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EEN WERELD
GEÏNSPIREERD 
DOOR NATUUR
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WELKOM BIJ ONZE
CAMPING-VILLAGES



Een wereld om te...
ONTSNAPPEN

AAN DE DAGELIJKSE ROUTINE

Het is tijd voor ontspanning en mooie ervaringen, 
met het geruis van de wind in de bomen op de achtergrond. 

Onze terreinen zonder Wi-Fi, midden in de natuur, 
nodigen u uit om samen met uw geliefden te onthaasten.

GENIETEN
VAN ALLE 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. 

DROMEN
IN DE NATUUR

Lavendel distilleren, boogschieten als een echte
Robin Hood of klimmen in de hoogste boomtoppen…

Bij Huttopia is de natuur uw avonturenspeeltuin!

RESPECTEER
DE LEEFOMGEVING 

Huttopia Camping-Villages gaan harmonieus samen
met het natuurschoon en minimaliseren

hun ecologische voetafdruk.

SAMEN DELEN
EENVOUDIGE MOMENTEN

Wegdoezelen in de zon, samen voetballen of zwemmen,
op blote voeten door het gras rennen of regionale specialiteiten proeven.

Bij Huttopia zijn het de kleine momenten 
die het meeste plezier geven.
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BELEEF
DE NATUUR

—
ACCOMMODATIES IN DE HUTTOPIA

CAMPING-VILLAGES 



5
—

OP EN TOP GLAMPING 
De Huttopia Camping-Villages zijn de pioniers

van de nieuwe kampeerkunst: heerlijke zachte bedden, 
een ruim houten terras en in sommige gevallen zelfs een badkamer.

De perfecte combinatie van comfort en natuur!

BELEEF
DE NATUUR

—
ACCOMMODATIES IN DE HUTTOPIA

CAMPING-VILLAGES 

KAMPEREN IN STIJL...
Hout en tentdoek gaan in onze 
accommodaties hand in hand;
zowel binnen als buiten. Het warme 
hout vande Douglasspar en de lichte 
canvasstof geven de lodgetenten een 
eigentijdse uitstraling. 

… ZONDER ZORGEN
Geen vakantiestress! Lakens en
handdoeken zijn inbegrepen en de 
plancha op het terras staat al klaar voor 
uw lange zomeravonden. U hoeft alleen 
maar te komen genieten!

KAMPEERKUNST
MADE IN FRANCE
Huttopia investeert in het realisatie-
proces van haar accommodaties,
van het ontwerp tot de productie.
Ons doel is u hoogwaardige tenten en 
blokhutten van natuurlijk en onbehandeld 
materiaal te bieden, in samenwerking met 
lokale vakmensen.
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CABANE
Ik hout, jij hout, wij houten van... 
Een 100% houten accommodatie, tot groot 
plezier van de hele familie. De kinderen 
zullen de slaapverdieping meteen omtoveren 
tot een magische speelwereld, terwijl de 
ouders uitrusten op het ruime houten terras, 
als verlenging van de leefruimte.

CABANE +
TERRAS 

44 m2
2

SLAAPKAMERS
 6pers.

CAHUTTE
Met je hoofd in de wolken
Deze oase van rust combineert het comfort 
van een blokhut met het kampeergevoel van 
een tent. De pluspunten? Het unieke design, 
de eigen badkamer, de centrale houtkachel en 
een slaapkamer op de verdieping van canvas 
tentdoek. Hier kunt u heerlijk wegdoezelen 
onder het ruisende bladerdak van de 
omringende bomen.



CAHUTTE
Met je hoofd in de wolken
Deze oase van rust combineert het comfort 
van een blokhut met het kampeergevoel van 
een tent. De pluspunten? Het unieke design, 
de eigen badkamer, de centrale houtkachel en 
een slaapkamer op de verdieping van canvas 
tentdoek. Hier kunt u heerlijk wegdoezelen 
onder het ruisende bladerdak van de 
omringende bomen.

CAHUTTE +
TERRAS 

47 m2
2

SLAAPKAMERS
 5pers.

