


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.

Wilhelm Tell is een gezellige 
familiecamping gelegen op één 
van de mooiste plekken van 
Belgisch Limburg. Het 
recreatieoord is perfect voor de 
waterratjes onder ons! In het  
grote waterparadijs beleef je 
elke dag veel plezier. Om een 
hapje te eten hoef je het oord 
niet af. In de Taverne ben je van 
harte welkom voor een heerlijk 
hapje of drankje. Tijd voor een 
lekkere snack? Loop dan eens 
langs de snackbar. 
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OVER RECREATIEOORD 
WILHELM TELL 

“Heerlijk om wel het gevoel van een tent te hebben, 

maar ook de luxe van een bed en badkamer.”

“Zeer mooie en luxe tent, voorzien van alles 

wat je nodig hebt!”



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 Wilhelm Tell is waterpret 
nooit uitgesloten! Spetteren, 
spelen, zwemmen en 
ontspannen. Het enorm 
grote buitenbad zorgt voor 
uren vol plezier en lol. De 
waterspeeltuin, het golfslagbad, 
de waterglijbaan, de fonteinen en 
de snelstromende rivier: waar 
ga jij als eerst heen? Jong en 
oud raken niet uitgekeken op 
dit prachtige waterparadijs.
Naast het buitenbad vind je op 
het recreatieoord een heerlijk 
binnenbad. Hier is het tijd 
om lekker te ontspannen in de 
whirlpool. 

VOOR DE  
KLEINTJES 
Klimmen, klauteren, 
schommelen of glijden. De 
kinderen raken niet uitgespeeld 
in de mega speeltuin. Je kunt 
hier ook een potje tafeltennis 
of tafelvoetbal spelen. In de 
vakanties is er een animatieteam 
dat een fantastisch programma 
biedt. Kindershows, 
waterspelen, spooktochten, 
karaoke en disco’s. Dit animatie 
team heeft alles in huis voor 
kinderen van alle leeftijden. 
 
Veel pezier!
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IN DE BUURT  
De leukste boetiekjes, overdekte 
winkels en de leukste horeca zaken 
zijn kenmerkend voor het centrum 
van Genk. Bezoek de c-mine die 
je leert over het mijnverleden van 
Genk. De stokkenmanroute is super 
leuk met de kids! Een wandeling 
door de bossen van Kattevennen, 
waarbij je met behulp van een app 
of een spelboekje het verhaal van 
de mystrieuze stokkenman leert 
kennen. Veel plezier en succes!

Hasselt is de hoofdstad van het 
Belgisch Limburg. Als je tijdens 
de vakantie opzoek bent naar een 
leuke markt, zit je hier goed! Op het 
Dusartplein is er iedere dinsdag en 
vrijdag is er markt tot 12:30. 
De stad heeft lang bekend gestaan 
als de jeneverstad. Het bijzondere 
recept is anders dan de doorsnee 
jenever, maar zeker niet minder 
lekker! Neem bij dit drankje zeker 
een brok Hasseltse speculaas. 

GENK HASSELT

RACELANDKART 

MAASMECHELEN 
VILLAGE
Op slechts 15 minuten rijden vind 
je het outlet centre Maasmechelen 
Village. De prachtige boetiekjes 
zorgen voor een knusse sfeer, 
terwijl ji j door de winkelstraat 
loopt. Loop binen bij één van 
je favoriete merken en scoor 
items voor een mooi prijsje. Een 
welverdiende pauze is hier zeker 
niet uitgesloten! Geniet bij een van 
de heerlijke restaurantjes of eet 
een typisch Belgische wafel met 
jou favoriete toppings. 

Adres: Zetellaan 100, 
Maasmechelen
 
11,8 km vanaf Recreatieoord 
Wilhelm Tell

Ben jij een avonturier en klaar voor 
wat actie? Neem dan eens een 
bezoekje aan Racelandkart, een 
groot indoorentertainment bedrijf. 
Stap in de schoenen van Max 
Verstappen en rijd je snelste tijd 
op de kartbaan. Ben jij een goede 
schutter? Test het tijdens een potje 
lasergamen met hele gezin! Naast 
deze sensationele activiteiten kun 
je er ook een ronde botsvoetbal 
spelen, stap in de botsauto en zorg 
dat je scoort!

Adres: Kerkhofstraat 18C, 
Oudsbergen
 
11,8 km vanaf Recreatieoord 
Wilhelm Tell 

TIP: BEZOEK JE GENK? GA DAN ZEKER EEN 
HAPJE ETEN BIJ LEZZET GRILL! EEN SMAAK 
SENSATIE VOOR HET HELE GEZIN.

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT PLUS: 
Adres: Steenweg 184/1 3665 AS 
5,2 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: Wijngracht 45, 6461 AL Kerkrade 
54 km vanaf de camping

PINAUTOMAAT:
Adres: Weg naar Zwartberg 29 A, 3660 
Oudsbergen 
4,8 km vanaf de camping
 

TANKSTATION:
Adres: Breeërweg 28, 3665 AS 
2,2 km vanaf de camping



  

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Twee stapelbedden
* Douche
* Toilet
* Wasbak

7 x 5 m
6 personen

LUXE 
met sanitair XL

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 Recreatieoord Wilhelm 
Tell 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!
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