
SEIZOEN 2017

De vakantie midden
in de natuur



Leven in en met de natuur
De natuur is mooi, Huttopia respecteert de natuur: 
onbehandeld hout, ongerepte natuur, onverharde paden,
autovrije campings…
Milieubelangen spelen een centrale rol bij al
onze beslissingen.

DE HUTTOPIA
ERVARING:
HET VAKANTIE MIDDEN 
IN DE NATUUR
—
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Ontspannen
Alles staat in het teken van uitrusten, bij het geluid van
de wind door de bomen, de verschillende ervaringen,
ver van de dagelijkse beslommeringen... om plaats te
maken voor dat wat een ware luxe lijkt: natuur en ruimte.
Kom los van de dagelijkse beslommeringen om weer
in contact te komen met uw vrienden en familie.

Genieten van echt comfort
De accommodaties van canvas en hout zijn goed geïntegreerd
in hun omgeving en bieden de benodigde voorzieningen om 
een aangename vakantie door te brengen. Ontdek het leven 
midden in de natuur op een andere manier en geniet ervan...

Deel eenvoudige momenten
Nieuwe avonturen beleven, ontspannen, met de bal spelen
in het zwembad, lachen, genieten van de lange zomeravonden 
onder de sterren, het plezier van het buiten spelen 
herontdekken... U heeft en neemt de tijd, verandert van 
omgeving... Met zijn tweeën, met vrienden of met het gezin, 
bij Huttopia ontstaan onvergetelijke herinneringen.

Elk moment bewust beleven
Huttopia maakt de vakantie comfortabeler dankzij
de talrijke aangeboden voorzieningen. Geen zorgen meer om 
de schoonmaak, het linnengoed, zelfs niet om het koken indien 
u dat wilt. Het hele gezin zal genieten van het aanbod aan 
eenvoudige gerechten van goede kwaliteit.
U organiseert uw vakantie en uw vrije tijd zoals u dat wilt.

Ontmoetingen
en ontdekkingen doen
Bezoek een regio en ontdek diens talrijke schatten,
probeer een nieuwe sportactiviteit uit, neem deel aan een 
jeu-de-boulestoernooi, ontmoet de nieuwe vriendjes van
de kinderen, proef een lokale specialiteit...

U zult zich uw vakantie in een Huttopia
dorp nog lang herinneren.

HUTTOPIA IN FRANKRIJK

4
—



Voor u betekent vakantie activiteiten,
ontdekkingen, luieren en gezellige momenten
met het gezin. Dan zijn de Huttopia bosdorpen
uitermate geschikt voor u! 

Enkele voorbeelden van wat u kunt verwachten: 
ONTDEKKINGEN
Astronomieworkshops, bakworkshops, theater, goochelen...
ONTSPANNING
Spa, bioscoopavondjes, pottenbakken, yoga...
NATUUR
Nachtelijke wandelingen, plantaardige keuken, huifkarrit 
door het bos...
SPORT
Boomklimmen, kruisboogschieten, schermen...

EEN ACTIEVE
OF ONTSPANNEN
VAKANTIE?
—

5
—



Overdag en ‘s avonds activiteiten
Elk weekend van het jaar en alle zomeravonden,
bieden de Huttopia dorpen een gevarieerd
activiteitenprogramma (inbegrepen bij uw verblijfspakket) 
waaraan u naar eigen keus met het gezin deelneemt.

Het gidsen bureau
Maak kennis met ons recreatieteam, ze kunnen u alles
vertellen over de regio en wat hier te ontdekken valt.
U kunt zich ook inschrijven voor de in de Village aangeboden
activiteiten: elke dag’s zomers meerdere workshops, 
toernooien, ontdekkingen...

ZWEMMEN
De mooie zwembaden en de Boswellness...

LUIEREN
Het fraaie terras, de recreatieruimte,
het boottochtje op het meertje...

OM U TE VERMAKEN
Volleybal, jeu-de-boules,
tafelvoetbal of tafeltennis...

Esthetische en knusse
voorzieningen

HUTTOPIA IN FRANKRIJK
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De kinderen denken alleen aan spelen en ze 
hebben gelijk! Fietstochten, kinderclub,
speeltuin, schaterlachen en in het zwembad 
duiken... ze hebben u elke dag mooie verhalen
te vertellen voordat ze u ‘s avonds meenemen
naar de goochelshow of de openluchtbioscoop.
U zult zeker gezamenlijke herinneringen maken. 

