Frankrijk huurtent kleine kinderen zwembad glamping kindvriendelijk kleinschalig

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.
Verhuur van vakantiehuisjes, safaritenten en luxe huurtenten, kindvriendelijk.

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. Hij valt op door z’n ruime zitgedeelte 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 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.

Espace slaapcabines:
Een Espace heeft 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.
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