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Dear family,
 We are proud to present our totally renewed brochure “Glamping & More 
in Italy”. We offer 7 unique Resorts on beautiful locations in Italy. Situated at 
the lake Garda, lake Idro, inland of Toscany near Florence and at the coast of 
Tuscany.
‘Vacanze col cuore’ (holiday with the heart) is a Dutch - Italian family business, 
that finds its origin and love in 1978 at Park Residence Il Gabbiano at Lake 
Garda. We are delighted that the 2nd generation of the van de Loo-Scalvini 
family is now also working in our family business.
 With Vacanze col cuore you are guaranteed the most beautiful and unique 
locations in nature. All of our Resorts have a child friendly environment and 
are always car-free to make sure the kids can play safe. All our employees offer 
all our guests, young and old, personal hospitality and attention from the heart 
(cuore). Which you will experience the moment you enter one of our parks. 
Privacy, peace, space and quality are highly evaluated and the most important to 
Vacanze col cuore. They are the basic ingredients for an unforgettable and relaxing 
holiday. Last but not least, we offer modern and fully equipped accommodations 
with a high “wow” factor. It is not without reason that we are called the inventors 
of Glamping. We would like to invite you and your family to come and experience 
one or more of our locations in person this summer. Our concept and quality will 
certainly appeal to you!
We, the family and all of our dear employees, will do our best to ensure that all 
of our guests have an unforgettable holiday!

Arrivederci in Italia! 

With warm regards, Vacanze col cuore & team Fam. Van de Loo -Scalvini



Beste familie,
 Met grote trots presenteren wij u hierbij onze totaal vernieuwde brochure 
“ Glamping & More in Italy “. Onze 7 unieke parken bevinden zich op 
schitterende locaties in Italië aan het Gardameer, Idromeer, in het binnenland en 
aan de kust van Toscane.
‘Vacanze col cuore’ (Vakantie met het hart) is een zelfstandig Nederlands 
- Italiaans familiebedrijf dat haar oorsprong en liefde in 1978 vindt op Park 
Residence Ill Gabbiano aan het Gardameer. Inmiddels zijn we trots dat ook de 2e 
generatie van de familie van de Loo -Scalvini in ons familie bedrijf werkzaam is.
 Met Vacanze col Cuore bent u gegarandeerd van de mooiste unieke locaties 
gelegen in de natuur. Onze parken zijn kindvriendelijk ingericht en zijn geheel 
autovrij of ten minste autoluw zodat kinderen veilig kunnen spelen.
Ons team van medewerkers bieden aan al onze gasten, groot en klein, persoonlijke 
aandacht en gastvrijheid uit het hart (cuore). Dit ervaart u gelijk op het moment 
bij aankomst op een van onze parken. Privacy, rust, ruimte en kwaliteit staan 
bij Vacanze col Cuore hoog in het vaandel en zijn de basis- ingrediënten voor een 
onvergetelijke en ontspannende vakantie . Last but not least , wij bieden moderne 
en compleet ingerichte accommodaties met een hoge ‘wauw’ factor. Niet voor niets 
worden wij de uitvinders van Glamping genoemd. Wij nodigen u en uw familie 
graag uit komende zomer, om een of meerdere van onze locaties  persoonlijk te 
ervaren. Ons concept en onze kwaliteit zal u zeker aanspreken !
Wij, de familie en al onze lieve medewerkers, zullen er in ieder geval ons uiterste 
best voor doen, om al onze gasten een onvergetelijke vakantie te verzorgen!

Arrivederci in Italia! 

Met lieve groet, Vacanze Col Cuore & team  Fam . Van de Loo - Scalvini



The booking center operators 

will help you to find the best 

solution and provide you all the 

informations for your holidays  

in the Glamping Resorts  

of Vacanze col Cuore.

Onze medewerkers van het 

boekingskantoor helpen u graag 

bij het zoeken naar de meest 

geschikte accommodatie. Zij 

zullen u voorzien van alle nodige 

informatie voor uw vakantie  

op onze Glamping Resorts  

van Vacanze col Cuore.

BOOKING
CENTER
VCC

INFO & BOOKING CENTER

 tel. +39 0365 388019

www.vacanzecolcuore.com

info@vacanzecolcuore.com
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Only stunning locations and a 

relaxed atmosphere for families 

and couples. Vacanze col cuore 

it’s a group which includes three 

Glamping Resorts, two Camping 

Boutique and one Residence, all 
sharing the same philosophy. 

