Ambiance is een stijlvol kleine camping op de grens van de Limousin met de Berry,
zo'n 4 uur onder Parijs, ver van alle drukte aan de voet van het Centraal Massief.
Bij uitstek geschikt voor gezinnen met kleine kinderen.

Tripadvisor

Een luxe vijfpersoons bungalowtent met drie afzonderlijke slaapcabines.
Een Espace bungalowtent is 30 m² plezier en gemak op een plaats van minimaal 250 m².

Espace indeling:
De luxe vijfpersoons Espace is een robuuste bungalowtent met dubbeldak en de stahoogte van 2,30 m.
In de leefruimte vind je de volledig ingerichte keuken, de koelkast, de electrische koffiezetter, een kastje,
een extra tafeltje, aansluitpunten voor opladers etc. Van dit gedeelte kun je de hele zijkant oprollen voor
een ideale in- en uitloop. Buiten staat het tuinstel met parasol en twee verstelbare ligstoelen.

Drie afzonderlijke slaapcabines:
Een grote cabine van 215 x 280 cm en twee eenpersoons cabines
van 215 x 140 cm.
In de grote cabine staat een queen-sized tweepersoons bed van
160 x 200 cm, met dekbedden en hoofdkussens.
In ieder van de eenpersoons cabines staat een bed van 70 x 190 cm
met dekbed en hoofdkussen.
In de grote cabine is voldoende ruimte voor een eventuele vijfde
slaapplaats, een bed van 70 x 190 cm of een kinderledikant.
De dekbedden zijn 140 x 200 cm.
Als de kinderen liever hun eigen onderkomen hebben, dan biedt
het tweepersoons koepeltentje uitkomst. Je kunt hem erbij
reserveren. We zetten hem op en richten hem in zoals jij ‘t wilt,
met één of twee slaapplaatsen.
Een huurtent op deze camping voor zo'n laag tarief, surprenant.

Frankrijk huurtent kleine kinderen zwembad glamping huurtent kinderen kleinschalig
Frankrijk vakantiehuis wifi Frankrijk vakantiehuis kleinschalig Frankrijk vakantiehuis camping Frankrijk tent huren kindvriendelijk Frankrijk tent huren zwembad
Frankrijk safaritent zwembad Frankrijk safaritent wifi Frankrijk safaritent kleinschalig Frankrijk lodgetent kleine camping Frankrijk lodgetent kindvriendelijk
Frankrijk huurtent kleine camping Frankrijk huurtent kindvriendelijk Frankrijk huurtent zwembad vacances de charme dordogne limousin vallee vauvre
zuid midden auvergne limoges parijs morvan glamping ambiance de france www.huurtent.fr www.suntent.eu www.zomer.fr www.safaritent.fr
La reproduction des textes, plans et photos est interdite. AMBIANCE se réserve le droit de modifier la conception de ses produits et décline
toute responsabilité de la brochure. Les dimensions que nous indiquons sont approximatives. Photos non contractuelles.
en

2d - 7ja