Voor plattegronden, foto’s, gedetailleerde beschrijvingen
en virtuele rondleidingen gaat u naar 
www.huttopia.com
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TRAPPER TENT
De kunst van het buitenleven
Geïnspireerd op de woonomgeving van 
de Canades pelsjagers, zal deze originele 
lodgetent de avonturier in u wakker 
schudden. Maar ook aan de liefhebbers
van comfort is gedacht, want u slaapt in 
een echt bed onder het tentdoek, met een 
badkamer, een houtkachel en een groot 
terras helemaal voor uzelf.

TENT +
TERRAS 

50 m2
2

SLAAPKAMERS
 5pers.
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CANADIENNE TENT
Vakantie staat voor avontuur!
Een eenvoudige manier van leven
in en met de natuur: 
overdag als een echte avonturier 
en als de nacht valt, slapen in 
een zacht bed onder het tentdoek.

BONAVENTURE TENT
Een nestje in de natuur
De Bonaventure biedt de charme
van «terug naar de natuur»,
met het comfort 
van een tweepersoonsbed.
Lekker kokkerellen in de vakantie?
Dat kan! Er is een plancha,
kookplaat en servies 
om gezellig samen te genieten.

TENT +
TERRAS 

40 m2
2

SLAAPKAMERS
 5pers.

TENT +
TERRAS 

31 m2
1

SLAAPKAMER
 2pers.



DE ALLERLEUKSTE 
ACTIVITEITEN

—
3 TOT 5 ACTIVITEITEN

PER DAG INBEGREPEN*



Ontdek het activiteitenprogramma op
www.huttopia.com

VOOR DE KLEINTJES
T/M 5 JAAR
De allerkleinsten kunnen zich in de
speeltuin uitleven op de schommels
en de glijbaan, of in het kleuterbad
met waterspelletjes, goed voor
urenlang speelplezier!

VOOR DE KIDS
6-12 JAAR
‘s Ochtends en ‘s middags* nemen
onze spelbegeleiders de kinderen mee 
op een avontuurlijke en creatieve 
activiteitenreis: hutten bouwen, 
spoorzoeken, Land Art...

VOOR DE GROTEN
12 JAAR EN OUDER
Plezier maken is voor alle leeftijden! 
Jongeren kunnen elkaar uitdagen tijdens 
een middag je boogschieten, elektrische 
steps of balanceren op de slackline…
En natuurlijk een partijtje volleybal
om de dag sportief af te sluiten!
Telefoons en tablets maken plaats
voor vakantievrienden!

VOOR DE KINDEREN... 
In de Huttopia Camping-Villages

kunnen kinderen spelen, ontdekken, 
leren en plezier maken.

Een paradijs voor alle kinderen én hun ouders!

* Dagelijks tijdens de Franse schoolvakanties - De rest van het jaar alleen in het weekend.
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VOOR IEDEREEN
 OVERDAG... 

Het gevarieerde activiteitenprogramma* 
verschilt per Camping-Village, en is toegespitst 

op het ontdekken van de natuur en de regio.

SPORT,
Boogschieten, boomklimmen, slackline, 
elektrische steps…

ONTDEKKEN,
Leer de kneepjes van het circusvak, 
pottenbakken, wijnproeven of lavendel 
distilleren…

NATUUR,
Ponyritjes of een rijtuigtochtje,
natuurlijke cosmetica, vissen…

EN WELZIJN,
Yoga, ontspanning, shiatsumassages…

Yoga in de buitenlucht

Ponyritjes

Boomklimmen

* Dagelijks tijdens de Franse schoolvakanties - De rest van het jaar alleen in het weekend.



Ontdek het activiteitenprogramma op
www.huttopia.com

EN IN DE AVONDUREN
Geen tijd voor verveling!

Bij Huttopia gaat de magie door tot in de avonduren 
(maar niet al te laat, want de vakantie is er om uit te rusten).

Laat u iedere avond* opnieuw betoveren!

Vuurshow

Circus Live concert

VOOR IEDEREEN
 OVERDAG... 

Het gevarieerde activiteitenprogramma* 
verschilt per Camping-Village, en is toegespitst 

op het ontdekken van de natuur en de regio.