Choosing “Vacanze col cuore” 

will help you to discover a world 

where there aren’t thousands 

of guests but small and intimate 
resorts immersed in lovely 
green surroundings.

Prachtige locaties en ontspannen 

sfeer voor gezinnen en koppels. 

Vacanze col cuore is een groep 

die drie Glamping-Resorts, 

twee Camping Boutique en een 

Residentie samenbrengt, die 
allemaal dezelfde filosofie delen.
Wanneer u kiest voor ‘Vacanze 

col cuore, zult u een wereld 

ontdekken waar geen mega 
drukte is, maar een beleving 
omringd in een prachtig groene 
omgeving.

#VCC
GLAMPING 
VISION

Glamping Glamping 
& More & More in Italy! in Italy! ““
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OUR WORLD

Enjoy your timeEnjoy your time““

Glamping & More in Italy!



OF EMOTIONS
OUR WORLD OF EMOTIONS



A Glamping experience in a new structure 

“Vacanze col cuore” synonym of stunning 

locations, open-air and quality services. 

Living “Vacanze col cuore” gives you the 

opportunity to choose between many 

different experiences and find the one 

suitable for you.

Een Glamping ervaring in een nieuw 

jasje. “Vacanze col cuore” staat gelijk aan 

prachtige locaties met een openlucht 

ervaring en services met kwaliteit. De 

beleving bij “Vacanze col cuore” geeft u 

de mogelijkheid om te kiezen uit vele 
verschillende ontdekkingen welke het 
beste bij u passen.

GLAMPING
EXPERIENCE
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FAMILY GLAMPING

FOR COUPLE

SPOTTY CLUB

AMAZING VIEW

CHARME

FOOD & WINE

WATER SPORTS

ON THE BEACH

ADVENTURE

CAR FREE
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In order to let you enjoy a memorable 
holiday all the structures “Vacanze 

col cuore” features many high quality 
services to help you to spend the best 

Glamping holiday in Italy!

Om u te laten genieten van een 

onvergetelijke vakantie, beschikken alle 

locaties van “Vacanze col cuore” over vele 
hoogwaardige diensten, om u zo de beste 

Glamping vakantie in Italië te bezorgen.

Swimming Pools
“Vacanze col cuore” means fun in the 

water!

Animation
The structures “Vacanze col cuore” 

are a real paradise for families!

Zwembaden
“Vacanze col cuore” zorgt voor plezier 

in het water. 

Animatie
De samenstelling van “Vacanze col 

cuore” is een echt paradijs voor 

gezinnen!

HIGH
QUALITY
SERVICES
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It will make your holiday Glamping It will make your holiday Glamping 
unforgettableunforgettable““

OUR WORLD OF EMOTIONS
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Restaurant
The splendid menu prepared with love and 

passion from our chefs

Market
From the very early morning, just awaken 

all our markets

Car free
Thanks to our outdoor parkings you can 

find loads of care free

Restaurant
Het prachtige menu bereid met liefde en 

passie van onze chef-koks

Market
Op de vroege morgen kunt u verse 

producten vinden op onze markt

Autovrije gebieden
Dankzij onze outdoor parkeerplaatsen, 

gelegen naast ons terrein, zult u autovrije 

gebieden vinden

A WORLD 
OF SERVICES... 
COL CUORE!
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www.spottyclub.com
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FUN FOR KIDS

FUN FOR KIDS



Spotty is the funny puppy present in all animation 

activities for the kids,a mascotte ready to become 

a member of the family. If you want a special 

moment to give to your kids and give you the 

chance of a tour around Italy only the experience 

with the brand ‘’Vacanze col cuore’’ can give 

you all of this!

Spotty, onze mascotte, is een puppy die aanwezig 

is bij alle activiteiten voor de kinderen. Spotty 

maakt zijn kleine vriendjes graag aan het lachen 

en speelt graag met hen. Spotty staat open om 

het nieuwe lid van uw familie te worden. Wilt u uw 

kinderen de zomer van hun leven geven? Wilt u 

uw kinderen een speciaal moment bezorgen? Wilt 

u uw kinderen op een rondreis door Italië sturen? 

“Vacanze col cuore” zal er alles aan doen om dit 

allemaal voor u en uw kinderen waar te maken.

