Vakantie midden
in de natuur

VAKANTIES 2019
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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.
Op onze terreinen zonder Wi-Fi,
met de natuur om u heen,
kunt u heerlijk ontspannen
en de tijd nemen voor uw geliefden.

DE HUTTOPIAERVARING:
DE CAMPING-VILLAGE
MIDDEN IN DE NATUUR
—
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GENIETEN
VAN ECHT
COMFORT
U voelt zich meteen
helemaal thuis!
Profiteer van het comfort
van onze accommodaties
van canvas en hout: mooie materialen,
natuurlijke terrassen, plancha…
Zet alles even op «pauze» en geniet.

ELK MOMENT
BEWUST BELEVEN
Even geen schoonmaak,
geen vuile was en
als u wilt, misschien niet eens
de dagelijkse kookbeurt.
Bij Huttopia leeft u in het hier en nu,
ver weg van de gewone routine…

DEEL
EENVOUDIGE
MOMENTEN
Beleef nieuwe avonturen,
kom tot rust, neem een duik
in het zwembad,
lach, herontdek het plezier
van buitenspelen en samenzijn…
Bij Huttopia ontstaan
de mooiste herinneringen!

NIEUWE
ONTDEKKINGEN
Bezoek de bezienswaardigheden in de regio,
waag u aan een spannende activiteit,
maak nieuwe vrienden en proef
de lokale specialiteiten…
U zult zich uw vakantie
in een Village Huttopia
nog lang herinneren.

3
—

VAKANTIE
IN EN MET
DE NATUUR
—
DE ACCOMMODATIES

IN DE CAMPING-VILLAGES HUTTOPIA

Onze accommodaties
liggen in het groen,
deel deze mooie momenten
met uw familie of vrienden.
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RESPECT
VOOR HET MILIEU …
Hergebruik en respect voor de omgeving,
natuurlijke materialen, autoloze terreinen,
in harmonie met het landschap…
De Huttopia Camping-Villages
versmelten met het natuurschoon en
minimaliseren hun ecologische impact.

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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DE CABANE
Begane grond: de woonkamer met houtkachel
en volledig uitgeruste keuken lopen door in het
ruime, houten terras met uitzicht op de natuur.
Hier bevinden zich ook de ouderslaapkamer en
de badkamer. Op de bovenverdieping is lekker
veel ruimte, zodat de kinderen zich helemaal
vrij voelen!
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SLAAPKAMERS

CABANE +
TERRAS

47 m

2
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DE CAHUTTE
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 tussen de
bomen te slapen en het bladerdak te bekijken.
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SLAAPKAMERS

CAHUTTE +
TERRAS

46 m

2

Voor plattegronden, foto’s, gedetailleerde beschrijvingen
en virtuele rondleidingen gaat u naar
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www.huttopia.com

DE TRAPPEUR
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!
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SLAAPKAMERS

TENT +
TERRAS

47 m

2
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DE CANADIENNE
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.
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SLAAPKAMERS

TENT +
TERRAS

37 m

2

DE BONAVENTURE
Een warm nest voor geliefden!
De Bonaventure tent biedt de charme
van de natuur met het comfort
van een echt tweepersooonsbed
en alle benodigdheden om gezellig
samen te kokkerellen.

2

1

SLAAPKAMER

TENT +
TERRAS

27 m

2

Voor plattegronden, foto’s, gedetailleerde beschrijvingen
en virtuele rondleidingen gaat u naar
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www.huttopia.com

ACTIVITEITEN
VOOR DE
HELE FAMILIE
—

3 TOT 5 ACTIVITEITEN PER DAG, 100% GRATIS

Actief bezig zijn,
plezier maken, ontdekken
en genieten…
Jong of oud, iedereen
vindt de activiteiten
in de Villages Huttopia
geweldig.
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ACTIVITEITEN
OVERDAG
—

In de zomer dagelijks en de rest
van het jaar in het weekend
een gevarieerd activiteitenprogramma
waarin ontspanning en ontdekking
van de natuur centraal staan.
Boogschieten, boomklimmen, yoga,
pottenbakken, circusles, vissen,
lavendeldistillatie of ponyrijden…
Elke dag is een nieuwe ervaring!

