safaritent-kindvriendelijk
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 Safaritent XL 6 x 7 m en de Safaritent XXL 6 x 9 m.

De Safaritenten XL en XXL zijn grote tenten met dubbeldak en een veranda onder de luifel. De tenten
staan in z’n geheel op een houten vloer van rond de 60 m² en ze zijn tot 3,60 m. hoog. Op Ambiance heeft
een Safaritent twee afzonderlijke slaapvertrekken. Binnen vind je de eetkamer en op de veranda staat een
houten tuinstel. Buiten staat een tweede tuinstel met parasol, en er zijn twee verstelbare ligstoelen.
De keuken is ingericht met een ruime koelkast, een vriezer van 45 liter en een vierpits gasstel.
Een Safaritent heeft vijf slaapplaatsen, verdeeld over twee grote 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 het stapelbed van 90 x 190 cm. Het éénpersoons bed kan plaats
maken voor het kinderledikant.
Per slaapplaats is er een hoofdkussen en een dekbed van 140 x 200 cm.

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.
Safaritent XL - 6 x 7 m.

Safaritent XXL - 6 x 9 m.
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