PARADISE 
FOR CHILDREN 
AND FAMILIES!
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The locations of “Vacanze col cuore” 

are a real paradise for families!

Spotty, our mascotte present in 

the group “Vacanze col cuore”, is 

the main character of our animation.

Involving all children with water 

games, pony tours,labs,evening 

shows and many other outdoor 

activities.

Thanks to Spotty and the 

professional preparation of our 

animation team, the amusement for 

your kids is guaranteed!

De locaties van “Vacanze col cuore” 

zijn een echt paradijs voor gezinnen!

Spotty, onze mascotte van 

“Vacanze col cuore”, is het 

hoofdpersonage van onze animatie. 

Alle kinderen zullen betrokken 

worden bij waterspelletjes, pony 
rijden, culinaire activiteiten, 
avondshows, mini disco en vele 

andere activiteiten. Dankzij Spotty en 

de professionele voorbereiding van 

ons animatieteam, is het amusement 

voor uw kinderen gegarandeerd!
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POOLPOOL

THEATRETHEATRE

RIVERRIVER

KIDSKIDS

LANDLAND

TENTTENT

Glamping & More in Italy!



The longest river in Italy!
Spotty River Vallicella

Slides and pools are always present in 

our structures “Vacanze col cuore”.

With Spotty the kids will experience the 

summer of their lives!

Zwembaden met glijbanen zult u vinden 

op elke locatie van “Vacanze col cuore”

Met Spotty beleven kinderen de zomer 

van hun leven!

Thanks to Spotty and the professional preparation 

of our animation team, the amusement for your kids 

is guaranteed!

Dankzij Spotty en de professionele voorbereiding 

van ons animatieteam, is het amusement voor uw 

kinderen gegarandeerd!

THEATRE

KIDS

POOL 
AND RIVER
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LAGO DI GARDA

The lake of Garda, the biggest lake of Italy!

A holiday on the Lake of Garda is the occasion 
to thoroughly enjoy the Mediterranean climate 

plus having the freedom to be in an environment where 

the nature is prosperous with many olives, palms 

and oleanders where there is always the possibility to 

cycle and explore new excursions 

for lovers of walking.

Het Gardameer, het grootste meer van Italië! Een 

vakantie aan het Gardameer is de gelegenheid om te 

genieten van het mediterrane klimaat en de vrijheid 

om in een omgeving te zijn waar de natuur welvarend 

is met veel olijfbomen, palmbomen en oleanders. 

Liefhebbers voor wandelen en fietsen krijgen de 

mogelijkheid om nieuwe excursies te ontdekken.

LAGO DI GARDA

DESTINATION



SALÒ

MANERBA

GARDASAN FELICE

TORRI DEL BENACO

MONIGA

LAZISE

PESCHIERA
DESENZANO DEL GARDA

SIRMIONE

GARGNANO

TIGNALE

MALCESINE

BRENZONE

LIMONE

RIVA DEL GARDA

TREMOSINE

GARDONE RIVIERA

TOSCOLANO MADERNO

TORBOLE

MONIGA DEL GARDA

PARK AND NATURE

Best Choice ForBest Choice For

WELLNESS - INDOOR POOL

LITTLE FARM

CHARME

Villas and apartments with private garden, 3 

pools and animation for children. The atmosphere 

surrounding you and the perfect location to reach 

many interesting areas will help you to spend your 

spare time. Everyday you can relax with a nice 

swim in the pool. Everyday you will choose whether 

to have a relaxing swimming in the pool or visit 

Manerba, Desenzano and Sirmione.

Hier vindt u villa’s en appartementen met een eigen 
tuin, drie zwembaden en kinderanimatie.

Het charmante landschap, de steden en de 

bezienswaardigheden in de omgeving maken 

Park Residence Il Gabbiano de ideale uitvalsbasis 

om het Gardameer te verkennen. Elke dag kunt 

u zwemmen in het zwembad en ontspannen op 

het pooldeck. Of u kunt een bezoek brengen aan 

Manerba, Desenzano en Sirmione.

IL GABBIANO
PARK
RESIDENCE
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IL GABBIANO PARK RESIDENCE 
www.residenceilgabbiano.it 23

DESTINATION - LAGO DI GARDA



From the buffet breakfast till the lunch 

and dinner our chefs select carefully 
the products in order to offer you 

everyday tasteful and quality meals.