* Elke avond tijdens de Franse schoolvakanties - De rest van het jaar alleen op vrijdag- en zaterdagavond
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EEN DUIK IN 
DE NATUUR

—
RECREATIEVOORZIENINGEN 

OP DE HUTTOPIA 
CAMPING-VILLAGES 
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MOOIE VERWARMDE 
ZWEMBADEN
Een zwembad met uitzicht op de 
boomtoppen, overdekte zwembaden, 
kleuterbaden… Iedere Camping-Village 
biedt volop 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-Villages. 
Zwemmen in natuurwater, een bootje 
huren, een middag je vissen of een 
kanotocht, er is voor elk wat wils!

ZWEMPLEZIER
VOOR IEDEREEN! 

Geen vakantie zonder zwemplezier! 
Er gaat niets boven een verkoelende duik 

om weer nieuwe energie op te doen.
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TWEE SAUNA’S
totale ontspanning in de warmte van 
houten blokhutjes.

FINS BAD
puur relaxen in de natuur.

LIGSTOELEN
Speciaal voor uw welzijn aan het meer 
of in de schaduw van de bomen.
Gratis, uitsluitend voor volwassenen.

EEN SPA
IN HET BOS

Het grote geheim van de Huttopia Camping-Villages…
Stel je eens een verborgen plek in de groene natuur voor, 
waar lichaam en geest helemaal tot rust kunnen komen.
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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 … 

* Gezelschapsspelletjes te leen bij 
al onze ontmoetingsuimtes.

SPORT EN SPEL
TER PLAATSE!

Een verblijf bij een Huttopia Camping-Village
is genieten van de sport- 

en spelvoorzieningen voor jong en oud.

JEU-DE-
BOULE

TAFELTENNIS SPEELTUIN VOLLEYBAL
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ONTDEK
ONZE REGIO’S

—
NEEM DE TIJD VOOR 

NIEUWE ONTDEKKINGEN!
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EEN BREED SCALA 
AAN ACTIVITEITEN
Kano- of kajakvaren, paardrijden, 
rafting, klimmen… 
Onze Camping-Villages bevinden zich 
allemaal in regio’s die bol staan van de 
buitenactiviteiten!

OP DE TRAPPERS!
U hoeft geen fietsen mee te nemen 
om de regio in uw eigen tempo te 
verkennen…  Huur ter plaatse 
een klassieke of elektrische fiets, 
of een elektrische mountainbike!
En voor gezinnen zijn er kinderfietsen, 
kinderstoeltjes en fietsaanhangers.

WANDELEN!
Doorgewinterde wandelaar of zondagse 
slenteraar? Ons team informeert 
u graag over de wandelroute die het 
beste bij u past in de omgeving 
van onze Camping-Villages. 

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.

VERBREED UW
HORIZON

Schitterende landschappen, verborgen schatten, 
karakteristieke dorpjes, adembenemende uitzichten

en spannende activiteiten…  Elke regio is verschillend 
en elke Huttopia Camping-Village ook. 



AAN TAFEL!
—

ETEN EN DRINKEN BIJ 
DE HUTTOPIA CAMPING-VILLAGES 

VAKANTIE VOOR
LEKKERBEKKEN

Onze Camping-Villages bieden kwaliteitsgerechten 
voor jong en oud. Dat wordt smakelijk genieten 

van een zorgeloos verblijf!
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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 PIZZA-OVEN 
Bij Huttopia kunt u in de avonduren* 
huisgemaakte pizza’s uit de houtoven 
afhalen of ter plaatse nuttigen.

HET CAFE
Een verfrissend drankje, een borrelplankje 
met lokale producten, heerlijke ijsjes… In 
het cafe kunt u terecht voor uw lekkere 
trek en een flinke dosis gezelligheid.

HET ONTBIJT
Thee, koffie, jus d’orange, brood en 
croissants… Geniet van een goed ontbijt 
in het restaurant of op het terras bij uw 
accommodatie.

VAKANTIE VOOR
LEKKERBEKKEN

Onze Camping-Villages bieden kwaliteitsgerechten 
voor jong en oud. Dat wordt smakelijk genieten 

van een zorgeloos verblijf!

* Dagelijks tijdens de Franse schoolvakanties - De rest van het jaar alleen in het weekend.
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Montélimar

Marseille

Chartres

Bordeaux

Périgueux

Lyon

Paris 

Huttopia
Lanmary

Huttopia
Senonches

Huttopia
Sud Ardèche

Huttopia
Dieulefit

WAAR GAAT U DIT JAAR NAARTOE?