Huttokids
‘s Ochtends en ‘s middags, in het weekend en elke zomerdag
worden uw kinderen van 6 tot en met 12 jaar vergezeld
door ons recreatieteam tijdens een leuk activiteitenprogramma. 
Vrijheid, ontdekkingen, spelletjes, buiten spelen,
nieuwe vrienden... het paradijs!

De Marabout tent
De plek voor kinderen. De ontmoetingsplek en het 
vertrekpunt van alle Huttokids activiteiten die wij
elke dag bedenken.

LEVE
DE VAKANTIE!
—

VOOR DE NIEUWSGIERIGEN… VOOR DE KUNSTENAARS… VOOR DE AVONTURIERS IN DE DOP…
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GRATIS VOOR DE KLEINTJES! 
Kinderen onder de 2 jaar

verblijven het hele jaar door gratis bij ons. 

Faciliteiten voor de kinderen
... en hun ouders!
> Verwarmde zwembaden en pierenbaden.
> Grote speeltuinen om vrienden te maken.
> Volleybalvelden, jeu-de-boulesbanen
 (daar zijn ze gek op!), tafeltennis-
 en tafelvoetbaltafels voor leuke wedstrijdjes.
> Gezelschapsspellen zijn beschikbaar in de recreatieruimte.

Met de baby
Een ontspannen verblijf met de baby... zonder u druk
te maken over de voor de allerkleinsten benodigde 
voorzieningen dankzij de BABYSET.

BABYSET (campingbedje + kinderstoel).
Alleen op reservering - buiten het zomerseizoen gratis.

HUTTOPIA IN FRANKRIJK
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EETGELEGENHEDEN 
VOOR EEN SMAAK-
VOLLE VAKANTIE
ZONDER GEDOE.
—

Onze dorpen bieden u in de zomer
elke avond eenvoudige maaltijden van goede 
kwaliteit, aangepast aan elke smaak.
Pizzaoven of bistrokeuken in het Resto?
Elke dag zijn eigen stijl.
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HUTTOPIA IN FRANKRIJK

Het restaurant
In de recreatieruimte met het grote terras, biedt het 
Restaurant u een traditionele keuken met zelfgemaakte 
gerechten en elke avond een ander menu. 

De pizza-oven
Op of om mee te nemen geniet u van lekkere zelfgemaakte 
pizza’s waar het hele gezin dol op zal zijn! 
Mmm… een dunne, krokante bodem, gebakken boven 
een houtvuur… net als in Italië! 

Met het gezin grillen
Dit is de gelegenheid om te tijd te nemen om samen te koken, 
al onze accommodaties hebben een keuken. De ster van
de vakantie, de plancha, staat op uw terras op u te wachten.

Afhaalpicknick
U gaat op excursie en u wilt het u gemakkelijk maken?
Daar zijn onze picknickmanden voor (reserveren verplicht).

Kleine trek?
Tussen de middag staan onze kleine hapjes voor u klaar in het 
Restaurant.. Ideaal om uit de vuist te eten of bij een aperitief 
te eten met vrienden.

Ontbijt
Bestel uw brood en croissantjes de dag ervoor.

Thee, koffie, jus d’orange, broodjes, croissantjes...
Kies voor een ontbijtformule zodat u zelf niets hoeft te doen. 

AAN TAFEL!
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Natuurlijk design...
Zowel binnen als buiten worden hout en canvas gebruikt. 
Breng uw vakantie door zoals de Canadese pelsjagers, in stijl: 
douglasspar in combinatie met licht en mooi canvas, 
zorgen voor een natuurlijke en gezellige sfeer.

... openluchtsfeer
Een ruim houten terras, een gezinstafel… de ideale plek
voor een gezellige barbecue. Ter plaatse vind u een
plancha om grillgerechten en smakelijke spiesen
te bereiden.
    

Welkom thuis!
U heeft zin in rust, samenzijn, ontspanning. Onze 
accommodaties bevinden zich midden in de natuur,
zodat u unieke momenten kunt beleven met uw naasten.

DE HUTTOPIA
ACCOMMODATIES
—
TOILE & BOIS

U wilt nog steeds graag kamperen, maar dan wel op een 
comfortabele manier. De Trappeur, dat is een tent onder 
de sterren, met uw eigen badkamer!   