The Gabbiano Park Residence dispose of 

two pool areas: the first one called “Giardino” 

surrounded by the beautiful park and the 

pool “4 Stagioni” right next to the restaurant.

Van het ontbijtbuffet tot de lunch 

en het diner, onze koks selecteren 
zorgvuldig de producten om u elke 

dag smaakvolle en hoogwaardige 

maaltijden aan te bieden.

Het Gabbiano Park Residence beschikt 

over twee zwembaden: de eerste genaamd 

“Giardino”, omringd door het prachtige 
park en het zwembad “4 Stagioni” direct 

naast het restaurant.

QUALITY AND 
COMFORT IN 
ANY SERVICE
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IL GABBIANO PARK RESIDENCE 
www.residenceilgabbiano.it

““ A peacefull oasis surrounded A peacefull oasis surrounded 
by the green of a park!by the green of a park!
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SALÒ

MANERBA

GARDASAN FELICE

TORRI DEL BENACO

MONIGA

LAZISE

PESCHIERA
DESENZANO DEL GARDA

SIRMIONE

GARGNANO

TIGNALE

MALCESINE

BRENZONE

LIMONE

RIVA DEL GARDA

TREMOSINE

GARDONE RIVIERA

TOSCOLANO MADERNO

TORBOLE

SAN FELICE DEL BENACO

FAMILY GLAMPING

SPOTTY CLUB

UNIQUE LOCATION

KIDS SPECIAL

The Weekend Glamping Resort offers a unique 

panoramic view of Lake Garda and the Gulf of Salò.

Nestled among olive groves, in the wonderful 

area of San Felice del Benaco, a few kilometers 

from the most fascinating areas of Lake Garda, it 

offers elegantly furnished mobile homes, cottages, 

glamping solutions and pitches to satisfy the needs 

of every guest.

Het Weekend Glamping Resort biedt een uniek 

panoramisch uitzicht op het Gardameer en de 

Golf van Salò. Omringd door olijfgaarden, in het 

betoverende gebied van San Felice del Benaco, 

een paar kilometer van de meest fascinerende 

gebieden van het Gardameer, biedt het elegant 

ingerichte stacaravans, huisjes, glamping-

oplossingen en staanplaatsen om aan de behoeften 

van elke gast te voldoen.

WEEKEND 
GLAMPING 
RESORT

Best Choice ForBest Choice For
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WEEKEND GLAMPING RESORT
www.weekend.it““ Special view Special view 

on the bay of Salòon the bay of Salò
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At the Weekend Glamping 

Resort parents and children can 

share moments of leisure, with 

entertainment, at the swimming pool 

area, or at the playground. Contact with 

nature and the magical atmosphere of 

the Glamping Resort will make your 

glamping holiday unforgettable.

In Weekend Glamping Resort kunnen 

ouders en kinderen momenten van 
ontspanning delen met entertainment, 

in het zwembad of op de speelplaats. 

Het contact met de natuur en de 

magische sfeer van het Glamping 

Resort maken uw glampingvakantie 

onvergetelijk.

For your fun and relaxation, you’ll find swimming 

pools for adults and children at Camping Village 

Weekend. One big pool, one for children, two 

whirlpools, and a spectacular slide that ends 
in a lagoon full of games.

Voor uw plezier en ontspanning vindt u 

zwembaden voor volwassenen en kinderen 

op Camping Village Weekend. Een groot 

zwembad, een voor kinderen, twee whirlpools 

en een spectaculaire glijbaan die eindigt 
op een lagune vol met spelletjes.

SHARE 
MOMENTS 
OF LEISURE
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WEEKEND GLAMPING RESORT
www.weekend.it 29
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SALÒ

MANERBA

GARDASAN FELICE

TORRI DEL BENACO

MONIGA

LAZISE

PESCHIERA
DESENZANO DEL GARDA

SIRMIONE

GARGNANO

TIGNALE

MALCESINE

BRENZONE

LIMONE

RIVA DEL GARDA

TREMOSINE

GARDONE RIVIERA

TOSCOLANO MADERNO

TORBOLE

SAN FELICE DEL BENACO

Best Choice ForBest Choice For

FOR COUPLES

AMAZING VIEW

CAR FREE

BOUTIQUE GLAMPING

Vacanze Glamping Boutique delights the guests 

with a stunning panoramic view on the Lake of 

Garda. Pitches, cottages and lodge tents immersed 

in the green area facing the Manerba rock.

