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in de natuur
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DE HUTTOPIA-
ERVARING:
DE CAMPING-VILLAGE
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 en de verschillende ervaringen.
Kom los van de dagelijks beslommeringen en geniet van het 
contact met uw naasten. 

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. 

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

Elk moment bewust beleven
Geen zorgen meer om de schoonmaak of de was, en zelfs niet
om het koken als u wilt. Het hele gezin zal genieten van het 
aanbod aan eenvoudige gerechten van goede kwaliteit.
U vult uw vakantie en uw vrije tijd zoals u dat wilt. 

Mensen ontmoeten
en ontdekkingen doen
Bezoek een regio en ontdek de talrijke schatten,
probeer een nieuwe sportactiviteit uit, doe mee aan een 
jeu-de-boulestoernooi, ontmoet de nieuwe vriendjes van
de kinderen en proef lokale specialiteiten. 

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

Uitwisseling van ervaringen
J - Wassenaar, Nederland
Fijne verrassing! Schoon, nieuw, mooi, ruim, vriendelijk personeel 
en fijn huisje. Zeker aanrader! Leuke activiteiten waaraan je zonder 
extra kosten kunt deelnemen (o.a. Boogschieten, boom klimmen, 
goochelaar en pony rijden).
31/07/2017 - Huttopia Sud Ardèche

C LS - Montigny-le-Bretonneux, Frankrijk
Geweldig! Ontspanning gegarandeerd: de accommodatie in het 
midden van het bos, het meer, de bootjes, de zwembaden, de 
boswellness (chic idee!), voldoende animatie, het restaurantje...
ontspannen met het gezin en met vrienden. Wij komen zeker nog eens terug!
17/08/2017 - Huttopia Senonches

M M - Brussel, België
Gegarandeerde verjonging!
Ik vind alles leuk: de pelsjagerstent met de houtkachel, de bomen, 
de vogels, het zwembad op het zwevende terras, het restaurant
met prachtig uitzicht. Zoals ik al zei: ik vind alles leuk!
19/06/2017 - Huttopia Sud Ardèche

Beoordelingen op TripAdvisor
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DE NATUUR IS MOOI
HUTTOPIA
RESPECTEERT DIT
—
Het milieu speelt een centrale rol
bij alle beslissingen die wij nemen.
U verblijft in prachtige, ongerepte natuurgebieden
met een meer, een bos, een uniek uitzichtpunt. En zonder wifi.
U komt weer in contact met de natuur dankzij onze ecologische,
van doek en onbehandeld hout gemaakte accommodaties
en onze activiteiten (100% inbegrepen).
Wat een genot om uw kinderen met de bal op het gras te zien spelen,
in onze autoloze, dus veilige Camping-Village!
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ZWEMMEN
LUIEREN, SPELEN...
—

Een zwempauze 
Zoveel onvergetelijke momenten met het gezin
in de mooie verwarmde zwembaden
van onze Villages Huttopia!
Ontspan op een groot terras in een canvas ligstoel na
een aantal verfrissende baantjes te hebben gezwommen.
Lees uw boek of ga met de allerkleinsten naar het 
pierenbad.

Water in al zijn vormen 
De rust van het meer, het tumult van de rivier,
de schoonheid van de kloven… Geniet van 
uitzonderlijke wateren in of dichtbij onze Camping-Village. 
Geniet van het zwemmen in natuurwater, van varen, huur 
een kano of ga vissen voor onvergetelijke herinneringen. 
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DE BOSWELLNESS
ZEN ZIJN!
Stel u een ruimte voor die volledig is ingericht
voor het herstel van lichaam en geest, aan de rand 
van een meer of verscholen in een stukje natuur.
Met sauna's in houten hutjes, een Fins bad om te 
ontspannen en ligstoelen om in de schaduw
van de bomen te relaxen.
U bent er helemaal uit...
Alleen voor volwassenen, aanwezig in alle Villages Huttopia.
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VOLOP ACTIVITEITEN
VOOR HET HELE GEZIN,
ELKE DAG!
—
Creëer uw eigen herinneringen aan een
onvergetelijke vakantie... 
's Ochtends, 's middags en 's avonds geniet u van een uitgebreid, 
gevarieerd en volledig gratis activiteitenprogramma. 
Actief bezig zijn, plezier maken, ontdekken en genieten...
Jong of oud, iedereen vindt  de activiteiten
in de Villages Huttopia geweldig.

