
 
 

Frankrijk- safaritent 
Safaritent domaine Frankrijk 

 
 

Ambiance is een rustige, kindvriendelijke camping op de grens  

van de Limousin met de Berry. Dat is zo'n 4 uur onder Parijs. 

Stijlvol ingericht met vakantiehuisjes, safaritenten en luxe huurtenten. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De vijfpersoons Safaritenten XL 6 x 7 m (binnentent 5 x 5 m) en XXL 6 x 9 m (binnentent 5.30 x 7 m): 

Robuuste tenten, staan in z'n geheel op een houten vloer van 50 en 60 m² en ze zijn tot 3,60 m. hoog. Ze 

staan verdeeld over het terrein op mooie schaduwrijke plaatsen. Voldoende ruimte voor de auto, het 

tuinstel, de verstelbare ligstoelen, het ontbijtje in de zon, een zacht briesje etc....   
 

De Safaritenten XL en XXL hebben vijf slaapplaatsen, verdeeld over twee ruime slaapvertrekken. In het 

ene vertrek staat het queen-sized tweepersoons bed van 160 x 200 cm, met nachtkastjes en -lampjes. In het 

andere staat een éénpersoons bed van 90 x 200 cm en een stapelbed van 90 x 190 cm. Het éénpersoons bed 

kan plaats maken voor het kinderledikant. Iedere slaapplaats is standaard voorzien van een hoofdkussen 

en een dekbed van 140 x 200 cm.  
 

Er is veel bergruimte en er zijn overal aansluitpunten voor opladers, laptops, dvd-spelers etc. Bij 

aankomst wacht je een prachtig onderkomen voor een heerlijke vakantie. Het enige dat je zelf meeneemt 

zijn je persoonlijke spullen. Bedlinnen en handdoeken, of een hangmat of extra tentje kun je er bij huren.  
 

 

Er is veel bergruimte met o.a. een hanglegkast, 

er zijn diverse lichtpunten en je kunt overal 

electrische apparaten zoals een laptop, dvd-speler, 

opladers e.d. aansluiten.  

Bij aankomst staat alles helemaal klaar. 
 

Het enige dat je doet is lekker een dagje met de 

auto en dan direct genieten van de rust, de ruimte, 

de gemoedelijke sfeer, het comfort, zwembad, 

beekje en de natuur.  
 

 

Ruime vijfpersoons          Zeer ruime vijfpersoons  

Safaritent XL - 6 x 7 m.         Safaritent XXL - 6 x 9 m. 
 

 
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. 

 

safaritent glamping camping 4a - jj 

http://www.safaritent-domaine.com/
http://www.frankrijk-huisje-huren.nl/-acF-Frankrijk-chalet-vakantiehuisje-kleine-camping-Frankrijk-vakantiehuisje.html
http://www.domaine-safaritent.nl/-acS-Frankrijk-luxe-safaritent-huren-Frankrijk-luxe-safaritent-huren-Frankrijk.html
http://www.frankrijk-huurtent.nl/-acE-Frankrijk-luxe-bungalowtent-Frankrijk-luxe-bungalowtent.html
https://www.safaritent.ovh/
https://www.lodgetent.ovh/
https://www.huurtent.ovh/
https://www.glamping.ovh/
https://www.luxetent.ovh/
http://www.huurtent.fr/
http://www.suntent.eu/
http://www.zomer.fr/
http://www.safaritent.fr/
http://www.frankrijk-glamping.nl/