Camping Boutique Vacanze will let you experience 

a special open-air holiday merging the quality of 

services in an intimate and private atmosphere.

Vacanze Glamping Boutique verwent de gasten 

graag met een prachtig panoramisch uitzicht op 

het Gardameer. Kampeerplaatsen, Cottages en 

Lodgetenten die u kunt vinden midden in de natuur, 

tegenover de rots van Manerba. Met Vacanze 

Glamping Boutique ervaart u een speciale 
openlucht vakantie waarin de kwaliteit van de 

service wordt gecombineerd met een intieme en 
persoonlijke sfeer.

VACANZE 
GLAMPING 
BOUTIQUE
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VACANZE GLAMPING BOUTIQUE
www.vacanzecampingboutique.it 31
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Spending a holiday at Vacanze Glamping 

Boutique is synonymous of contact 
with nature, comfort and many services: 

swimming pool, kids club and restaurant 
from which you can glimpse Lake Garda.

Natuur, comfort en vele diensten zoals een 

zwembad, kinderclub en restaurant, waar 

u het Gardameer kunt zien.

The restaurant of Vacanze Glamping 

Boutique proposes an International 

menu and a choice of Italian and 
regional food.

Het restaurant van Vacanze Glamping 

Boutique biedt een internationaal 

menu aan en een keuze uit lokale 
Italiaanse specialiteiten.

PANORAMIC 
VIEW ON THE 
GARDA LAKE
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VACANZE GLAMPING BOUTIQUE
www.vacanzecampingboutique.it 33
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SALÒ

MANERBA

GARDASAN FELICE

TORRI DEL BENACO

MONIGA

LAZISE

PESCHIERA
DESENZANO DEL GARDA

SIRMIONE

GARGNANO

TIGNALE

MALCESINE

BRENZONE

LIMONE

RIVA DEL GARDA

TREMOSINE

GARDONE RIVIERA

TOSCOLANO MADERNO

TORBOLE

MANERBA DEL GARDA

Best Choice ForBest Choice For

ON THE BEACH

NATURA

UNIQUE LOCATION

WATER SPORTS

Sivinos Camping Boutique is located directly on 

Lake Garda, with direct access to the beach. 

Sivinos Camping Boutique faces a bay with 5kms 

of beaches from Manerba rock and its natural park 
till the tip San Sivino, popular for its clean and clear 
waters. 

Sivinos Camping Boutique ligt direct aan het 

Gardameer, met directe toegang tot het strand. 

Sivinos Camping Boutique beschikt over een 

strand van maar liefst 5 kilometer. Het strand 

behoort tot de rots van Manerba en is gelegen 

in een prachtig natuurpark. Het strand staat 

bekend om het schone en heldere water van het 

Gardameer.

SIVINOS 
CAMPING 
BOUTIQUE
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SIVINOS CAMPING BOUTIQUE
www.sivinoscampingboutique.it 35
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From Sivinos Camping Boutique you 

can get direct access to Garda Lake 

and the long beach in front of it. At 

San Sivino’s tip the water is always 

clear and clean, making it an ideal 

place for water sports: swimming, 

surf, kitesurf, sailing, diving, water ski!

In Sivinos Camping Boutique you can find 

pitches and apartments with panoramic view 

on the Garda Lake, immersed in the green to 

live a full open-air holiday.

Bij Sivinos Camping Boutique heeft 

u direct toegang tot het Gardameer 
en het strand. Het water van het 

Gardameer is er prachtig schoon 

en helder en ideaal voor diverse 

watersport. U kunt zwemmen, surfen, 

kitesurfen, zeilen, duiken en zelfs 

waterskiën.

Op Sivinos Camping Boutique kunt u 

naast staanplaatsen ook verschillende 

accommodaties vinden zoals en 

appartementen. Deze accommodaties 

beschikken over een prachtig panoramisch 

uitzicht op het Gardameer en bevinden zich 
midden in de natuur.