ACTIVITEITEN
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 Ga voor meer informatie over de activiteiten in de Camping-Village naar www.huttopia.com

ACTIVITEITEN
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3 TOT 5 ACTIVITEITEN
PER DAG,
ALLES INBEGREPEN!
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Een overzicht
van wat u kunt verwachten*...
OVERDAG
Ontdek de natuur en het erfgoed: 
mandenmakerij, aardewerk, nachtelijke trekking, 
archeologische workshops, lavendeldistillatie 
en de aromatische keuken.

Sportieve workshops: boogschieten, boomklimmen, 
op een elektrische step of mountainbike rijden, 
slacklinen, ponyrijden, yoga, jongleertheater, vissen...

Spelletjes en toernooien: volleybal, jeu-de-boules, 
houten spelletjes, etc.

'S AVONDS
Ga naar een goochelshow of de openluchtbioscoop,
een marshmallowavond, grote rollenspellen, 
concerten en themadiners.

Voor momenten van verwondering
en ontspanning met het hele gezin!

* Elke dag in de zomer en elk weekend in de rest van het jaar.
 Inschrijving ter plaatse (het aantal plaatsen kan beperkt zijn).
 Voor elke activiteit kan er een minimumleeftijd worden vastgesteld.

De gidsenbalie
Een plaats waar u onze teams kunt ontmoeten en een 
praatje kunt maken met onze meertalige animatoren, 
informatie kunt inwinnen over de omgeving en de mooiste 
trekpleisters en u zich kunt inschrijven voor alle activiteiten 
die in de Camping-Village worden aangeboden. 
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FACILITEITEN
VOOR KINDEREN
EN VOLWASSENEN! 
—

> Grote speeltuinen om vrienden te maken.

> Volleybalveld en jeu-de-boulesbaan
 voor de sportliefhebbers.

> Pingpong- en tafelvoetbaltafels om leuke wedstrijdjes
 te spelen.

> Gezelschapsspellen en een bibliotheek- en televisiehoek
 zijn beschikbaar in de recreatieruimte.

> Fietsen te huur om de omgeving te ontdekken.

NIEUW in 2018: Elektrische MTB's te huur
in alle Camping-Village.
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En voor de allerkleinsten...
DE BABYSET
IN UW ACCOMMODATIE 
Een 'sereen' verblijf met de baby... De spullen die u 
nodig heeft voor de allerkleinsten staan klaar in uw 
accommodatie. Geen zorgen, u hoeft alleen uw babyset
te reserveren (bedje + kinderstoel)
Alleen op reservering – buiten het zomerseizoen gratis.

DE BABYBADKAMER
Een babybadje waarvan de hoogte is aangepast aan de rug  
van papa of mama, een verschoningstafel... 
baby is er blij mee en baby's ouders ook!

HET RESTAURANT
Aan alles is gedacht! De kinderstoel zodat de jongste telg 
ook veilig kan eten en kindermenu's waar de oudsten 
blij van worden!

Volop activiteiten
alleen voor kinderen!
's Ochtends en 's middags, elk weekend en in de zomer  
zelfs elke dag, worden kinderen door gediplomeerde 
en meertalige animatoren begeleid tijdens een programma 
vol leuke activiteiten: speurtochten, hutten bouwen, 
wereldgerechten koken of piraatje spelen.

Vrijheid, ontdekkingen doen, spelletjes spelen,
buiten zijn, nieuwe vrienden maken. Een waar paradijs!
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Onze Villages bieden u elke avond eenvoudige 
gerechten van goede kwaliteit,
aangepast aan elke smaak.
Pizzaoven of traditionele keuken in het restaurant? 
Elke dag zijn eigen stijl.

RESTAURANTS VOOR 
EEN ZORGELOZE
EN SMAAKVOLLE
VAKANTIE!
—
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Het Restaurant
Met het grote terras biedt het restaurant in de recreatieruimte 
's avonds eenvoudige gerechten die ter plaatse wordt bereid.
's Middags zijn er snacks verkrijgbaar. Ideaal om uit het vuistje 
te eten of te delen bij een aperitief met vrienden.