HEEFT U INFORMATIE NODIG?
DAN KUNT U TERECHT
BIJ ONZE GIDSEN IN HET
«BUREAU DES GUIDES»
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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MAGISCHE
AVONDEN
—

HOU DE MAGIE
VAST TOT HET VALLEN
VAN DE NACHT!
Kampvuuravond in de Perche
Vuurspuwers in de Drôme
Acrobatiek, grappen en grollen
in de Périgord Ouderwetse houten
spellen in de Ardèche…
Elke avond biedt weer een nieuw
moment van betovering!
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ACTIVITEITEN
VOOR DE
KINDEREN
—

Hutten bouwen
Speurtochten
Gerechten uit
de hele wereld
Land Art
…

EEN PARADIJS
VOOR KINDEREN!
Elke ochtend en avond, elk weekend en
elke dag in de zomer begeleiden onze
animators het dynamische
activiteitenprogramma speciaal
voor de kinderen.

Leren, ontdekken,
spelen én nieuwe
vriendjes maken!
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SPORT
EN RECREATIE
VOOR IEDEREEN
—
DE VOORZIENINGEN

OP DE HUTTOPIA CAMPING-VILLAGES

Profiteer van
de recreatievoorzieningen
voor jong en oud tijdens
uw verblijf in een Huttopia
Camping-Village.
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ZWEMPLEZIER
VOOR
IEDEREEN!
—

ZWEMMEN,
LUIEREN, SPELEN...
Bij onze Huttopia Camping-Villages
deelt u onvergetelijke momenten
met het hele gezin in de verwarmde
zwembaden. Zwembad met uitzicht
op de natuur, overdekt zwembad,
peuterbad… Iedere Camping-Village staat
garant voor een flinke dosis waterpret!

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.
Zwemmen in natuurwater,
een bootje huren, een middag je
vissen of een kanotocht,
er is voor ieder wat wils!
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SPORT EN SPEL
TER PLAATSE!
—

ACTIE EN PLEZIER
Volleybal, jeu-de-boules, tafeltennis,
tafelvoetbal … Alles is aanwezig voor
een actieve en gezellige vakantie!

DE ONTMOETINGSRUIMTE,
ONGEDWONGEN
EN GEZELLIG
Een gezelschapsspel met het hele gezin,
plannen maken voor de volgende dag,
een nieuw boek lezen, koffie drinken
bij de houtkachel of genieten
van een drankje bij
de laatste sportwedstrijd …

EN VOOR
DE KLEINTJES …
Een speeltuin,
helemaal alleen voor de kids!
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DE
BOSWELLNESS,
ZEN ZIJN!
—

HET GEHEIM VAN DE
VILLAGES HUTTOPIA!
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.
Voor een overzicht van de voorzieningen
op alle camping-villages gaat u naar
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www.huttopia.com

ONTDEK
ONZE REGIO’S
—

ELKE REGIO IS VERSCHILLEND
EN ELKE HUTTOPIA CAMPING-VILLAGE OOK.

Schitterende landschappen,
verborgen schatten,
karakteristieke dorpjes,
adembenemende uitzichten
en spannende activiteiten…
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EEN BREED SCALA
AAN ACTIVITEITEN
Kano- of kajakvaren, canyoning, rafting,
klimmen… Onze Camping-Villages
bevinden zich allemaal in regio’s die
bol staan van de buitenactiviteiten.

SPRING ALLEMAAL IN HET
ZADEL MET HUTTOBIKE!
Het aantal gefietste kilometers neemt
toe, naarmate de regio’s aan u voorbij
trekken.… Geen fiets meegenomen?
Dan huurt u gewoon ter plaatse een
klassieke fiets of een mountainbike!

ELEKTRISCH IS
FANTASTISCH…
Fiets fluitend de heuvel op, leg lange
afstanden af zonder spierpijn...
Profiteer van uw vakantie om
de geneugten van een elektrische
fiets te ontdekken!
Bij de huur van uw elektrische fiets,
kunt u eveneens een kinderstoeltje
of een fietsaanhanger huren.
Zo kan het hele gezin samen van
de dagtochtjes genieten.