CAMPING ALONG 
THE GARDA 
LAKESIDE
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SIVINOS CAMPING BOUTIQUE
www.sivinoscampingboutique.it

Unique holidays to enjoy at Unique holidays to enjoy at 
Sivinos Camping BoutiqueSivinos Camping Boutique““ 37
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TOSCANA

Tuscany, pearl of Renaissance, famous for its poets while 

also being the area of the origin of the Italian contemporary 

language.The charming colours where to spend your days 

in an open-air and relaxing lifestyle will help you to find the 

real rhythm of life. Choosing one of our locations of “Vacanze 

col cuore” will allow you to experience the freedom of an 

holiday close to the nature in a natural park on the Chianti 

hills or in the Maremma in an old grove nor far from the sea.

Toscane, de parel van de Renaissance, beroemd 

om zijn dichters, maar ook het gebied van de oorsprong 

van de Italiaanse hedendaagse taal. De charmante 

kleuren van de natuur waar u uw dagen doorbrengt 

in een open en ontspannen levensstijl, helpen u het 

echte gevoel en ritme van het leven te vinden. Als u kiest 

voor een van onze locaties van “Vacanze col cuore”, 

kunt u de vrijheid ervaren van een vakantie dichtbij de 

natuur in een natuurpark op de Chianti heuvels 

of in de Maremma in een oud bos of ver van de zee.

TOSCANA

DESTINATION



SIENA

PIOMBINO

ISOLA D’ELBA

PISA

FOLONICA

GROSSETO

PUNTA ALA

SCARLINO

AREZZO

TIGNALE

GAIOLE IN CHIANTI

FIRENZE

LIVORNO

VIAREGGIO

LOC. CAFAGGIOLO - CAVRIGLIA

Best Choice ForBest Choice For

NATURE

UNIQUE LOCATION

FOOD & WINE

ADVENTURE 

Orlando in Chianti Glamping Resort is located on 

the Chianti hills, in the heart of Tuscany. Pitches, 

cottages and lodges immersed in the color palette 

panorama of Tuscany hills, perfect to give you 

a taste of open-air holidays without leaving 

the comforts. A delightful surroundings where 

living a unique glamping experience. 

Orlando in Chianti Glamping Resort bevindt 
zich op de heuvels van Chianti, in het hart van 

Toscane. Staanplaatsen, Cottages en Lodges 

bevinden zich tussen het prachtige kleurenpalet 

van de Toscaanse heuvels, hierdoor geven zij u 

het gevoel van een openlucht vakantie zonder 
hiermee het comfort te verlaten. Een heerlijke 

omgeving zal u een unieke glamping ervaring 

bezorgen. 

ORLANDO IN CHIANTI 
GLAMPING 
RESORT 
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ORLANDO IN CHIANTI GLAMPING RESORT
www.orlandoinchianti.it 41
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Inside the Glamping Resort Orlando in Chianti 

you can find swimming pools and the lagoon 

with water games where children can enjoy 
and feel safe while their parents can chill and 

sunbathe on the poolside.

The natural beauties of Chianti hills 

and the surroundings of the glamping 

resort gives you the chance to 
practice activities within the nature, 

relaxing excursions,trekking,mountain 

bike paths and birdwatching.

Op Glamping Resort Orlando in Chianti wacht 

een zwembadcomplex op ouders en hun 

kinderen met leuke waterspelletjes, een brede 
waterglijbaan met een zacht oppervlak, 

comfortabele ligbedden en nog veel meer. 

De natuurlijke schoonheid van 
de Chianti biedt een schat aan 
excursie-ideeën: ontdek de 

omgeving via mooie wandelpaden 

of MTB-routes en spot talrijke 

vogelsoorten en andere bosbewoners.

HOLIDAY 
WITH TASTE 
OF TUSCANY
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ORLANDO IN CHIANTI GLAMPING RESORT
www.orlandoinchianti.it

With the flavours ofWith the flavours of
 Tuscany culinary tradition! Tuscany culinary tradition!““ 43
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SIENA

PIOMBINO

ISOLA D’ELBA

PISA

FOLONICA

GROSSETO

PUNTA ALA

SCARLINO

AREZZO

TIGNALE

GAIOLE IN CHIANTI

FIRENZE

LIVORNO

VIAREGGIO

LOC. VALLICELLA - SCARLINO

Best Choice ForBest Choice For

FAMILY GLAMPING

SPOTTY CLUB

UNIQUE LOCATION

NATURE 

THE THE 
LONGEST LONGEST 
RIVER IN RIVER IN 

ITALYITALY

Vallicella Glamping Resort is located in the heart 

of Tuscany Maremma. The splendid position 

allow you to reach many interesting areas such 

as Follonica, Massa Marittima, Marina di Grosseto, 

beach which was rewarded thanks to the quality 

of the sea.