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. 

4 CAMPING-VILLAGES

IN FRANKRIJK
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CAMPING-VILLAGE 
HUTTOPIA

Dieulef it
DRÔME PROVENÇALE

—
Een idyllische omgeving om 
er even helemaal uit te zijn 

in de lavendelstreek.
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Huttopia Dieulefit ★★★ 

Quartier d’Espeluche - 26220 Dieulefit
+33 (0)4 75 54 63 94  |  dieulefit@huttopia.com

Stel je eens een plek voor tussen lavendelvelden 
en beboste heuvels, aan een meertje 

en een eikenbos…
Welkom bij Huttopia Dieulefit!

—

*Basisprijs, zonder extra opties, minimaal 2 nachten. Behalve van 20/05 tot en met 23/05 en van 27/06 tot en met 22/08: minimaal 3 nachten.

INFORMATIE EN RESERVERINGEN: www.huttopia.com of 085-040 11 40

vanaf 100€
tot 230€/nacht*

vanaf 50€
tot 99€/nacht*

Cahutte
voor 5 personen

Bonaventure
voor 2 personen

Oppervlakte: 19 ha - 170 standplaatsen 
RCS Romans - 515 312 726 00018  - AC n°C26-011608-005 du 27/09/2017

2 april - 1 november

HET NATUURMEER EN
ZIJN HOUTEN STEIGER
voor een verkoelende duik of een 
middag je luieren in de zon, met uitzicht 
op het dal en de lavendelvelden.

EEN WANDELING 
VANAF DE CAMPING
naar de top van het Saint-Maurice-gebergte, 
van waaraf u de schitterende landschappen 
kunt bewonderen. En met een elektrische 
mountainbike fietst u zó de helling op!

DE ACTIVITEITEN 
IN DE NATUUR
Distilleer uw zelf geplukte lavendel, leer 
de kneepjes van het pottenbakken of klim 
in de hoogste bomen...

EEN ONTDEKKINGSTOCHT 
DOOR DE DROME 
PROVENCALE
Zijn specialiteiten: noga, olijven, lavendel... 
En pittoreske dorpjes: Poët-Laval (één van 
de mooiste dorpen van Frankrijk), Dieulefit 
(keramiek, pottenbakkers), Grignan en 
haar kasteel, Suze-la-Rousse, enz.

Geniet van...
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CAMPING-VILLAGE 
HUTTOPIA

Sud Ardèche
GORGES DE L’ARDÈCHE

—
Een stukje paradijs tussen 

Vallon Pont d’Arc en 
de Gorges de l’Ardèche.
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Huttopia Sud Ardèche ★★★ 

145 route d’Orgnac - 07150 Vagnas
+33 (0)4 75 38 77 27  |  sud-ardeche@huttopia.com

Dit prachtige natuurterrein in natuurlijke terrasopstelling, 
biedt volledig ingerichte Toile & Bois accommodaties 

van canvas en hout. Uw ontdekkingstocht door 
de Ardèche begint hier.

—

*Basisprijs, zonder extra opties, minimaal 2 nachten. Behalve van 20/05 tot en met 23/05 en van 11/07 tot en met 22/08: minimaal 3 of 5 nachten.

INFORMATIE EN RESERVERINGEN: www.huttopia.com of 085-040 11 40

2 april - 27 september

HET UITZICHT OP HET DAL
Vanaf het zwembad kijkt u uit over de 
boomtoppen en vanaf uw terras 
heeft u schitterend uitzicht op het 
natuurschoon van de Ardèche.

BUBBELEN IN DE BOSSPA 
Een spa in het bos en sauna’s in knusse 
blokhutjes...u komt helemaal tot rust 
in de schaduw van de bomen.

AFDALING DOOR DE 
KLOVEN VAN DE ARDÈCHE
Per kano of elektrische mountainbike 
door de ruige landschappen 
van de Ardèche! 
Deel deze unieke ervaring 
met familie of vrienden.

DE TRADITIES VAN
DE ARDÈCHE
Barjac, Balazuc, Labeaume...
Laat u charmeren door de pittoreske 
dorpjes in de Ardèche, 
en de lokale lekkernijen, 
zoals geitenkaas, kastanjepuree, enz.

Geniet van...