WAANZINNIGE
WANDELINGEN!
Doorgewinterde wandelaar
of zondagse slenteraar?
Onze teams geven u graag informatie
over de wandelroute die het beste
bij u past, in de omgeving van onze
Camping-Villages.
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AAN TAFEL!
—
ETEN EN DRINKEN

BIJ DE HUTTOPIA CAMPING-VILLAGES

Onze Camping-Villages
bieden een eenvoudige,
goede keuken
voor elke smaak,
zodat u van een
zorgeloze vakantie
kunt genieten!*
* In de zomer dagelijks en de rest van het seizoen in het weekend.
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HET RESTAURANT
U bent van harte welkom
in het restaurant Le Resto,
met zijn grote houten terras
en sfeervolle inrichting.
Schuif tussen de middag en ‘s avonds
aan voor een gezellige maaltijd,
tot groot plezier van het hele gezin.

DE PIZZAOVEN
Geniet van een huisgemaakte pizza
(op de site of om mee te memen)
met de hele familie !

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

ONTBIJT
Thee, koffie, jus d’orange,
boterhammen, zoete broodjes
en lokale produkten…
Kies voor onze ontbijtformule
en begin uw dag in alle vrijheid.
Of heeft u liever een familieontbijt
op het terras van uw accommodatie?
Bestel uw brood(jes)
één dag van te voren en geniet
van een rustige ochtend!
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4 CAMPING-VILLAGES
IN HET BOS IN FRANKRIJK
—

WAT WORDT UW
VOLGENDE
VAKANTIEBESTEMMING?

Onze Huttopia Camping-Villages
nodigen u uit voor een unieke
vakantiebeleving midden in de natuur…
geniet van de lavendelvelden
in de Drôme Provençale,
de fascinerende kloven van de Ardèche,
de historische schatten van de Périgord
of de natuurlijke schoonheid van de Perche.
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Huttopia

Senonches

Paris

Chartres

Huttopia

Lanmary
Périgueux
Bordeaux

Lyon

Huttopia

Dieulefit

Montélimar

Huttopia

Sud Ardèche

Marseille
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VILLAGE HUTTOPIA

Dieulefit
DRÔME PROVENÇALE

—

Een idyllische omgeving
om er even helemaal uit
te zijn in de lavendelstreek.
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ZWEMMEN IN
NATUURWATER
Installeer u op één van de houten stoelen
aan het meer en neem de tijd voor een goed
boek, of maak een verfrissende duik in het
natuurlijke zwemwater en geniet van een
middag je waterpret met de kinderen....

ECHTE LAVENDELPARFUM
Leer deze vakantie de kneepjes van het distilleren
van de zelfgeplukte lavendel, of leer jongleren met
waaiers, of ga boomklimmen tot de hoogste groene
top! Creatievelingen kunnen gaan pottenbakken,
een ambachtelijke traditie uit streek.

NAAR DE TOP...
BETOVERENDE
LANDSCHAPPEN
Stelt u zich eens een plek voor tussen
lavendelvelden en groene heuvels,
tussen een meertje en een bos
vol truffeleiken, tussen landelijke
wandelpaden en een helder kabbelend
beekje… U bent bij Huttopia Dieulefit!
Een natuurparadijs met de heerlijke
geuren van de Provence...
Geniet met uw geliefde, gezin of vrienden
van de natuur en ontdek de schatten
van de Drôme Provençale.

Lopend of per mountainbike maakt u de mooiste
tochten door het Saint-Maurice gebergte, het
pad begint al op uw Camping-Village. Met een
elektrische mountainbike is de klim een fluitje
van een cent. Eenmaal op de top zult u betoverd
worden door de adembenemende landschappen!

DE DRÔME EN ZIJN
MIDDELEEUWSE GEHEIMEN
Ontdek het dorpje Dieulefit, dat bekend staat om zijn
pottenbakkers en keramiek, wandel door de kronkelige
straatjes van Poët Laval, één van «de mooiste dorpen
van Frankrijk» en duik in de geschiedenis van de
kastelen van Grignan en Suze la Rousse.