Het restaurant is elke dag geopend, 's middags en 's avonds, van 8/07 tot en met 
1/09, en van vrijdagavond tot en met zondagmiddag in het weekend tijdens de rest 
van het jaar. 

De Pizzaoven
‘s Avonds kunt u lekkere zelfgemaakte pizza's afhalen of ter 
plaatse eten. Genieten met het hele gezin!
Mmm… een dunne, krokante bodem, gebakken boven een 
houtvuur, net als in Italië! 

De Pizzaoven is in de zomer elke avond open en tijdens de rest van het jaar
in het weekend.

De Bar
Een verfrissend drankje als u terugkeert van een uitstapje, 
een aperitief met lokale borrelhapjes, lekkere ijsjes
of crêpes.. de Bar is voor uw lekkere trek en behoefte aan 
gezelligheid! 

Ontbijt 
Thee, koffie, sinaasappelsap, boterhammen en luxe broodjes... 
Kies een onbijtformule in de bar zodat u zelf niets meer hoeft 
te doen. 

U kunt het hele jaar door, iedere dag gebruik maken van de bar.

Afhaalpicknick
U maakt een uitstapje en u wilt het u gemakkelijk maken? 
Daar zijn onze picknickmanden voor (op reservering). 

AAN TAFEL!
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DE ACCOMMODATIES
IN DE CAMPING-VILLAGES 
HUTTOPIA
—
CANVAS & HOUT

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. 

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

... openluchtsfeer
Een ruim houten terras, een gezinstafel en mooi
tuinmeubilair… de ideale plek om volop te genieten van 
de natuur om u heen. Ter plaatse vindt u een plancha om 
grillgerechten en smakelijke speisen te bereiden.    
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Geheel  van hout .  De k inderen kunnen de verdieping (het 
slaapvertrek) en de buitenruimte veranderen in een geïmproviseerde 
speelruimte. De volledig uitgeruste keuken (met o.a. een vaatwasser en 
magnetron) is ideaal voor chef-koks en leerling-koks. Ontspan in het 
woongedeelte dat uitkomt op een ruim houten terras met uitzicht op de natuur.

DE CABANE   | 2 slaapkamers |

 M
ET

 B
ADKAMER  

CABANE +
TERRAS 

47 m2

 6 pers.
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TENT +
TERRAS 

47 m2

 5 pers.Voor als u nog steeds graag gaat kamperen, 
maar dan wel op een comfortabele manier. De 
Trappeur is een tent onder de sterren, met uw 
eigen badkamer! 

DE TRAPPEUR
| 2 slaapkamers |

 M
ET

 B
ADKAMER  
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TENT +
TERRAS 

27 m2

 2 pers.

TENT +
TERRAS 

37 m2

 5 pers.

CAHUTTE +
TERRAS 

46 m2

 5 pers.
U zoekt een oase van rust, deze combineert het comfort van een blokhut 
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 bladerdak te bekijken.

DE CAHUTTE   | 2 slaapkamers |

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

DE BONAVENTURE   | 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   | 2 slaapkamers |

M
ET

 B
ADKAMER  
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EEN HEEL DORP
TOT UW DIENST!
—

PRAKTISCH EN TER PLAATSE 
AANWEZIG...
> Elke ochtend vers brood en luxe broodjes, op bestelling

> Een campingwinkel met de belangrijkste producten
 en een aantal wijnen en goede producten
 uit de omgeving om thuis van te genieten
> Een wasserette
> Een pc met internet

GEEN KLUSJES MEER!
> Reserveer uw eindschoonmaak
of
> Kies het Comfortpakket  
 (opgemaakte bedden bij aankomst + eindschoonmaak)

Omdat uw geluk ons geluk is,
geniet u in de Villages Huttopia van vele faciliteiten: 
sleep minder bagage mee, vergeet stress
en dagelijkse zorgen.
Alles is aanwezig om uw leven te vereenvoudigen!