Oppervlakte: 14 ha - 169 standplaatsen 
RCS Aubenas - 533 860 524 00016  - AC n°C07-051795-001 du 14/10/2015

vanaf 100€
tot 245€/nacht*

vanaf 49€
tot 99€/nacht*

Cahutte
voor 5 personen

Bonaventure
voor 2 personen



CAMPING-VILLAGE 
HUTTOPIA

Lanmary
PÉRIGORD

—
Een uitzonderlijk mooi terrein 

in het hart van een bos 
in de Périgord



29
—

 

  

*Basisprijs, zonder extra opties, minimaal 2 nachten. Behalve van 3/07 tot en met 29/08: minimaal 3 nachten.

INFORMATIE EN RESERVERINGEN: www.huttopia.com of 085-040 11 40

Oppervlakte: 20 ha - 140 standplaatsen 
RCS Périgueux - 793 813 007 00010  - AC n°C24-048984-003 du 07/10/2014

25 juni - 30 augustus
Huttopia Lanmary ★★★ 

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

DE RUST VAN HET BOS
De Camping-Village is in samenwerking
met het Nationaal Bureau
voor Bosbouw aangelegd 
in een prachtige bosrijke omgeving, 
ideaal om er even helemaal uit te zijn.

HET SMART’FOREST 
AVONTUUR
Ontdek het bos eens op een andere manier. 
Met het interactieve avonturenspel 
Smart’Forest ontrafelt u alle mysteries 
van het Lanmary-bos. 

NATUURACTIVITEITEN
Naast boogschieten, boomklimmen 
of yoga leert u bij Huttopia Lanmary 
vuursteen te bewerken en ontdekt 
u het plezier van archeologie.

DE PÉRIGORD
Slenter door Périgueux en haar 
schilderachtige straatjes; Proef de regionale 
keuken: truffels, foie gras, eendeborst...
En bezoek de beroemde grot van Lascaux
(op 45 min. van de Camping-Village).

Een zwembad omgeven door uitbundige vegetatie, 
een wellnessruimte verscholen in de natuur, en eindeloze 

mogelijkheden voor dagtochtjes in de Périgord...
Uw vakantie is een magische ervaring.

—
Geniet van...

vanaf 150€
tot 230€/nacht*

vanaf 55€
tot 90€/nacht*

Cahutte
voor 5 personen

Bonaventure
voor 2 personen



CAMPING-VILLAGE 
HUTTOPIA

Senonches
PERCHE

—
Voor liefhebbers van de

natuur en van vissen,
op 1,5 uur van Parijs.
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Camping-Village Huttopia Senonches ligt aan het
Badouleau-meer, verscholen in het bos van Senonches. 

Dit ongerepte natuurparadijs ademt de sfeer
van rust en ontspanning.

—

HET NATUURLIJKE MEER
Er gaat niets boven een ontspannen boottochtje 
of een middagje vissen aan het meer. Vanaf het 
terras van de recreatieruimte (gebouwd op palen) 
heeft u prachtig uitzicht op de omliggende natuur.

ONTDEK HET BOS
VAN SENONCHES
Maak een mooie fiets- of wandeltocht door 
het sprookjesachtige bos van Senonches met 
haar bijzondere bomen.
Of huur een elektrische mountainbike op de 
Camping-Village en rij door tot het kasteel 
Ferté Vidame.

DE LEUKSTE ACTIVITEITEN
IN DE NATUUR
Een rijtuigtochtje, boogschieten, 
boomklimmen, live concerten aan het meer 
of een kampvuuravond... De activiteiten in de 
natuur zorgen voor totale ontkoppeling. 

DE PERCHE EN ZIJN TRADITIES
Brocantes, ambachten, markten en lokale 
specialiteiten (cider, bloedworst, slakken, 
honing....). Le Perche zal de harten van 
cultuurliefhebbers sneller doen kloppen!

Geniet van...

*Basisprijs, zonder extra opties, minimaal 2 nachten. Behalve van 01/04 tot en met 18/04, van 21/05 tot en met 23/05 en van 10/07 tot en met 22/08: minimaal 3 nachten.