Vallicella Glamping Resort ligt in het hart van de 

Maremma in Toscane. De prachtige ligging biedt 

u de mogelijkheid om vele interessante gebieden 

te bezoeken, zoals Follonica, Massa Marittima, 

Marina di Grosseto of het strand waarbij u beloont 

wordt met de kwaliteit van de zee.

VALLICELLA 
GLAMPING 
RESORT 
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VALLICELLA GLAMPING RESORT
www.vallicellaglampingresort.com 45

DESTINATION - TOSCANA



The perfect solution for a glamping 

holiday in a picturesque location 

overlooking the Maremma, where 

you can combine contact with nature, 

freedom and company, and discover 

the magic of this area, Tuscany.

The Vallicella Glamping Resort isn’t the 

exception and dispose of a pool for adults 

and other slides and water games for 

children.

De perfecte oplossing voor 

een glampingvakantie op een 

schilderachtige locatie met uitzicht 

op de Maremma, waar u contact met 

de natuur, vrijheid en gezelschap kunt 

combineren en de magie van dit 

gebied, Toscane, kunt ontdekken.

Bij Vallicella Glamping Resort is dit niet 

anders en beschikt over een zwembad 

voor volwassenen, glijbanen en 

Waterspellen voor de kinderen.

FUN FOR 
ADULTS AND 
CHILDREN
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VALLICELLA GLAMPING RESORT
www.vallicellaglampingresort.com

Glamorous camping with Glamorous camping with 
high quality services.high quality services.““ 47

DESTINATION - TOSCANA



Glamping & More in Italy!



LAGO D’IDRO

If you are looking for a destination in contact with nature 

and in an atmosphere of tranquility, Lake Idro is the one 

for you. Rich in history and culture, it has much to offer 

lovers from sport to tradition, as well as those who are 

still looking for a little corner of paradise surrounded 

by mountains and nature; you will find a true paradise 

of relaxation.

Als u op zoek bent naar een bestemming in contact 

met de natuur en in een sfeer van rust, is het Idromeer 

iets voor u. Rijk aan geschiedenis en cultuur, het heeft 

veel te bieden liefhebbers van sport tot traditie, evenals 

degenen die nog steeds op zoek zijn naar een klein 
stukje paradijs omringd door bergen en natuur; u zult 

een waar paradijs van ontspanning vinden.

LAGO D’IDRO

DESTINATION



IDRO

BAGOLINO

PONTE CAFFARO

VANTONE

LEMPRATO

ANFO

ANFO - EX PALAFITTE”

NEW NEW 
OPENING OPENING 

20202020

Best Choice ForBest Choice For

NATURE

WATER SPORTS

AMAZING VIEW

ADVENTURE 

The Lago Idro Glamping Boutique is located on 

the lakeshore of Idro lake, in the lovely village 

of Anfo, famous for its Rocca, which overlooks 

the whole lake. A special holiday suitable for 

families, couples, athletes or who seeks peace.

De Lago Idro Glamping Boutique ligt aan de oever 

van het meer van Idrosees, in het mooie dorp 

Anfo, beroemd om zijn Rocca, dat uitkijkt over 

het hele meer. Een speciale vakantie geschikt 

voor gezinnen, koppels, atleten of die rust zoekt.

LAGO IDRO 
GLAMPING 
BOUTIQUE
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LAGO IDRO GLAMPING BOUTIQUE
www.lagoidroglampingboutique.com
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GLAMPING
Glamping & More in Italy!



Satisfy your dream to be in touch with 

the nature and find again your natural 

rhythm staying in modern and comfortable 

structures like Cottage Next, Lodge tents, 

glamping tents, villas or bungalows.

All our internal solutions are designed 
with care and divided into versatile 

spaces that meet the most varied of needs

Geef toe aan uw droom en kom in 

contact met de natuur, vindt opnieuw 

uw natuurlijke ritme in moderne en 

comfortabele accomodaties zoals Cottage 

Next, Lodge tenten, glamping tenten of 

Villa’s en bungalows.

