


OVER VILLATENT

OVER CAMPING 
RIVER

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.

Camping River is een prachtig 
kleinschalige camping, gelegen aan 
de Ubaye rivier. De camping ligt 
slechts 15 kilometer van de 
levende stad Barcelonnette. Met 
een prachtige ligging in de bergen 
is de camping uitermate geschikt 
voor de natuur-, sport- en water-
liefhebbers! In de omgeving kun 
je perfect raften, mountainbiken, 
paardrijden, zweefvliegen en 
abseilen. Het meertje en het 
zwembad zorgen voor uren 
waterpret tijdens je verblijf. 
Kortom, camping River heeft voor 
ieder wat wils!

“Snelle reacties, goed bereikbaar 

 en meedenkend!”

“ 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 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.



Door de prachtige ligging van 
camping River zit iedere gast hier 
op zijn plek. Het gebied heeft 
een mediterraan klimaat met 
circa 300 zon-dagen per jaar.
Geniet van dit heerlijke klimaat 
en ga wandelen in de mooie 
omgeving of zwemmen in het 
open meer. Voor de fiets-
liefhebbers zijn er genoeg mooie 
routes door de bergen. De 
gezellige bar en het terras zijn 
het middelpunt van de 
camping. Kom jij gezellig een 
drankje doen? 

AVONTUURLIJKE 
VAKANTIE

Kinderen die dol zijn op avontuur 
hoeven zich hier geen moment te 
vervelen! In de directe omgeving 
worden er verschillende 
outdooractiviteiten aangeboden 
als: abseilen, raften, paardrijden, 
zweefvliegen en mountainbiken. 
De camping beschikt over 
natuurwater waarin je kunt 
zwemmen, met een bootje waar 
iedereen gebruik van mag maken. 
Deze activiteiten bezorgen de 
kids een onvergetelijke vakantie!

SPEELTUIN

TAFELTENNIS

BUITENZWEMBAD

BIJ EEN RIVIER

BAR

VISMOGELIJKHEID

HONDEN TOEGESTAAN

TAFELVOETBAL

JEU DE BOULES

SNACKBAR

RESTAURANT 

BROODVERKOOP

WINKELTJE

ACTIVITEITEN OP  
CAMPING RIVER

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Dit historische stadje op 1135  
meter hoogte is een echte must  
see in de omgeving! Ga lekker shop-
pen of een hapje eten met het hele 
gezin. Het autovrije centrum biedt 
verschillende winkeltjes, cafe’s en 
restaurantjes. De Mexiaanse villa’s 
vertonen het kleurrijke en speciale 
verleden van de stad. Neem ook 
zeker een bezoekje aan Blauwe Huis 
of Villa Costebelle. 

Bois Chenu golfbaan, een prachtige 
baan met maar liefst 9 holes. Iedere 
hole biedt een spectaculair uitzicht 
op de vallei. Dit zorgt voor een 
uitzonderlijke plek om te spelen. De 
golfbaan bevindt zich op slechts 20 
min. rijden vanaf de camping en is 
gelegen op 3 km van Barcelonnette. 
Heb je trek gekregen door de 
spannende strijd? Combineer het 
golfen met een hapje eten in het 
centrum van Barcelonette. 

BARCELLONETTE GOLFEN 

RAFT’UBAYE

CIRCUIT DE  
BARCELONNETTE

Ben jij net zo getalenteerd als onze 
held Max Verstappen? Daag jouw 
gezin uit voor een potje  
racen en laat jouw kwaliteiten zien 
op het circuit van Barcelonnette. 
Hier kunnen zowel jong als oud 
karten op het prachtige circuit van 
Barcelonnette.  

Adres: Le Boulevard, 07360 Les 
Ollières-sur-Eyrieux

21 km vanaf Camping River

Op loopafstand van de camping 
vind je Raft’ubaye. Stap met het 
hele gezin in een raftingbootje en 
geniet van de avontuurlijke tocht 
over de rivier. De raftingbasis biedt 
avonturen in verschillende levels. 
Zo kunnen ook de jongste in een 
bootje stappen! Voor de echte
waaghalzen is er een route vol 
grote sensaties. Deze dag zul je 
niet snel vergeten! 

Adres: Méolans Village
04340 Méolans-Revel 

280 m vanaf Camping River

TIP: 
DOOR DE 835 METER HOOGTE KAN DE 
WIFI-VERBINDING SLECHT ZIJN

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: Terres Neuves Avenue des Trois 
Frères Arnaud, Lieudit, 04400 Saint-Pons 
14 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: 8 Rue Maurin, 04400 Barcelonnette,  
16 km vanaf de camping 

PINAUTOMAAT: 
Adres: Avenue de la Libération, 04400 
Barcelonnette 
17 km vanaf de camping 

TANKSTATION: 
Adres: 49 Avenue des Trois Frères Ar-
naud, 04400 Barcelonnette 
270 m vanaf de camping



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Twee stapelbedden

LUXE 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 River
vind je onze prachtig luxe 
Villatent. Dit is een mooie 
safaritent voor maximaal 6 

personen.

Handdoeken, 
theedoeken en 

bedlinnen zijn helaas 
niet inbegrepen.

5 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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