Bonaventure

Cahutte

42 t/m
€95 /nacht*

90 t/m
€215 /nacht*

voor 2 personen

€

voor 5 personen

€

12 april - 13 oktober
Huttopia Dieulefit

★★★

220 chemin de Saint-Maurice - 26220 Dieulefit
+33 (0)4 75 54 63 94 | dieulefit@huttopia.com

INFO EN RESERVEREN

www.huttopia.com
of 085-040 11 40

* Exclusief opties, exclusief reserveringskosten, minimaal 2 nachten
behalve van 30/06 t/m 12/07: 3 nachten & van 13/07 t/m 25/08: 5 nachten
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RCS Romans - 515 312 726 00018 - AC n°C26-011608-005 du 27/09/2017

VILLAGE HUTTOPIA

Sud Ardèche
DE KLOVEN GORGES DE L’ARDÈCHE

—

Een stukje paradijs tussen
Vallon Pont d’Arc
en de Gorges de l’Ardèche.
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DE ARDECHE PER KANO
OF MOUNTAINBIKE!
Een kano-afdaling door de Gorges de l’Ardèche
mag zeker niet op uw wensenlijstje ontbreken!
Meer dan een sportieve activiteit....het is een unieke
ervaring die u deelt met uw familie of vrienden. U
kunt de woeste omgeving ook prima (en met gemak)
verkennen op een elektrische mountainbike!

AVONTUUR LANGS
DE ROTSWAND

EEN GEHEIME VALLEI
Een vakantieverblijf in een 14 ha groot bos,
met eeuwenoude eiken, open plekken,
jeneverbessen en esdoorns die op natuurlijke
wijze in terrasopstelling over het terrein
verspreid staan. Daartussen verscholen liggen
de accommodaties van canvas en hout, zoals
de Cabanes, Cahuttes, Trappeur Tenten en
Canadienne Tenten... Verder vindt u hier
twee zwembaden, gelegen tussen de bomen
met een schitterend uitzicht over
het zinderende Zuidfranse landschap.

Speciaal voor adrenalinezoekers raden wij de via
cordata aan: een combinatie van klimmen en
behendigheid over een parcours tegen de rotswand.
Zo geniet u meteen van de prachtige vergezichten en
het landschap. En voor wie liever met beide benen op
de grond staat, bieden we boogschieten, elektrische
steps, sophrologie (een soort yoga), wandelingen bij
zonsondergang… er is voor elk wat wils!

TIJD VOOR ONTSPANNING
Gun uzelf een moment van welzijn en laat alle
spanning los in de bosspa, met zijn Finse bad in
de schaduw van de bomen, of geniet van
de sauna’s in houten blokhutten… Hier heeft u alles
binnen handbereik om helemaal tot rust te komen
na een opwindende dag in de kloven.

DE KARAKTERISTIEKE
ARDECHE
Barjac, Balazuc, Labeaume… u zult betoverd
worden door de charme van de karakteristieke
dorpjes in de Ardèche! Dompel u onder in de
authentieke levensstijl, die ook terug te vinden is in
de streekgerechten zoals geitenkaas, kastanjepuree,
AOC-wijnen en andere lokale lekkernijen.

Bonaventure
voor 2 personen

50 t/m
€99/nacht*
€

Cahutte

voor 5 personen

100 t/m
€229/nacht*
€

19 april - 29 september
Huttopia Sud Ardèche

★★★

RD 217 - 07150 Vagnas
+33 (0)4 75 38 77 27 | sud-ardeche@huttopia.com

INFO EN RESERVEREN

www.huttopia.com
of 085-040 11 40

* Exclusief opties, exclusief reserveringskosten, minimaal 2 nachten
behalve van 5/07 t/m 31/08: minimaal 3 of 5 nachten
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RCS Aubenas - 533 860 524 00016 - AC n°C07-051795-001 du 14/10/2015

VILLAGE HUTTOPIA

Lanmary
PÉRIGORD

—

Een uitzonderlijk mooi
terrein in het hart van
een bos in de Périgord
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OP AVONTUUR MET…
SMART’FOREST !
Ontdek het bos eens op een hele andere manier!
Het interactieve spel Smart’Forest leert u alle
geheimen kennen van het Lanmarybos,
door middel van een avontuurlijk spel vol
ontdekkingen voor de hele familie.