INFORMATIE EN RESERVERINGEN: www.huttopia.com of 085-040 11 40

Oppervlakte: 10 ha - 82 standplaatsen 
RCS Chartres - 500 748 488 00011  - AC n°C28-024687-002 du 17/10/2018

2 april - 1 november
Huttopia Senonches ★★★ 

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

vanaf 105€
tot 199€/nacht*

vanaf 50€
tot 90€/nacht*

Cahutte
voor 5 personen

Bonaventure
voor 2 personen
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Boston

Dallas

Miami 

Los Angeles

Chicago

Montréal

Québec

New York

Huttopia 
Sutton

Huttopia 
White Mountains

Huttopia 
Adirondacks

Huttopia
Paradise 
Springs

Huttopia
Southern

Maine

GLAMPING IN AMERIKAANSE STIJL

Ontdek de grote natuurgebieden van de nieuwe wereld
tijdens een verblijf in een Trappeur Tent aan het meer of in

een houten blokhut in het bos. Geniet met volle teugen
van een campingervaring Amerikaanse stijl,

met het comfort dat u van Huttopia gewend bent.

ONTDEK

IN NOORD-AMERIKA

CANADA

USA
NIEUW

NIEUW
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Huttopia Sutton 

297 rue Maple - Sutton Qc JOE KO Canada
+1 844 488 8674  |  sutton@huttopia.com

Beleef de Huttopia ervaring aan de voet 
van de Mont Sutton, midden in een 
prachtig bos dat wordt doorkruist door 
een rivier. De ideale vakantieomgeving 
waar de rust en ruimte bijdragen aan uw 
totale ontspanning. En dat op slechts 
1u30 rijden van Montréal en enkele 
minuten van Vermont.

 INFORMATIE EN RESERVERINGEN
canada-usa.huttopia.com

 Chalet
Max. 6 personen 

 

vanaf 169CA$

tot 265CA$/nacht*
vanaf 101CA$

tot 180CA$/nacht*

Canadienne
Max. 5 personen 

15 mei - 11 oktober

HUTTOPIA

Sutton
EASTERN TOWNSHIPS - QUEBEC

CANADA

—
Kamperen

in het hart van de 
Canadese bossen

*prijzen ex BTW

Verwarmd 
zwembad

Café-
Restaurant Activiteiten Speeltuin

> Op de camping
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Huttopia White Mountains 

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

HUTTOPIA

White Mountains
NEW HAMPSHIRE

USA

—
Een natuurparadijs 

midden in 
de Appalachen

Gelegen in het hart van New Hampshire, 
op minder dan 2u30 rijden van Boston 
en 10 minuten van North Conway, 
ontdekt u een groene oase, verscholen 
tussen meren, bergen en rivieren. 
Geniet van ons privéstrand aan het 
Iona-meer, waar u heerlijk kunt relaxen 
of een kanotochtje maken.

 INFORMATIE EN RESERVERINGEN
canada-usa.huttopia.com

  

15 mei - 17 oktober

*prijzen ex BTW

> Op de camping

Verwarmd 
zwembad

Café-
Restaurant Activiteiten Speeltuin

Chalet
Max. 6 personen 

vanaf 175US$

tot 370US$/nacht*
vanaf 95US$

tot 177US$/nacht*

Canadienne
Max. 5 personen 
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Huttopia Southern Maine 

149 Sand Pond Road - Sanford, ME 04073 - Etats-Unis
+1 207 324 1752  |  southernmaine@huttopia.com

Stelt u zich eens voor: een mooi bos met 
een meertje op enkele kilometers van de 
badplaatsen Kennebunkport, Ogunquit 
en Orchard Beach. Dit is een geliefde 
vakantiebestemming voor gezinnen, met 
zijn stranden en vuurtorens die zo typerend 
zijn voor de sfeer van de «Maine Coast». 
Geniet zonder mate!

HUTTOPIA

Southern Maine
MAINES BEACH

USA

—
Een groene oase op een paar 

kilometer afstand van de 
mooiste stranden van Maine

15 mei - 17 oktober

*pris HT

 INFORMATIE EN RESERVERINGEN
canada-usa.huttopia.com

  

*prijzen ex BTW

Verwarmd 
zwembad

Café-
Restaurant Activiteiten Speeltuin

> Op de camping

Chalet
Max. 6 personen 

vanaf 165US$

tot 350US$/nacht*
vanaf 95US$

tot 183US$/nacht*

Canadienne
Max. 5 personen 
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Huttopia
Paradise Springs 

18101 Paradise Drive 
93563 Valyermo, CA, États-Unis

+1 661-944-9005
paradisesprings@huttopia.com

Huttopia
Adirondacks

 1571 Lake Avenue, 12846,
Lake Luzerne, NY - Etats-Unis

+1 518 696 2905
adirondacks@huttopia.com

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!