U kunt al onze tarieven en aanbiedingen
bekijken op www.huttopia.com 

> Tot 20% korting op uw verblijf
 vanaf 7 nachten. Buiten de zomer

> Heeft u een voorkeur voor een accommodatie 
  of staanplaatsnummer?
 Kies de voorkeursoptie
> Bent u bang dat onvoorziene omstandigheden
 uw vakantie kunnen verstoren?
 Kies dan de annuleringsverzekering 
 op het moment van reserveren

GOEDE IDEEËN
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WONEN
IN EEN

Een unieke
accommodatie

midden in de natuur

Geheel gratis
activiteiten

Geniet
van het weekend

tot het einde2

Aankomst en vertrek
wanneer u wilt1

Gratis toegang
tot alle faciliteiten van 
het Camping-Village

en de boswellness
Autovrije
locaties

zodat iedereen
veilig en rustig 

van zijn vakantie
kan genietenInclusief bedlinnen, 

handdoeken en
schoonmaaksets.
Comfortpakket

optioneel

1 Verblijf van minimaal 2 nachten
2 Buiten de schoolvakanties kunt u van uw accommodatie
 genieten tot zondag 16:00 in plaats van 10:00 uur
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Village Huttopia

Dieulefit
—

Een idyllische omgeving om er even
helemaal uit te zijn in de lavendelstreek.

Deze uitzonderlijke, natuurlijke locatie met uitzicht op het meer en de
lavendelvelden heeft volop charme. Met zijn tweeën in een Bonaventure-tent, 
met het gezin of vrienden in een Cabane of Cahutte komt u weer in contact

met de natuur en ontdekt u de schatten van de Provençaalse Drôme.

INFO EN RESERVEREN www.huttopia.com of 085 - 040 11 40

DRÔME PROVENÇALE
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RCS Romans - 515 312 726 00018  - AC n°C26-011608-005 du 27/09/2017

Dieulefit

Huttopia Dieulefit ★★★ 
Quartier d’Espeluche–26220 Dieulefit

+33 (0)4 75 54 63 94
dieulefit@huttopia.com

Onderneem volop 
gezins- en natuuractiviteiten!
> Ontdekkingsactiviteiten: lavendeldistillatie, circus,
 jongleertheater-workshops, etc.

> Sportactiviteiten:
 boogschieten, elektrische MTB, boomklimmen,
 en nog veel meer.

> En betoverende avonden met:
 goochelshows, houten spelletjes, concerten.

Het volledige activiteitenprogramma vindt u op huttopia.com

> Het schitterende uitzicht op de vallei vanaf de steiger
 van het meer.
> Met zijn tweeën ontspannen in de boswellness.
> Het goede Provençaalse leven met de verschillende
 smaken: noga, olijf, lavendel....
> Wandelen vanuit het dorp naar de top van de berg Saint
 Maurice om de adembenemende landschappen
 van de streek te bewonderen!

U zult zeker genieten van...

TE ONTDEKKEN IN DE DRÔME
> Het mooie dorpje Dieulefit, bekend
 om zijn pottenbakkers.
> De kastelen van Grignan
 of Suze-la-Rousse, Poët-Laval dat benoemd
 is tot 'Mooiste dorp van Frankrijk'.
> Fietsen, wandelen, canyoning, via ferrata…
 geniet van de talrijke outdooractiviteiten
 in de regio.

Exclusief opties, exclusief reserveringskosten, minimaal 2 nachten, behalve van 5/05 t/m 12/05
en van 7/07 t/m 1/09: minimaal 3 of 5 nachten

Geopend
van 13 april tot
en met 14 oktober

€90 t/m €215/nacht €42 t/m €95/nacht

Cahutte
voor 5 personen

Bonaventure
voor 2 personen

Zwemmen in Dieulefit
Een prachtig zwembad met twee baden waarvan één
verwarmd en een boswellness met sauna en Fins bad.

En een meer om in te zwemmen of te
vissen (visgerei kunt u ter plaatse lenen).
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Village Huttopia

Lanmary
—

Een uitzonderlijke locatie midden
in het bos.

Wat een plezier om in het staatsbos van Lanmary te verblijven,
comfortabel geïnstalleerd in uw Trappeur-tent, Cabane of Cahutte.