KRUIP IN DE HUID VAN
EEN CRO-MAGNONMENS...
Leer een vuursteen bewerken en ontdek de
interessante wereld van de archeologie…
Bij Huttopia Lanmary neemt het
activiteitenprogramma u mee naar het
prehistorische tijdperk van de cro-magnonmens.

ONTDEK DE GROT
VAN LASCAUX
WELKOM IN HET BOS
VAN LANMARY...
Wat een plezier om in het staatsbos
van Lanmary te verblijven, comfortabel
geïnstalleerd in uw Trappeur-tent,
Cabane of Cahutte. Geniet van
het hooggelegen zwembad tussen
de bomen, de spa in het groen,
de rust van het bos en de ontdekking
van de Périgord. Uw garantie voor
een magische vakantiebeleving.

Op slechts 45 minuten van de Camping-Village,
in het hart van de Vézère-vallei, ontdekt u de
prehistorische meesterwerken in de Grot van
Lascaux.

DE SCHATTEN VAN
DE PERIGORD
Slenter door de pittoreske straatjes van Périgueux,
ga op verkenningstocht naar de abdijen en kastelen
van de Périgord, proef de lokale specialiteiten
(truffels, foie gras, gekonfijte eend) of maak een
kanotocht langs het eiland en race door het bos
van Lanmary op een elektrische mountainbike!

Bonaventure

Cahutte

45 t/m
€90/nacht*

89€ t/m
€215 /nacht*

voor 2 personen

€

voor 5 personen

€

28 juni - 31 augustus
Huttopia Lanmary

★★★

RD 69 - 24420 Antonne-et-Trigonant
+33 (0)5 53 45 88 63 | lanmary@huttopia.com

INFO EN RESERVEREN

www.huttopia.com
of 085-040 11 40

* Exclusief opties, exclusief reserveringskosten, minimaal 2 nachten
behalve van 5/07 t/m 31/08: minimaal 3 nachten
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RCS Périgueux - 793 813 007 00010 - AC n°C24-048984-003 du 07/10/2014

VILLAGE HUTTOPIA

Senonches
PERCHE

—

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

30
—

AAN HET WATER
Een perfecte manier om tot rust te komen is
ronddobberen in een bootje! Op het meer van
Badouleau roeit ieder met zijn eigen riemen:
visliefhebbers zullen verrast zijn door de rust van
het water (en de karpers!) en kinderen ontdekken
het plezier van een middag je visssen.

TOCHTJE MET PAARD
EN WAGEN
Maak kennis met het Percheron-paard tijdens
een tochtje met paard en wagen in het bos
van Senonches, samen met twee enthousiaste
begeleiders.

AVONDEN ROND HET
KAMPVUUR
GEHEIME PLEK IN
DE NATUUR...
Midden in het staatbos van Senonches ligt
Camping-Village Huttopia Senonches,
een goed bewaard natuurparadijs waar
liefhebbers van het vrije buitenleven
hun hart zullen ophalen bij het mooie
natuurlijke meertje, het verwarmde,
overdekte zwembad, de houten blokhutten
tussen de bomen en de bosspa aan het water.
Welkom op deze bijzondere plek van rust
en vrede!

Gesmolten Marshmallows, spelletjes,
live muziek… Jong en oud zal genieten
van het kampvuur onder de sterrenhemel!

HET BIJZONDERE BOS
VAN DE PERCHE!
Ontdek lopend of fietsend het opmerkelijke
bos van Senonches met zijn bijzondere bomen.
Huur eens een elektrische mountainbike op de
Camping-Village en fiets helemaal door naar
het kasteel van Ferté Vidame.

NIEUWE ONTMOETINGEN,
NIEUWE SMAKEN
Antiek, ambachten, markten en lokale
specialiteiten (cider, bloedworst, slakken,
honing, …). Speciaal voor liefhebbers is de
Perche een prachtige streek met karakter!

