OVER VILLATENT

“Super mooie ruime tent, zeer comfortabele
bedden, fijne gas barbecue.”

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.

9,8

OVER CAMPING
ROMA CAPITOL
Camping Roma Capitol is een
prachtige 4-sterren camping. In
slechts 30 minuten rijden zit je
in de wereldstad Rome.
De camping zal in seizoen 2021
beschikken over een ontzettend
groot nieuw waterpark. Wil je
even wat anders dan het
zwembad? Geen probleem!
De camping beschikt over een
shuttle service die je veilig naar
het strand brengt. Geen zin om
lang in de auto te zitten? De
camping ligt op slechts 15 min.
rijden van het vliegveld
Fiumicino.

“Hele fijne tenten op prachtige campings. Erg
fijne communicatie en zeer klantgericht!”

8,4

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
DICHTBIJ ZEE

Voor onze kleintjes is deze
camping een geweldige plek!
Het vernieuwde waterpark
beschikt over een grote
waterspeeltuin en de vele baden
zorgen voor uren waterpret.
De sportvelden, speeltuinen en
de midgetgolfbaan bieden de
kinderen genoeg mogelijkheid
voor veel speelplezier. Ben jij
goed in zandkastelen bouwen?
Ga dan lekker met de shuttle
bus naar zee en bouw jouw
mooiste zandkasteel!

WATERPARK
WATERSPEELTUIN
TENNISBAAN
SPORTVELDEN

Op de Camping
ETEN EN DRINKEN
Tijdens een vakantie in Italië
kunnen autentieke Italiaanse
gerechten natuurlijk niet
ontbreken! Daarvoor kun
je terecht bij het camping
restaurant ‘‘TeTTo Giardin’’.
Ervaar de heerlijke smaken van
lokale producten die met passie
zijn bereid. In de middag kun je
genieten van een heerlijke lunch
of een lekker koud drankje bij
de bar. Voor de bierliefhebbers
onder ons zit er in de buurt een
fantastische bierbrouwerij, waar
de eigenaar vol trots zijn bieren
aan jou schenkt.

SAUNA / STOOMBAD
VOLLEYBALVELD
MIDGETGOLF
SPEELTUIN
RESTAURANT
SNACKBAR
WINKELTJE
BAR

ROME
Wanneer je verblijft op Roma
Capitol, kun je deze kans niet
missen. Vanaf de camping vertrekt
er een shuttle naar het station waar
je in slechts 20 minuten in hartje
Rome staat. Deze adembenemende
stad zal één van je hoogtepunten
zijn tijdens het verblijf. Bezoek
het welbekende Colosseum, de
Vaticaanstad en wandel door het
oude centrum Trastevere. De wijk
ligt aan de overkant van de rivier de
Tiber.
Adres: Rome, 5328 AS
28 km vanaf camping Roma Capitol

HANDIG OM TE
WETEN:

SUPERMARKT LIDL:
Conad, Via Isole del Capo Verde, 22/26,
00100 Lido di Ostia RM
6,5 km vanaf de camping

TANKSTATION:
IP, Viale Mediterraneo, 00123 Roma RM
2 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Via Gian Carlo Passeroni, 28, 00122 Lido
di Ostia RM
3 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Via Alessandro Piola Caselli, 80/c, 00122
Lido di Ostia RM
4,1 km vanaf de camping

IN DE BUURT

OSTIA LIDO

BE WILD OUTDOOR

GUSTO GLAM

Ostia Lido is een echte aanrader
tijdens jullie vakantie. Het plaatsje
ligt direct aan het strand en heeft
een prachtige boulevard. De
shuttle vanaf de camping stopt
bij beachclub ‘Il Capanno’, waar
je heerlijk kunt genieten op het
prachtige strand. Neem een lekker
drankje, beoefen verschillende
watersporten en geniet van het
prachtige Ostia Lido.

Dit outdoorpark is geweldig voor
jong en oud! Voor de buitensporters
en klauteraars onder ons is dit een
geweldige plek. Je kunt hier van
alles doen. Klimmen door de bomen,
klauteren door het hoogte parcours
en de hoogte in op de klimwand. Het
park is geschikt voor het hele gezin
en heeft verschillende niveaus. Het
park ligt op slecht 600 meter vanaf
de camping! Veel plezier!

Hebben jullie zin om een hapje te
eten buiten de camping? Probeer
dan eens restaurant Gusto Glam.
Het restaurantje bevindt zich in het
historische centrum van Ostia en is
op steenworp afstand van de zee.
De Napolitaanse pizza-kok bereidt
de meest verukkelijke pizza’s en
verschillende gerechten die iedere
maand varieren. Eetsmakelijk!

Adres: Lungomare Duca degli
Abruzzi, 40-48, 00121 Lido di Ostia
4,3 km vanaf camping Roma Capitol

TIP: BIERLIEFHEBBER? GA DAN ZEKER EENS
NAAR BIERBROUWERIJ BIRRIFICIO TIBER. BIJ
VOORKEUR ZODRA HET DONKER WORDT!

LUXE

met sanitair XL
*
*
*
*
*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Twee stapelbedden
Douche
Toilet
Wasbak

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

7x5m
6 personen
Op camping Roma Capitol
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!

