’
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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
TENNISBAAN

Ardèche Camping biedt voor de
kinderen plezier van ‘s ochtends
vroeg tot ‘s avonds laat! In de
maanden juli en augustus zijn
de kinderen 6 dagen per week
welkom in de kinderclub, waar
allerlei activiteiten plaatsvinden.
In de middag zijn er onder andere
sportactviteiten, toernooien
en speurtochten! Iedere avond
kunnen de voetjes van de vloer
bij de minidisco. De speeltuin,
trampoline, multisportveld,
pingpongtafels en trampoline zijn
niet te vergeten!

FIETSVERHUUR
JEU DE BOULES
TAFELTENNIS
TRAMPOLINES

Op de Camping

ACTIVITEITEN OP
ARDÈCHE CAMPING
Ardèche Camping is een echte
familiecamping, gelegen in de
bosrijke omgeving aan de rivier
Ouvèze. Schuif aan bij een
heerlijke restaurant of haal een
snelle hap bij de snackbar. Voor
de kleine boodschappen kun je
terecht bij het campingwinkeltje.
Ter ontspanning biedt de camping
veel facilliteiten, waaronder een
waterspeeltuin, een binnenzwembad en een welnessruimte
met sauna. ‘s Avonds is er familie
entertainment met bingo,
karaoke, magie en concerten.
Avonden vol vermaak zijn
gegarandeerd!

SPEELTUIN
SPRINGKUSSEN
ANIMATIE & MINICLUB
BUITENZWEMBAD
PEUTERBAD
OVERDEKT ZWEMBAD
VISMOGELIJKHEID
RESTAURANT & BAR

INDIAN FOREST,
ARDÈCHE
De Ardèche is de perfecte locatie
voor een klimpark. Dit klimpark
biedt maar liefst 13 verschillende
boomklimparcoursen. Al de
parcoursen eindigen bij de 857
meter lange kabelbaan, waar je op
40 meter hoogte over de bomen
van het Lyas-bos vliegt. Op een
steenworp afstand van het park
kunnen zwem- en watervalliefhebbers zwemmen onder toezicht.
Adres: 105 Chemin du Parcours
Santé, 07000 Coux
7,2 km vanaf Ardèche Camping

EYRIEUX SPORT
Tijd voor wat actie op het water?
Voor een avontuurlijke en
spetterende dag in het hart van de
Ardèche, is Eyrieux sport de ideale
locatie. Hier worden op de Eyrieux
ruim 5 km aan kano- en kayakafdalingen aangeboden. De route
heeft geen bijzondere moeilijkheidsgraad, waardoor het geschikt
is voor het hele gezin.
Adres: Le Boulevard, 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux
21 km vanaf Ardèche Camping

HANDIG OM TE
WETEN:

SUPERMARKT:
Adres: Boulevard de Paste, 07000
Privas
11 km vanaf de camping
TANKSTATION:
Adres: Boulevard de Paste, 07000
Privas
270 m vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Adres: 2 Avenue Pasteur, 07007
Privas
3 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Adres: 19 Cours du Palais, 07000
Privas
1,4 km vanaf de camping

IN DE BUURT
MONTÉLIMAR

LOKALE MARKTJES

Wanneer je door de Drôme rijdt kun
je het niet missen, het prachtige
plaatsje Montélimar. Dit stadje heeft
een historisch centrum, welke
volledig autovrij is. Montélimar biedt
je ontzettend veel als het gaat om
lekker eten. Een hapje en drankje
kunnen zeker niet worden
overgeslagen. Op zaterdagochtend
kun je genieten van de lokale markt,
waar je allerlei lokale producten
kunt bewonderen.

Op zoek naar lokale marktjes in de
Ardèche? Wij hebben er vast een
aantal voor jou op een rijtje gezet.
Privas markt
5 minuten rijden vanaf de camping
Pouzin markt
20 minuten rijden vanaf de camping
La Voulte-sur-Rhône markt
25 minuten rijden vanaf de camping
Beauchastel-markt
30 minuten rijden vanaf de camping

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

LUXE

*
*
*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Een stapelbed
Een los vouwbed

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 Ardèche
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!