De Trappeur | met 2 slaapkamers |

TENT 

25 m2

 5 pers.

 •      M
ET

 B

AD K A M
ER   
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HUTTOPIA IN FRANKRIJK

Het knusse liefdesnestje! De Bonaventure-tent biedt  
de charme van een terugkeer naar de natuur. Van binnen 
een goed, behaaglijk bed. Zin om te koken? Alles is aanwezig 
om lekkere maaltijden te bereiden voor u beiden.

De Bonaventure | met 1 slaapkamer |

Een eenvoudige manier van leven in en met de natuur.  
U kunt leven als een avonturier en als de nacht valt, slapen 
in echte bedden onder canvas.

De Canadienne | met 2 slaapkamers |

U zoekt een haven van rust, die vindt u hier op palen  
die het comfort van een blokhut verenigt met de ervaring van 
een tent. De extraatjes ervan? Het unieke design, de eigen 
badkamer, de houtkachel in het midden en het slaapvertrek op 
de verdieping onder canvas om te midden van de bomen te slapen 
en het kronendak te bekijken. 

De Cahutte  | met 2 slaapkamers |

TENT 

30 m2

 5 pers.

TENT 

11 m2

 2 pers.

TENT 

20 m2

 5 pers.

 •      M
ET

 B

AD K A M
ER   
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DE HUTTOPIA
ACCOMMODATIES
—
GEHEEL VAN HOUT

Knus en comfortabel, geheel van hout. 
De kinderen zullen de verdieping die bedoeld 
is als nachtvertrek en de buitenruimte 
in een geïmproviseerde speelruimte 
omtoveren. Ontspan in het woonvertrek  
en de goed uitgeruste keuken die uitkomt op een 
ruim houten terras met uitzicht op de natuur.

Om de authentieke campingervaring te beleven op Huttopia-
wijze! Ruim, boomrijk… een bijna ‘wilde’ sfeer zijn gegarandeerd 
op onze staanplaatsen. Met precies genoeg comfort voor 
een aangenaam verblijf: elektriciteit, een houten picknicktafel 
op uw staanplaats en lichte, fraaie sanitaire voorzieningen. 

De Cabane | met 2 slaapkamers |

DE
STAANPLAATSEN
—

CABANE 

35 m2

 6 pers.

 •      M
ET

 B

AD K A M
ER   

HUTTOPIA IN FRANKRIJK
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DE PLUSPUNTEN
VAN DE HUTTOPIA-
ACCOMMODATIES
—

STEL UW VERBLIJF OP MAAT 
SAMEN

BUITEN DE ZOMER
Verblijf vanaf 2 nachten, 

vrije aankomst- en vertrekdagen. 

WEEKENDBONUS
Geniet op zondag tot 16:00 in plaats van 10:00 uur

van uw onderkomen (indien mogelijk).

IN DE ZOMER
Aankomst en vertrek op maandag of vrijdag.

U kunt 3 of 4 dagen, 
1 week of langer blijven. 

ANNULERINGSVERZEKERING
U vreest dat onvoorziene omstandigheden 

uw vakantie kunnen verstoren ?
Kies dan de annuleringsverzekering

op het moment van reserveren.

EEN RUSTIG VERBLIJF,
IS EEN GEMAKKELIJK VERBLIJF!

Badlakens en bedlinnen
zijn inbegrepen bij uw verblijf. 

—

De Villages Huttopia zijn autovrij. 
Elke accommodatie beschikt over zijn eigen karretje

om boodschappen en bagage te vervoeren.  

—
Heeft u geen zin in de huishouden bij vertrek en wilt 

u graag opgemaakte bedden bij aankomst? 
Vergeet dan niet het Comfortpakket 

voor uw verblijf te reserveren. 
GOEDE IDEEËN

Profiteer van een korting van 20 %
op uw verblijf vanaf 7 nachten! (Buiten de zomer)

—
U heeft voorkeur voor een accommodatie 

of een staanplaatsnummer?
Kies de voorkeursoptie (€45).

—
U kunt al onze tarieven en aanbiedingen ontdekken

op www.huttopia.com  



 

 

Village Huttopia

Senonches
EURE & LOIR

—
Voor de liefhebbers van de natuur
en van vissen, op 1,5 uur van Parijs.