Al onze accommodaties zijn met zorg 
ontworpen en verdeeld in veelzijdige 

ruimtes die beantwoorden aan de meest 

uiteenlopende behoeften

LUXURY
MOBILE HOMES, 
GLAMPING 
TENTS, 
CHALETS 
AND MORE...

GLAMPING



Each of our luxury mobile homes has 

a living room with a fully equipped 

kitchen corner, one to three 

bedrooms, and a bathroom with 

shower and toilet. Water, electricity, 

and gas are, of course, always 

included.

Onze huisjes hebben elk een 

woonkamer met volledig ingerichte 

keukenhoek, een tot drie 

slaapkamers en een badkamer 
met douche en toilet. Uiteraard is 

water, electra en gas altijd inclusief.

Glamping & More in Italy!



Vacanze col cuore offers a wide 
choice of accommodations which 

can guarantee for you a comfortable 

and quality holiday.

Vacanze col Cuore biedt een breed 
scala aan accommodaties voor 

een comfortabele en kwalitatieve 

vakantie.

LUXURY
MOBILE 
HOMES
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GLAMPING



Air Stay and Coco Couple are the 

glamp tent thought and realised 
for group of friends and couples 
therefore you have only one 

bedroom.

De Air Stay en de Coco Couple 
hebben één slaapkamer. Ze zijn 

ontworpen als een comfortabele 

plek om te verblijven, vooral voor 
koppels of kleine groepen 
vrienden.

GLAMPING
TENTS
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Air Lodge, Air Dreamer, Twin 
Lodge, Lodge Tent e Coco Suite 

are all glamping tents ideal for 
families, furnished with a kitchenette 

and living room area fitted with all 

you need.

De Air Lodge, Air Dreamer, Twin 
Lodge, Lodge Tent en de Coco 
Suite zijn gezellige glamping 
tenten, ideaal voor gezinnen, 

uitgerust met een keuken, een 

woonkamer en comfortabele 

bedden in de slaapkamers van 

zowel de ouders als de kinderen. 

GLAMPING



VILLAS AND 
APARTMENTS

Glamping & More in Italy!



Vacanze col cuore offers various solutions 

for holidays in apartments and villas 

surrounded by greenery with private 

spaces, finely furnished and equipped with 

all the comforts for couples and families.

Vacanze col cuore biedt verschillende 

mogelijkheden voor vakanties in 

appartementen en villa omgeven door 

groen met privéruimtes, mooi ingericht en 

voorzien van alle comfort voor koppels en 

gezinnen.

ELEGANCE 
OF INTERIORS 
AND 
COMFORT 
FOR FAMILIES
AND COUPLES

APARTMENTS



Two- or three-bedroom apartments 

with 4 or 6 beds, ideal for people 

looking for relax and tranquillity 

during their holidays.

Appartementen met 2 of 3 

slaapkamers met 4 of 6 bedden 

zorgen ervoor dat u een ideale 

vakantie heeft.

Glamping & More in Italy!



VILLAS AND
APARTMENTS
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VILLAS AND APARTMENTS



LUXURY 
CAMPING

Glamping & More in Italy!



Small

Comfort

Standard

Comfort XL

Lake View

For the lovers of open-air holidays within the 

nature, Vallicella Glamping Resort offers big 

pitches connected with power stations, 
ideal for tent, campervan and roulotte. 

Closeby you can find water fountains with 

potable water. We also offer our clients 

extremely comfortable Camper and 

Caravan areas with EEC electricity, access 

to drinking water and wastewater disposal.

Voor de liefhebbers van een openlucht 

vakantie midden in de natuur biedt Vallicella 

Glamping Resort grote staanplaatsen die 

verbonden zijn met stroom, ideaal voor 

een tent, caravan of camper. Dichtbij deze 

staanplaatsen vindt u waterfonteinen met 

drinkbaar water. We bieden onze klanten 

bijzonder comfortabele plaatsen voor 

campers en caravans, met elektriciteit 

(eurostekker), toegang tot drinkwater en 

afvoer van afvalwater.

ENJOY 
THE NATURE

PITCHES

CAMPING



LAGO D’IDRO

TOSCANA

LAGO DI GARDA

www.vacanzecolcuore.comwww.vacanzecolcuore.com



INFO & BOOKING CENTER

 tel. +39 0365 388019
www.vacanzecolcuore.com
info@vacanzecolcuore.com


