


OVER VILLATENT

OVER CAMPING 
LESTAUBIÈRE 

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.

Gelegen in hartje Dordogne 
vind je de prachtige camping 
Lestaubière. Een ruim 
opgezette familiecamping, 
omgeven door wijngaarden, 
grotten, kastelen en de rivier 
Dordogne. Het is de perfecte 
locatie om te ontspannen en 
te genieten van de prachtige 
omgeving en natuur. 
Er is een enthousiast 
Nederlandssprekend 
animatieteam aanwezig die 
een uitgebreid programma 
verzorgt voor het hele gezin!

‘‘Hoogstaande kwaliteit tenten op prachtige 

plekken, zeker een aanrader!’ ’

‘ ‘Geweldig mooie camping met ee meertje en een 

groot zwembad.’ ’
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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.



Op camping Lestaubière is 
genoeg te beleven. Het gebied 
staat bekend om zijn wijn-
gaarden, kastelen en grotten. 
Deze zijn zeker een aanrader om 
te bezoeken! De camping 
beschickt over een groot 
zwembad en een heerlijk 
zwemmeer. Voor de golfers is er 
een golfbaan in de omgeving. 
Tijd voor wat actie? Stap dan op 
het circuit van het kartcentrum 
of pak een paintballgeweer en ga 
de strijd aan!

VOOR DE  
KLEINTJES 

Met het sportveld, voetbalveld, 
volleybalveld hoeven de kids 
geen moment stil te zitten! De 
camping doet haar uiterste best 
om de kinderen een geweldige 
dag te laten beleven. Er staat 
een animatieteam voor hen klaar, 
die zorgt voor verschillende 
activiteiten. Doe mee met de 
toernooitjes, lampionnenoptocht 
en de playbackshow. Het 
zwemmeer met vlonder zorgt 
voor verkoeling tijdens warme 
dagen. 

SPEELTUIN

ANIMATIE

BUITENZWEMBAD

BIJ EEN MEER

PEUTERBAD

VISMOGELIJKHEID

HONDEN TOEGESTAAN

MINICLUB

JEU DE BOULES

TAFELTENNIS

VOLLEYBALVELD 

VOETBALVELD

SPORTVELD

TE DOEN OP  
LESTAUBIÈRE

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Een prachtige stad aan de oevers 
van de rivier Dordogne met een 
schitterend renaissance centrum. 
Het is een aantal jaren geleden 
uitgeroepen tot de stad van kunst 
en geschiedenis. De vele straatjes 
en pleinen geven de stad haar 
charme. Na het bezoeken van het 
prachtige centrum kun je lekker 
genieten van een heerlijk wijntje aan 
een van de kades.

Het dorpje heeft een Middeleeuws 
centrum, waarbij de straatjes uniek 
in elkaar gedraaid zijn. Een dorpje 
met een rijke geschiedenis en vele 
artiesten. Voornamelijk zal je 
opmerken dat er vele straat-
kunstenaars aanwezig zijn. 
Bewonder hun kunstwerken in Rue 
Cardénal, Rue l ’Ancienne Poste et de 
Grand’ Rue. Op zondag kan je langs 
de lokale markt. Vergeet zeker geen 
souvenir te scoren!

BERGERAC ISSIGEAC 

CYRANO CANOE

CHÂTEAU DE 
MONBAZILLAC
De Dordogne staat onder 
andere bekend om de vele 
kastelen. Je kunt dan ook niet naar 
huis, voordat je een van de 
kastelen hebt bezocht. Op nog 
geen halfuurtje rijden vanaf de 
camping vind je Château de 
Monbazillac. Zin  in een heerlijke 
wijnproeverij? Dan zit je hier 
helemaal goed. Verken het 
prachtige kasteel en maak een 
wandeling in de schitterende tuin. 

Adres: Le Bourg, 24240 
Monbazillac

27 vanaf camping Lestaubière

Camping Lestaubière is gelegen 
aan de prachtige rivier Dordogne. 
Een unieke kans om het water op 
te gaan en gezellig met het hele 
gezin een actief dagje te gaan 
kanoen. Bij Cyrano Canoe kun 
je deelnemen aan verschillende 
activiteiten, zoals kanoën, stand-
up peddel, mountainbiken en 
paintball!  

Adres: Le bourg, 24100 Creysse

18 km vanaf camping Lestaubière

TIP: 
BEZOEK EEN VAN DE OCHTENDMARKTEN IN 
LALINDE, VERGT, LE BUGUE OF BERGERAC.

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 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 Lestaubière
vind je onze prachtig luxe 
Villatent. 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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