Wat is er beter om bij te komen dan een verblijf midden
in het staatsbos van Senonches, een van de mooiste eikenbossen

van Frankrijk? In uw Cabane, Cahutte of Toile & Bois-tent
aan het meer van Badouleau, een magische plek...

Reserveer via www.huttopia.com of 085-040 11 40 

HUTTOPIA IN FRANKRIJK
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Senonches
Chartres

 te ontdekken
 in de Perche
> Activiteiten in het Parc naturel du Perche:
 vissen, wandelen, MTB, paardrijden, kanoën…
> De beroemde kathedraal en
 de middeleeuwse stad Chartres - mis de show
 “Chartres en Lumières” niet.
> En het hele regionale erfgoed: het kasteel van Senonches
 of Nogent-le-Retrou, tuinen, abdijen…

Favoriete activiteiten
in Senonches 
Spreek af bij het gidsen bureau om alle gezins- en toeristische 
activiteiten te ontdekken.
Enn huifkartocht, boogschieten, yoga met het gezin, 
circusworkshop, houten-spelletjesavond of een live concert…
De kinderen van 6-12 jaar spreken af met hun vrienden onder
de Marabout tent voor de Huttokids activiteiten.

Geopend van 
19 mei tot en 
met 16 oktober

 Inclusief
> Bedlinnen en handdoeken
> Verwarmd overdekt zwembad 
 en buitenzwembad met pierenbad 
 van 19/5 tot en met 30/9
> Boswellness: sauna’s, jacuzzi, 
 solarium
> Recreatieruimte met TV-kamer,  
 tafelvoetbalspel, boekenkast, 
 gezelschapsspellen en een 
 houtkachel
> Kinderclub 6-12 jaar* 
> Activiteitenprogramma* 
> Vissen: materiaaluitleen,
 opslaghok
> Bootjes 
> Tafeltennis, jeu-de-boules, volleybal
> Speeltuin voor de kinderen 

À la carte
> Le Resto* 
> Le Four à Pizza* 
> Picknickmanden* 
> Le Café
> Ontbijt 
> Brood en gebak op bestelling 
> Fietsen
> Wasserette
> Visvergunning
> Comfortpakket: opgemaakte
 bedden bij aankomst en  
 eindschoonmaak
* Weekends en/of de zomer

U zult genieten van…
> Een zen moment in de Boswellness aan de rand van
 het meer.
> Ontspannen met het gezin in het verwarmde overdekte 
 zwembad.
> De ideale bestemming voor een weekend in het groen
 vanuit Paris (130 km).
> De kinderen leren vissen in het meer.
> Dineren bij het kabbelen van het water op het terras
 van de op palen staande recreatieruimte.

Exclusief opties, exclusief reserveringskosten. 
Minimaal 2 nachten behalve van 7/7 tot en met 31/8: minimaal 3 of 4 nachten.

Meer info op www.huttopia.com
Huttopia Senonches ★★★ 

Étang de Badouleau - 28250 Senonches
+33 2 37 37 81 40   |   senonches@huttopia.com

RCS Chartres – 500 748 488 00011 - Arrêté préfectoral n°C28-024687-001 du 30/10/2013

van 99 t/m

€186  per nacht

Cahutte
voor 5 personen

Bonaventure
Kort verblijf met zijn
tweeën
 vanaf €45 per nacht

Camping staanplaats 
voor 2 personen

vanaf €27per nacht
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Village Huttopia

Sud Ardèche
DE ZUIDELIJKE ARDÈCHE

—
Een stukje paradijs tussen Vallon Pont d’Arc

en de Gorges de l’Ardèche  
Ontdek de schoonheid van de Ardèche op deze camping die is ingericht

op natuurlijke terrassen. De Trappeur, Canadienne en Bonaventure tenten
van dit dorp gaan op in het zuidelijke landschap, terwijl de Cabanes

en Cahuttes u een adembenemend uitzicht op de natuur bieden.