Het hangende zwembad tussen de bomen, de rust van het bos, en het
ontdekken van de Dordogne maken van uw vakantie een magische belevenis.

PÉRIGORD

INFO EN RESERVEREN www.huttopia.com of 085 - 040 11 40
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RCS Périgueux - 793 813 007 00010 - AC n°C24-048984-003 du 07/10/2014

Lanmary

Huttopia Lanmary ★★★ 
RD69 –24420 Antonne-et-Trigonant

+33 (0)5 53 45 88 63
lanmary@huttopia.com

U zult zeker genieten van...
> Het voorrecht om te slapen in een prachtig staatsbos.
> Een moment van ontspanning in het tussen de bomen
 ‘hangende’ zwembad.
> Het bos van Lanmary en zijn geheimen
 ontdekken.
> Samen genieten van een ganzenleverterrine
 uit de Périgord met vrienden op het terras
 van de recreatieruimte.

Onderneem volop 
gezins- en natuuractiviteiten!
> Ontdekkingsactiviteiten:
 zelf natuurlijke cosmetica maken, een rondtrekkende
 boerderij, archeologieworkshops...

> Sportactiviteiten: volleybal, boomklimmen,
 fietsen, boogschieten en meer.

> En betoverende avonden met:
 prehistorische animaties, circusvoorstellingen,
 themadiners, etc.

Het volledige activiteitenprogramma vindt u op huttopia.com

TE ONTDEKKEN IN DE PÉRIGORD
> De beroemde grotten van Lascaux, op 45 minuten
 van Huttopia Lanmary. Volg het spoor
 van de Cro-Magnon mens.
> De mooie straatjes van Périgueux,
 het erfgoed, de musea en gastronomie: 
 truffels, ganzenlever en gekonfijte eend.
> Per kano, fiets, te paard of te voet,
 kunt u alle vormen van rijkdom van de
 Périgord ontdekken. 

Zwemmen in Lanmary
Een prachtig zwembad met twee baden waarvan één verwarmd, 
een pierenbad en een boswellness met sauna en Fins bad.

Lanmary, nog een staatsbos om te verkennen met de app 
Smart’Forest, die is ontwikkeld in samenwerking met het 
Office National des Forêts.

Geopend
van 27 april tot
en met 30 september

Cabane
voor 6 personen

Trappeur
voor 5 personen

€99 t/m €235/nacht €79 t/m €205/nacht
Exclusief opties, exclusief reserveringskosten, minimaal 2 nachten, behalve van 5/05 t/m 12/05
en van 6/07 t/m 1/09: minimaal 3 nachten
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Village Huttopia

Sud Ardèche
ARDÈCHE MÉRIDIONALE

—
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 Camping-Village gaan op in het zuidelijke landschap, terwijl

de Cabanes en Cahuttes een adembenemend uitzicht op de natuur bieden.

INFO EN RESERVEREN www.huttopia.com of 085 - 040 11 40
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RCS Aubenas - 533 860 524 00016 - AC n°C-07-051795-001 du 14/10/2015

Sud Ardèche

Huttopia Sud Ardèche ★★★ 
RD 217 - 07150 Vagnas

+33 (0)4 75 38 77 27
sud-ardeche@huttopia.com

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

Onderneem volop 
gezins- en natuuractiviteiten!
> Ontdekkingsactiviteiten: origamiworkshops,
 pelsjagerstochten, mandenvlechtworkshops...

> Sportactiviteiten: slacklinen, oriëntatieltopen,
 elektrische step rijden, boogschieten, boomklimmen...

> En betoverende avonden met:
 jongleertheatershows, verhalenavonden,
 grote rollenspellen...

Het volledige activiteitenprogramma vindt u op huttopia.com

TE ONTDEKKEN IN DE ARDÈCHE
> Ontdek alle verschillende facetten van
 de kloven: op het water, per kano of kajak,
 op de fiets, middels via ferrata,
 te voet of middels speleologie.
> Bezoek de schitterende replica van de grot
 Chauvet, de Caverne van Pont d’Arc
 en de aven van Orgnac.
> De lokale gastronomie wacht op u:
 geitenkaas, AOC-wijnen, kastanjepuree...