NIEUW
OPENING 

ZOMER 2020

NIEUW
OPENING 

ZOMER 2020

De regio Adirondacks staat bekend om 
zijn wandelmogelijkheden en outdoor 
activiteiten in elk seizoen. Ideaal gelegen 
op 3 uur rijden van New York en Montréal. 
Een verblijf bij Huttopia Adirondack laat u 
kennismaken met deze fascinerende bosrijke 
omgeving. Liefhebbers van watersportacti-
viteiten kunnen terecht bij Lake George, op 
slechts 10 minuten van de camping.

HUTTOPIA

Paradise Springs
CALIFORNIË

USA

—
Een koel paradijsje 
in het hart van het 

Angeles National Forest 

HUTTOPIA

Adirondacks
DE STAAT NEW YORK

USA

—
Met name populair bij 

wandelaars, 3 uur rijden 
van New York

Verwarmd 
zwembad

Café-
Restaurant Activiteiten Speeltuin

> Op de camping

Verwarmd 
zwembad

Café-
Restaurant Activiteiten Speeltuin

> Op de camping



CONTACT

seminaires@huttopia.com
+33 (0)4 37 64 67 62

> Seminars
> Evenementen
> Incentives

> Team Building
> Productlancering
> Congressen

HUTTOPIA GROEPEN & SEMINARS

IN DE WERELD VAN 

Hu�opia
IS UW EVENEMENT 

GEÏNSPIREERD 
DOOR NATUUR



HUTTOPIA GROEPEN & SEMINARS DE HUTTOPIA HIGHLIGHTS

HEEFT U EEN 
BEPAALDE VOORKEUR?
Vermeld het nummer van de 
accommodatie bij 
uw reservering
Voorkeursboeking: € 65
Afhankelijk van beschikbaarheid

NATUURLIJK
FLEXIBEL
VERTREK OP ZONDAG
TOT 16U00 
Buiten de Franse schoolvakanties, 
afhankelijk van beschikbaarheid

KORTE VERBLIJVEN, 
ZELFS IN DE ZOMER
Vanaf 2 nachten

VRIJE AANKOMST-
EN VERTREKDAG
Het hele jaar door

NATUURLIJK MET HET HELE GEZIN

BADDEREN
Babywasruimte aanwezig

met luiertafel en badje

IN UW 
ACCOMMODATIE 

Babypakket, met een babybed, 
badje, kinderstoel

Gratis, behalve in de zomer: € 6/dag

ETEN & DRINKEN 
Dankzij de kinderstoel en het 

kindermenu kunnen de kleintjes 
aan tafel mee eten met de groten

BLIJF LANGER,
BETAAL MINDER
In Frankrijk:
tot 20% korting vanaf 7 nachten
Niet in de zomer

In Noord-Amerika:
tot 10% korting vanaf 3 nachten

GÉÉN
RESERVERINGSKOSTEN
Het hele jaar door

LAKENS EN 
HANDDOEKEN
INBEGREPEN
Zo min mogelijk bagage!

VOOR DE ZEKERHEID
Een onverwachte gebeurtenis kan 
helaas uw vakantie verstoren.
Sluit een annulerings / on-
derbrekingsverzekering af bij uw 
reservering*
4% van het total verblijf
*Uitsluitend voor de campings in Frankrijk

COMFORT PACK
Eindschoonmaak én opgemaakte 
bedden bij aankomst
Comfort Pack: € 90

OPTIONELE 
EINDSCHOONMAAK
Geen zin om de laatste dag
nog schoon te maken?
Kies voor de optie eindschoonmaak: € 70

NATUURLIJK
ZONDER ZORGEN



@huttopiaeurope
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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 
Bezoek het reisbureau van Huttopia

Choorstraat 8 - 3511 KM Utrecht

Reserveer uw verblijf