HUTTOPIA IN FRANKRIJK

Reserveer via www.huttopia.com of  085-040 11 40  
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RCS Aubenas – 533 860 524 00016 - Arrêté préfectoral n°C07-051795-001 du 14/10/2015

 

Geopend van 
21 april tot en
met 16 oktober

 Inclusief
> Bedlinnen en handdoeken
> 2 zwembaden waarvan 1 verwarmd
 met pierenbad van 21/4 tot en met  
 16/10
> Recreatieruimte met TV-kamer,  
 tafelvoetbalspel, boekenkast, 
 gezelschapsspellen en een houtkachel
> Kinderclub 6-12 jaar* 
> Activiteitenprogramma*
> Tafeltennis, jeu-de-boules, volleybal
> Speeltuin voor de kinderen

 

À la carte
> Le Resto* 
> Le Four à Pizza* 
> Picknickmanden* 
> Le Café
> Ontbijt 
> Brood en gebak op bestelling 
> Wasserette
> Comfortpakket: opgemaakte
 bedden bij aankomst en  
 eindschoonmaak
* Weekends en/of de zomer

Favoriete activiteiten
op Sud Ardèche
Spreek af bij het gidsen bureau om alle gezins- en toeristische 
activiteiten te ontdekken.
Boomklimmen, theaterworkshop, nachtelijke wandeling 
of goochelshow…
De kinderen van 6-12 jaar spreken af met hun vrienden onder 
de Marabout tent om te spelen en hun nieuwsgierigheid 
te bevredigen met de Huttokids activiteiten.

U zult genieten van…
> Ontspanning, sport- of buitenactiviteiten,
 het erfgoed ontdekken? Ieder zijn eigen vakantie!
> Luieren in de zon terwijl de kinderen spelen
 in het zwembad.
> Een aperitief met uitzicht op het reliëf van de Ardèche 
 op het terras van de op palen staande recreatieruimte.
> De beroemde afdaling in de kloven van de Ardèche…

 te ontdekken
 in de Ardèche
> Ontdek alle verschillende facetten van de kloven: 
 op het water in een kano of kajak, op de fiets,
 per via ferrata, wandelend, of middels speleologie...
> Bezoek de schitterende replica van de Grotte 
 Chauvet, de Caverne du Pont d’Arc en aven d’Orgnac.
> De lokale keuken: geitenkaas, AOC-wijnen, kastanje room ...

Meer info op www.huttopia.com

Exclusief opties, exclusief reserveringskosten. 
Minimaal 2 nachten behalve van 30/06 tot en met 31/8: 3 of 4 nachten minimum.

van 94 t/m

€210 per nacht

Cahutte
voor 5 personen

Bonaventure
Kort verblijf met zijn
tweeën
 vanaf €47 /nacht

Camping staanplaats 
voor 2 personen

vanaf €29 per nacht

Huttopia Sud Ardèche ★★★ 
RD 217 - 07150 Vagnas

+33 4 75 38 77 27   |   sud-ardeche@huttopia.com
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Sud Ardèche
Orange



BOSTON

DALLAS

MIAMI 

LOS ANGELES

CHICAGO

MONTRÉAL
QUÉBEC

NEW YORK

CANADA

Sutton
White Mountains

Reserveer via canada.huttopia.com of 00 1 844 488 8674

BELEEF DE HUTTOPIA
ERVARING 
IN NOORD-AMERIKA
—
De bestemmingen in Noord-Amerika bieden faciliteiten
die kunnen verschillen van de aangeboden faciliteiten in Frankrijk.
Kijk voor meer informatie op de website

VERENIGDE STATEN

HUTTOPIA IN NOORD-AMERIKA
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Huttopia

White Mountains
USA - NEW HAMPSHIRE

Reserveer via canada.huttopia.com of 00 1 844 488 8674

—
Kamperen in de Verenigde Staten! 

Huttopia opent een nieuw dorp in Noord-Amerika.
Huttopia White Mountains zal haar deuren openen in juni 2017.

Dit nieuwe dorp, in New Hampshire, op minder dan twee uur afstand van Boston,
is gevestigd aan een meer op een oud, in 1905 opgericht scoutingkamp. 

Cabanes, Canadiennes, Trappeurs en Bonaventures
staan verspreid over deze prachtige beboste locatie waar beekjes

doorheen lopen zodat u kunt kamperen op zijn Amerikaans,
met alle comfort van Huttopia.

EEN NIEUWE BESTEMMING 
OPENING ZOMER 2017
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Huttopia

Sutton
CANADA - QUÉBEC

HUTTOPIA IN NOORD-AMERIKA

—
Kampeer in Canada

midden in de bossen! 
Verblijf midden in een fantastisch, meer dan 65 hectare groot bos

met suikeresdoorns, gele berken of Amerikaanse essen,
waar een rivier doorheen stroomt waarin u kunt zwemmen,

dichtbij Mont Sutton.