Zwemmen in Sud Ardèche
Twee prachtige zwembaden waarvan één verwarmd,
een pierenbadje en een boswellness met sauna en bosbad. 

En op slechts 5 km van Village Huttopia Sud Ardèche, 
kunt u een verfrissende duik nemen in de kloven van de 
Gorges de l’Ardèche.  

Geopend
van 6 april tot
en met 30 september

Cahutte
voor 5 personen

Canadienne
voor 5 personen

€100 t/m €229/nacht €60 t/m €165/nacht
Exclusief opties, exclusief reserveringskosten, minimaal 2 nachten, behalve van 5/05 t/m 12/05
en van 6/07 t/m 1/09: minimaal 3 nachten
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Village Huttopia

Senonches
EURE & LOIR

—
Voor 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 hout & canvas-tent

aan het meer van Badouleau, een magische plek.

INFO EN RESERVEREN www.huttopia.com of 085 - 040 11 40
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RCS Chartres - 500 748 488 00011 - AC n°C28-024687-001 du 30/10/2013

Senonches

Huttopia Senonches ★★★ 
Etang de Badouleau–28250 Senonches

+33 (0)2 37 37 81 40
senonches@huttopia.com

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

Onderneem volop 
gezins- en natuuractiviteiten!
> Ontdekkingsactiviteiten: pottenbakworkshops,
 de aromatische keuken of een tocht in een koets...

> Sportactiviteiten:
 kennismaken met vechtsporten, rally in het bos, 
 boomklimmen of vissen...

> En betoverende avonden met:
 openluchtbioscoop, live concerten, astronomie...

Het volledige activiteitenprogramma vindt u op huttopia.com

Zwemmen in Senonches
Twee prachtige zwembaden waarvan één overdekt en verwarmd 
een pierenbad en een boswellness met sauna en Fins bad.

En het meer van Badouleau. Bootjes en
visgerij zijn ter plaatste te leen en vispassen te koop.

TE ONTDEKKEN IN DE PERCHE
> Activiteiten in het Parc naturel du Perche:
 vissen, wandelen, MTB, paardrijden,
 kanoën...
> De beroemde kathedraal en het
 middeleeuwse centrum van Chartres –
 mis de show 'Chartres en Lumières' niet.
> En het hele regionale erfgoed: het kasteel
 van Senonches of Nogent-le-Retrou, tuinen
 en abdijen...

€125 t/m €219/nacht €90 t/m €189/nacht

Geopend
van 13 april tot
en met 4 november

Cabane
voor 6 personen

Trappeur
voor 5 personen

Exclusief opties, exclusief reserveringskosten, minimaal 2 nachten, behalve van 6/07 t/m 1/09: 
minimaal 3 nachten
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ERVARING 
IN NOORD-
AMERIKA
—

CANADA

VERENIGDE
STATEN
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Huttopia nodigt u uit
om Noord-Amerika eens
anders te ontdekken!
Ontdek tussen de witte bergen van New Hampshire
en de groene bossen van Quebec, de natuur en de 
grote open ruimtes van de nieuwe wereld. Verblijf in 
een Trappeur-tent aan een meer,
of in een Cabane midden in het bos en geniet van de 
unieke ervaring van kamperen op Amerikaanse wijze
met alle comfort van Huttopia.
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Huttopia

Sutton

INFO EN RESERVEREN canada-usa.huttopia.com

—
Kamperen in de

Canadese 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 Mount Sutton.

KANTON OOST-QUEBEC
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Huttopia Sutton 
297 rue Maple - Sutton Qc J0E 2K0 Canada

+1 844 488 8674
sutton@huttopia.com

U zult zeker genieten van...
> De diversiteit van de outdooractiviteiten.
> Zwemmen in de beek en poelen.
> Marshmallows roosteren
 rond uw kampvuur.
> De talrijke winkels ontdekken
 van ambachtslieden in Sutton. 
> Het uitzicht vanaf Mount Sutton in het najaar.

Onderneem volop 
gezins- en natuuractiviteiten!
> Een activiteitenprogramma voor het hele gezin 
  in de zomer, zowel overdag als 's avonds.

> Fietsverhuur voor een gezinsuitstapje
 in het hart van het Canadese bos.

