


OVER CAMPING
‘T GEULDAL 

Door de ideale ligging in de 
Zuid-Limburgse natuur en de 
ruime kampeerplaatsen is 
camping ‘t Geuldal zeer geliefd. 
Kom je voor de rust of bezoek je 
liever een van de dichtbijzijnde 
steden zoals Maastricht en 
Limburg? Geen probleem. 
Hier in Limburg is het allemaal 
mogelijk. 

De kindvriendelijke camping 
‘t Geuldal zorgt ervoor dat het je 
aan niks ontbreekt. 

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

maar ook de luxe van een bed en badkamer.”

“Camping ‘t Geuldal is een echte aanrader, 

rustig en in een prachtige omgeving.”
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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.
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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.



Zin in verkoeling? Trakteer 
vrienden en famillie op een 
ijsje bij Bie de Groeve. 
Hier kun je terecht voor 
overheerlijk streekijs. Het ijs 
wordt enkele kilometers van 
camping ‘t Geuldal vandaan 
gemaakt met melk van de 
lokale boer. Een echt streek-
product dus! 

Naast het ijs kun je bij 
brasserie Bie de Groeve ook 
terecht voor een heerlijke kop 
Blanche Dael koffie of een 
uitgebreid diner. Vergeet dan 
vooral niet te resereveren.  

VOOR DE  
KLEINTJES 

Ook de kleintjes worden 
zeker niet vergeten op camping ‘t 
Geuldal. Hangbuikzwijntjes, 
kippen en konijnen. 
De leukste dieren vind je op 
de kinderboerderij. 
In het hoogseizoen staat het 
animatieteam voor je klaar om je 
kids een onvergetelijke dag te 
bezorgen. 

Kunnen mama en papa zichzelf 
installeren met een wijntje op het 
terras. 
 

POOLTAFEL

ANIMATIE & MINICLUB

VERSE BROODVERKOOP

AFHAALMAALTIJDEN

HOND TOEGESTAAN

VOETBALVELD

WASSERETTE

KINDERBOEDERIJ

GRATIS WIFI 

BAR & SPORT OP TV

FIETSVERHUUR 

SANITAIR

MEREN & RIVIEREN

DE HORECA

Op de Camping 



IN DE BUURT  
Zin in een avontuurlijk dagje uit? 
Dan staat Valkenburg hoog 
bovenaan ons lijstje. Op nog geen 
15 min. rijden vind je de stad van de 
Mergelgrotten en kastelen met 
geheime vluchtgangen. Naast de 
waanzinnige historie vind je in 
Valkenburg ook overheerlijke 
restaurants. Ga je voor een 
borrelplank bij wijnbar Vino Vidi Vici? 

Bourgondischer dan Maastricht 
wordt het niet deze vakantie. 
Elke maand komen er nieuwe 
restaurants bij en pas maar op,
want in Maastricht vind je zo 
ontzettend veel leuke winkels, dat 
het bijna gevaarlijk is om te 
winkelen. Je vakantie is pas echt 
compleet, wanneer je Maastricht van 
je lijstje kunt afvinken.

VALKENBURG MAASTRICHT

CAFE SJIEK

GASTERIJ GOESTING

Geen zin om ver te rijden, maar 
toch een hapje buiten de deur 
eten? Schuif dan aan bij Gasterij 
Goesting. Je vindt hier genoeg voor 
de kleintjes en zelf word je ook 
echt niet vergeten. Eet smakelijk!

Je eet hier al een 
hoofdgerecht vanaf €14,-.

Adres: Markt 22, Meerssen.

3,1 km vanaf camping ‘t Geuldal

Wij zijn fan van Café Sjiek. 
Waarom? Naast de ongedwongen 
sfeer en steengoede wijnkaart is 
Café Sjiek al een decennia lang een 
begrip in Maastricht. Je eet hier de 
lokale klassiekers en het is ook nog 
eens goed betaalbaar. 

Zo eet je al een ‘daagsjotel’ 
voor €15,-.

Adres: Sint Pieterstraat 13, 
Maastricht

11,8 km vanaf camping ‘t Geuldal

TIP: HUUR EEN FIETS OP CAMPING 
‘T GEULDAL EN PROBEER EEN VAN DE MOOIE 
FIETSROUTES 

HANDIG OM TE 
WETEN:
SUPERMARKT: 
Adres: Beekstraat 2, Meerssen
3,7 km vanaf de camping

ZIEKENHUIS: 
Adres: P. Debyelaan 25, Maastricht
10,5 km vanaf de camping

@cafesjiekmaastricht

@gasterijgoesting

PINAUTOMAAT: 
Adres: Bunderstraat 40, Meerssen
3,9 km vanaf de camping

TANKSTATION: 
Adres: Maastrichterweg 12, Meerssen
6,1 km vanaf de camping



    

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

7 x 5 m

6 personen

Op camping ‘t Geuldal 
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.

 

* Twee slaapkamers
* Tweepersoonsbed
* Stapelbed 

4 x 4 m

4 personen

COMPACT LUXE XL
met sanitair

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

Let op: onze Compact 
beschikt niet over een 

BBQ en hangmat.



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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