Reserveer via canada.huttopia.com
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Huttopia Sutton

297 rue Maple - Sutton - Québec J0E 2K0
00 1 844 488 8674   |   sutton@huttopia.com

 
 Inclusief
> 1 verwarmd zwembad en een
 open pierenbad in de weekenden, 
 wanneer het weer het toestaat
 en in de zomer
> Recreatieruimte met TV-kamer,  
 tafelvoetbalspel, boekenkast, 
 gezelschapsspellen
> Kinderclub 6-12 jaar* 
> Activiteitenprogramma*
> Tafeltennis, jeu-de-boules
> Speeltuin voor de kinderen
> Tennis

 À la carte
> Het café-restaurant
 voor het ontbijt en de lunch
 of ‘s avonds, om te genieten van 
 een lekkere pizza of een 
 grillgerecht
> Wasserette
> Verhuur van bedlinnen en 
 handdoeken
> Hout voor het kampvuur
* ‘s zomers

Meer informatie via 00 1 844 488 8674

> Het uitzicht op de bergen van Vermont. 
> De ongerepte bosrijke omgeving van de camping.
> De diversiteit van de buitenactiviteiten.
> U zwemt in de beek en de poelen.
> Marshmallows roosteren rond uw kampvuur.
> De schitterende kleuren in de herfst.

 te ontdekken
 in de regio
> De buitenactiviteiten: Kanoën en kajakken op de mooie rivier
 de Missisquoi, fietsen, wandelen, golfen, paardrijden...
> Zwemmen in de meren en rivieren
> De charmante dorpjes van de Cantons-de-l’Est: Sutton, Knowlton, 
 Frelishburg... en hun kunstgalerieën, ambachtslieden, oude panden...
> De gastronomie en de wijngaarden: gastronomische bezoeken,
 lokale producten, bezoeken aan de wijngaarden en proeverijen,  
 gastronomische restaurants...

U zult genieten van…

Geopend van 
19 mei tot en 
met 9 oktober

Trappeur
Nacht voor 5 uit 130$

Bonaventure
Nacht voor 2 uit 70$

Camping
staanplaats
2 personen

van 38$ /nacht

Favoriete activiteiten
in Sutton
Een activiteitenprogramma voor het hele gezin in de zomer.

's Ochtends komen de 6-12-jarigen bijeen voor de kinderclub.

Yoga-tochten, pottenbakworkshops, lokale markt, goochelavonden.
een heel programma om u te vermaken tijdens uw verblijf.
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—
Klaar-om-te-kamperen midden in
de Nationale Parken van Quebec 

De open ruimten, bossen, meren en rivieren...
Ervaar het kamperen midden in de natuur,

rond een kampvuur met het comfort
van de Huttopia Canadienne-tenten.

Meer informatie via www.sepaq.com ou 00 1 800 665 6527

Bivaks
Huttopia

CANADA - QUÉBEC

HUTTOPIA IN NOORD-AMERIKA
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CANADA

13

Ontdek de geneugten van het kamperen
in de Nationale Parken van Quebec.

De Huttopia Canadienne-tenten staan voor u klaar
in 17 parken, verdeeld over verschillende campings in deze 
parken en in groepjes bijeen. Zoals altijd zijn alle voorzieningen 
aanwezig, om u echt comfort te bieden midden in de natuur 
(meubilair, bedden, keukenbenodigdheden).
Maar vergeet niet om bedlinnen en kussens te reserveren
indien u deze niet zelf meeneemt.

Tijdens uw verblijf kunt u verschillende soorten
buitenactiveiten beoefenen die worden aangeboden door
onze partner, de Sépaq dieren observeren, kanoën,
kajakken, fietsen of wandelen, zwemmen of vissen...
* voor een aantal van deze activiteiten dient u mogelijk te betalen.

17 Nationale Parken
om alle facetten van de natuur
in Quebec te ontdekken

Reserveer via
www.sepaq.com

00 1 800 665 6527
inforeservation@sepaq.com

VERENIGDE STATEN VERENIGDE STATEN

De Huttopia bivakken
midden in Nationale Parken
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Telefonisch 

via onze reserveringscentrale op

085-040 11 40
Van maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 18:00 

Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

Via internet elke dag 24/7

www.huttopia.com

Bezoek het reisbureau 
van Huttopia
Choorstraat 8 - 3511 KM Utrecht

Hoe reserveert
u een verblijf?