> De kinderclub 's ochtends, waar kinderen
 van 6 tot 12 jaar elkaar ontmoeten om mooie
 herinneringen te creëren. 

WIST U DAT?

Mount Round Top, beter bekend als MountSutton, is de 
hoogste berg in het zuiden van Quebec. Hij is 986 m hoog,
33 m lager dan de hoogste toren ter wereld die momenteel
in aanbouw is.

De eerste sporen van leven in Sutton dateren
van 3000 jaar geleden en zijn van de Amerindiaanse stam 
Westelijke Abenaki.

TE ONTDEKKEN IN DE REGIO
> Outdooractiviteiten: kanoën en kajakken op de mooie rivier de
 Missisquoi, fietsen, wandelen, golfen, paardrijden...
> Zwemmen in de meren en rivieren.
> Mount Sutton en zijn vele zomeractiviteiten.
> De gastronomie en de wijngaarden: gastronomische bezoeken,
 lokale producten en proeverijen in wijngaarden. Sutton ligt in het 
 hart van een streek die beroemd is om de rijke gastronomische cultuur.

Geopend
van 18 mei tot
en met 8 oktober

CA$ 165 t/m 

CA$ 240/nacht*

Bonaventure voor 2 pers.

CA$ 70 t/m CA$ 105/nacht*

Cabane
voor 6 personen

Trappeur voor 5 personen

CA$ 130 t/m CA$ 200/nacht*

* prijs ex. BTW
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Huttopia

White Mountains

 
INFO EN RESERVEREN canada-usa.huttopia.com

—
Een groen paradijs

in het hart van de Appalachen. 
Ontspan in het hart van New Hampshire,

op minder dan twee uur van Boston en kampeer op Amerikaanse wijze,
aan een meer of beek of in het bos.

Een gegarandeerd onvergetelijke vakantie.

NEW HAMPSHIRE
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Huttopia White Mountains 
57 Pine Knoll Rd - Albany - NH 03818 États-Unis

+1 603 447 3131
whitemountains@huttopia.com

U zult zeker genieten van...
> Kanovaren en zoeken naar de schatten
 van Lake Iona.
> De hoogste top beklimmen van
 het noordoosten van de USA.
> Ontspannen in een hangmat aan de rivier.
> Luisteren naar een Amerikaans popconcert op het terras. 
> Luieren aan het zwembad of op het strand.

Onderneem volop 
gezins- en natuuractiviteiten!
> Verhuur van kano's, kajaks en paddle boards
 voor een gezinsuitstapje.

> Mogelijkheid om te leren vissen.

> Goochelshows, oriëntatieritten,
 S’more avonden... een volledig gezinsprogramma 
 om jong en oud te vermaken.

WIST U DAT?

Bretton Woods, waar het gelijknamige verdrag
in 1944 werd ondertekend, ligt midden in de regio
White Mountains.

Vanuit de plaats van ondertekening van het verdragkunt u 
Mount Washington bewonderen, waar in 1934
de sterkste windkracht ter wereld werd geregistreerd.

Geopend
van 18 mei tot
en met 21 oktober

TE ONTDEKKEN IN DE REGIO
> Diverse natuurzwembaden in de valleien
 van de White Mountains.
> De talrijke fabriekswinkels van New Hampshire die zeer bekend 
 zijn in de USA.
> De stad Portland, aan de kust van Maine, op slechts
 anderhalf uur van Huttopia White Mountains.
> Het activiteitenstation Attitash met de kabelbaan van een kilometer 
 midden in de bergen.

US$ 170 t/m 

US$ 275/nacht*

Bonaventure voor 2 pers.

US$ 65 t/m US$ 99/nacht*

Cabane
voor 6 personen

Trappeur voor 5 personen

US$ 120 t/m US$ 240/nacht*

* prijs ex. BTW
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Hoe reserveert u
uw verblijf?

Bezoek het reisbureau 
van Huttopia
Choorstraat 8 - 3511 KM Utrecht

Via internet
elke dag 24/24

www.huttopia.com
Telefonisch 

via onze reserveringscentrale op

085-040 11 40
Van maandag tot en met vrijdag

van 09:30 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur


