“Wederom genoten van een leuke vakantie in de heerlijke
Villatent. Veruit de mooiste accommodatie op de camping!”

OVER VILLATENT
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
BETUWE
Gelegen aan de voet van de
Utrechtse Heuvelrug vind je
camping Betuwe. Deze gezellige
familiecamping, midden tussen
de prachtige boomgaarden en
pittoreske dorpjes, is de
perfecte vakantielocatie.
Geniet van het buitenleven en
het comfort. De verschillende
zwem- en vismeren zorgen voor
onvergetelijke vakantiedagen.
Schuif ‘s middags aan voor een
verkoelend drankje op het
terras en geniet van een hapje
in de brasserie.

“ Tent zeer ruim en goed voorzien van alles wat
je nodig hebt. Bedden lagen lekker.’’

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
SPEELTUIN

Op camping Betuwe valt er voor
kinderen en tieners genoeg
te doen! De kids beleven de
grootste avonturen op één van
de vele speelplekken, verspreid
over heel de camping. Het
animatieprogramma bestaat
uit geweldige activiteiten:
knutselochtenden, kinderbingo’s
en speurtochten. De zwemvijver
op de camping zorgt voor een
bron van plezier tijdens de hele
vakantie! Op camping Betuwe
zul je je niet snel hoeven te
vervelen. Veel speelplezier!

BINNEN SPEELTUIN
JEU DE BOULES
AIRTRAMPOLINE
BOOGSCHIETBAAN

Op de Camping
DE HORECA

Of het nou gaat om een snelle
hap of uitgebreid dineren. Op
camping Betuwe kun je altijd
terecht bij de gezellige brasserie.
Is het lekker weer? Geniet dan
van het zonnetje op het terras.
Ben je heel de dag actief geweest
en wil je niet lang aan tafel
zitten? Loop dan eens langs de
cafetaria en kies een van jouw
favoriete snacks. Natuurlijk is
het ontbijt niet te missen! Een
kleine boodschap of heerlijk
vers gebakken broodjes nodig?
Daarvoor kun je terecht bij de
minisupermarkt en de cafetaria.

TAFELTENNIS
FIETSVERHUUR
ANIMATIE & MINICLUB
SKELTERVERHUUR
RESTAURANT
SNACKBAR
ZWEMMEER MET
ZANDSTRAND
VISVIJVER

OUWEHANDS
DIERENPARK
Ga op zoek naar jouw favoriete
aapjes of bespied de beren
vanuit de observatiepost in
het Berenbos. Er valt altijd wat
te ontdekken in Ouwehands
Dierenpark. Kom je ook mee op
ontdekkingsreis? Het dierenpark
beschikt over de grootste
overdekte speeljungle van Europa!
Klauter als aapjes door de touwen
van de metershoge jungle.
Adres: Grebbeweg 111, Rhenen
4,4 km vanaf camping Betuwe

HANDIG OM TE
WETEN:
SUPERMARKT:
Adres: Verbrughweg 16, 4033 GP Lienden
3,8 km vanaf de camping
TANKSTATION:
Adres: Total Kesteren Inz Spoorstraat,
Spoorstraat 4, 4041 CL Kesteren
3,9 km vanaf de camping
ZIEKENHUIS:
Adres: Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
21,9 km vanaf de camping
PINAUTOMAAT:
Adres: Nedereindsestraat 11A, 4041 XE
Kesteren
3,3 km vanaf de camping

IN DE BUURT

RESTAURANT MOEKE

TIEL

‘T AMBTSHUIS

Iedereen komt graag bij Moeke
over de vloer. Is het niet voor
een kopje koffie of een broodje,
dan is het wel voor het heerlijke
diner. Op de heerlijke, uitgebreide
dinerkaart is er voor iedereen wel
wat lekkers te vinden. Een biefstuk,
een burger of een goed stukje vis.
Het prachtige terras zorgt ervoor
dat je hier tijdens warme dagen
niet weg te krijgen bent. Wat het
nog leuker maakt, is dat je uitkijkt
over het prachtige water van de
Rijn. Smakelijk en geniet!

Gezellig een dagje uit? Even lekker
wandelen door de binnenstad en
een terrasje pakken? In de stad Tiel
kan het allemaal. De gezellige stad
heeft iedere woensdag en zondag
de Vrije markt. Hier kun je heerlijk
overdekt snuffelen tussen alle
hebbedingetjes en andere leuke
producten. Deze wordt gehouden in
de historisch oude veilinghallen van
de prachtige stad Tiel.

De gastheren Jeffrey en John
heten je van harte welkom in
hun eeuwenoude ambtshuis aan
het dorpsplein. Zij hebben deze
omgetoverd tot Bistro & Tapas. Een
volledig uniek concept voor een
onvergetelijke avond genieten. Van
oude gerechten tot gerechten in een
nieuw jasje. De sfeer en het heerlijke
eten in dit ambtshuis is een en al
smullen!

Adres: Veerplein 1, Rhenen
5,1 km vanaf camping Betuwe

TIP: NU JE DICHT BIJ HET WATER ZIT, HUUR
ZEKER EEN SLOEPJE EN GA GEZELLIG EEN
DAGJE VAREN.

COMPACT

LUXE XL

ONZE TENTEN

met sanitair
* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Stapelbed

*
*
*
*
*
*

Twee slaapkamers
Tweepersoonsbed
Twee stapelbedden
Douche
Toilet
Wasbak

4x4m

7x5m

4 personen

6 personen

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 Betuwe
vind je onze prachtige
Villatent Compact en
onze luxe Villatent
inclusief sanitair XL.
Dit zijn mooie
safaritenten voor
maximaal 4 of 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!