Bonaventure

Cahutte

50 t/m
€90/nacht*

105 t/m
€199/nacht*

voor 2 personen

€

voor 5 personen

€

12 april - 3 november
Huttopia Senonches

★★★

Etang de Badouleau - 28250 Senonches
+33 (0)2 37 37 81 40 | senonches@huttopia.com

INFO EN RESERVEREN

www.huttopia.com
of 085-040 11 40

* Exclusief opties, exclusief reserveringskosten, minimaal 2 nachten,
behalve van 5/07 t/m 31/08 : minimaal 3 nachten
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RCS Chartres - 500 748 488 00011 - AC n°C28-024687-001 du 30/10/2013

BELEEF
EEN NIEUWE
ERVARING
IN NOORD-AMERIKA
—

Ontdek de natuur en de weidse ruimtes
van de nieuwe wereld,
die zich uitstrekt tussen
de witte bergen van New Hampshire
en de groene bossen van Quebec.
Verblijf in een «Trappeur»
tent aan de oever
van een meer of in een «Cabane»
blokhut in het bos en geniet
van een unieke kampeerervaring
in Amerikaanse stijl, met alle comfort
van een Huttopia camping.
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HUTTOPIA
NODIGT U UIT OM
NOORD-AMERIKA
OP EEN ANDERE
MANIER TE
ONTDEKKEN!

CANADA
Huttopia

Sutton

Québec

Montréal

Huttopia

Boston

White Mountains
Chicago

Huttopia

Los Angeles

Paradise
Springs

U.S.A
ÉTATS-UNIS

New York

Huttopia

Southern Maine

Dallas

Miami
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HUTTOPIA

sutton
CANTONS DE L’EST - QUÉBEC

—

Kamperen
in het hart van
de Canadese bossen

34
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ROND HET KAMPVUUR
Een kampeerverblijf in Quebec staat garant
voor het plezier van samenzijn rondom
een kampvuur, met kleverige vingers van
de gesmolten marshmallows. Een unieke
gelegenheid om het favoriete gerecht van
de lekkerbekken onder de kampeerders te
proeven: Smores!

OP WEG NAAR DE
EASTERN TOWNSHIPS

WELKOM IN HET
SUTTON-BOS
Verblijf midden in een prachtig bos
van 65 ha, omringd door esdoorns,
gele berken en Amerikaanse essen.
Het terrein wordt doorkruist door
een rivier, waarin gezwommen
kan worden.
In de bossen van Quebec ontdekt
u de kunst van het échte kamperen.

Spring op de fiets voor een verkenningstocht
langs de charmante dorpjes en talrijke
wijngaarden, of ga op pad om de regionale
specialiteiten te proeven. Laat u verrassen
op de uitgestippelde routes van de Eastern
Townships.

PLEZIER GEGARANDEERD
In de zomer worden er goochelshows en
circusvoorstellingen georganiseerd, alle
kinderen zijn er dol op! Het hoogtepunt
van de voorstelling is de opwachting van
Granby, de dierenverzorger die nooit
alleen komt...

Canadienne
voor 5 personen

99 t/m
CA$165/nacht*
CA$

Chalet

voor 6 personen

165 t/m
CA$245/nacht*
CA$

17 mei - 14 oktober
Huttopia Sutton

297 chemin Maple - Sutton, QCJOE 2KO - Canada
+1 844 488 8674 | sutton@huttopia.com

INFO EN RESERVEREN

canada-usa.huttopia.com
* Prijs ex. BTW
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HUTTOPIA

White
Mountains
NEW HAMPSHIRE

—

Een groen paradijs
in het hart van
de Appalachen
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KANO OF PADDLE?
Neem uw gezin mee voor een dag je
kanovaren of paddlen op het Iona-meer, een
klein meertje zonder motorvaartuigen. Pak uw
peddels en ga van start vanaf ons privéstrand!
Geniet van een ontspannen tochtje terwijl u
het prachtige uitzicht bewondert.

ONTDEK DE WHITE
MOUNTAINS

WELKOM IN
NEW HAMPSHIRE
Kom helemaal tot rust in de natuur
van deze authentieke staat
van de Verenigde Staten,
op 2,5 uur van Boston.
Kampeer aan een meer of een beekje,
midden in het bos.

Wandelaars vinden hier een waar paradijs:
de wandelpaden van Flume Gorge langs
enorme granieten rotswanden, een prachtige
waterval, overdekte bruggen, natuurlijke
meertjes en uiteraard de rivier die dwars door
alles heen stroomt. Of beklim de beroemde
Mont Washington, de hoogste top in het
noordoosten van de Verenigde Staten die voor
iedereen toegankelijk is (te voet of per auto).
Geniet van het schitterende uitzicht, maar
pas op voor de soms harde windvlagen.

OOK VOOR KINDEREN
Bezoek het zomerverblijf van de kerstman,
stap in het ouderwetse «Conway Scenic
Railroad» treintje, of leef u uit in «Attitash»:
skigebied en activiteitenpark met vele
attracties en een tokkelbaan...

Bonaventure
voor 2 personen

65 t/m
US$105 /nacht*
US$

Chalet

voor 6 personen

175 t/m
US$350/nacht*
US$

17 mei - 20 oktober
Huttopia White Mountains

57 Pine Knoll Rd - Albany - NH 03818 États-Unis
+1 603 447 3131 | whitemountains@huttopia.com

INFO EN RESERVEREN

canada-usa.huttopia.com
* Prijs ex. BTW
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TWEE NIEUWE

VAKANTIEBESTEMMINGEN

IN 2019
—

HUTTOPIA
SOUTHERN MAINE
IN DE STAAT MAINE
Stelt u zich eens voor: een mooi bos met
een meertje op enkele kilometers van de
kustplaatsen Kennebunkport,
Ogunquit en Orchard Beach... deze
vakantiebestemming met de sfeer van een
Amerikaanse badplaats is vooral populair
bij gezinnen; de stranden en vuurtorens
aan de kust van Maine zullen jonge
en oudere harten sneller doen kloppen.

HUTTOPIA PARADISE
SPRINGS
IN CALIFORNIË
Een frisse, groene oase in het hart
van het National Forest Angeles!
Ontdek deze unieke plek met een rijke
geschiedenis, op steenworp afstand
van Hollywood. Dit kleine paradijs biedt
alle rust die u nodig heeft, ver van het
stadstumult van Los Angeles. Kom
en beleef het zelf!
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HUTTOPIA TIPS

DE PLUSPUNTEN
VAN DE
HUTTOPIA
CAMPING
VILLAGES

Blijf langer, betaal minder!
FRANKRIJK
tot 20% korting
op uw verblijf vanaf 7 nachten.
Niet geldig in de zomer.

—

USA / CANADA
tot 10% korting
op uw verblijf vanaf 3 nachten.

MET UW BABY?

NOG MEER VRIJHEID

ALLES IS TER PLAATSE!

> Vertrek op zondag

> Het babypakket

tot 16.00 uur
(buiten de schoolvakanties)

> U kiest zelf uw

aankomst- en vertrekdag,
het hele jaar door.

VERZEKERING
Bent u bang dat onvoorziene
omstandigheden uw vakantie
kunnen verstoren?
Kies dan de annuleringsverzekering
op het moment
van reserveren*

> Korte verblijven

mogelijk
zelfs in de zomer!

> Vermeld uw voorkeur!

Op het moment van reserveren kunt u het
nummer van uw favoriete huuraccommodatie
of standplaats aanvragen.

in uw accommodatie, bestaande
uit een vouwbedje en kinderstoel

> De speciale babywasruimte
met een luiertafel en babybad

> De kinderstoel in het restaurant
Le Resto voor een gezellige
en veilige maaltijd

ONZE ZORG VOOR ZO MIN MOGELIJK BAGAGE!
Lakens
en handdoeken
zijn inbegrepen bij
uw accommodatie

Geen zin in
huishoudelijke taken?
Reserveer de eindschoonmaak
van uw accommodatie!
En om het u helemaal makkelijk
te maken kiest u het Comfort Pack
(eindschoonmaak
+ opgemaakte bedden bij aankomst)

* Uitsluitend voor de vakantiebestemmingen in Frankrijk

U vindt al onze prijzen en informatie op
39
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www.huttopia.com

Via internet
elke dag 24h/24

www.huttopia.com
Telefonisch

via onze reserveringscentrale op

085-040 11 40

Van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

Bezoek het reisbureau
van Huttopia
Choorstraat 8 - 3511 KM Utrecht

#huttopia
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Hoe reserveert u
uw verblijf?

