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42 BESTEMMINGEN IN
FRANKRIJK,
5 IN NOORD-AMERIKA

Huttopia geeft
kamperen en
glamping een nieuwe
dimensie
Natuur, vrijheid
en ruimte

WWW.HUTTOPIA.COM

Huttopia combineert de vrijheid van
kamperen in de natuur met het comfort
van glamping
Met veel vrije natuur op de campings, een
heel eigen filosofie en een breed assortiment
stoere tenten en chalets ontwikkelt de
Franse organisatie Huttopia een nieuwe kijk
op campings en verblijfsaccommodatie.
Het merk Huttopia staat voor ruim
opgezette natuurcampings in de mooiste
landschappen, maar ook voor vrijheid,
ontspanning, comfort, authenticiteit en het
genieten van bijzondere momenten.

Hiermee is Huttopia voorloper in de markt en sluit
met haar visie aan op de groeiende outdoor markt,
de vraag naar groene vakanties, de behoefte aan
wifi-loze dagen en de populariteit van glamping. Met
een goed doordachte filosofie waarin natuur, vrijheid
en buiten leven de boventoon voeren, zet Huttopia
een geheel eigen koers in. Alles draait om het échte
kampeergevoel. Andere belangrijke speerpunten zijn
kwaliteit, comfort en persoonlijke aandacht.

HUTTOPIA BRENGT
KAMPEREN TERUG NAAR
DE ESSENTIE. VRIJHEID,
NATUUR, BUITEN LEVEN,
MAAR MET HET COMFORT
VAN DEZE TIJD
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42 eigen locaties in Frankrijk
Op dit moment telt de groep 38 natuurcampings en
4 villages onder het merk Huttopia, de meeste zijn
gelegen in Frankrijk. Zoals ieder jaar, sinds de start in
2005, wordt de groep in 2020 met een aantal nieuwe
bestemmingen uitgebreid. Buiten Frankrijk zijn er ook
locaties in de Verenigde Staten, Canada en China.
Alle parken zijn eigendom van het bedrijf, er zijn geen
franchisenemers.
In tegenstelling tot andere campings en vakantieparken
geeft Huttopia haar gasten veel ruimte. Geïnspireerd
door de ‘campgrounds’ in de nationale parken van
Noord-Amerika, verblijven de gasten altijd op een
locatie midden in de natuur en hebben veel groen
rondom hun kampeerplaats, tent of chalet. Dit gevoel
van vrijheid is kenmerkend voor Huttopia. ‘Soms moet
je echt je best doen, om je buren te zien.’

Lekker ontdekken
Iedere Huttopia accommodatie nodigt uit om iets
te ondernemen. De gasten worden gestimuleerd om
eropuit te gaan, de omgeving te ontdekken en kunnen
kiezen uit een van de vele gezins- en natuuractiviteiten.
Elk park heeft een veelzijdig programma met sport,
avondvoorstellingen en ‘ontdekkings’-activiteiten.

Terug naar het échte kampeergevoel
De campings en villages van Huttoppia bieden een
mix van standplaatsen en accommodaties. In eigen
beheer ontwikkelde de organisatie verschillende tenten
en chalets die aansluiten op de filosofie en passen in
het natuurlijke landschap. Canvas en hout, daar draait
het om. En altijd vrijstaand: geen strakke rijtjes of
directe buren. De variatie is groot, van ruime stevige
safaritenten tot houten chalets met meer slaapkamers.
De grootte varieert, evenals de inrichting en
voorzieningen in de accommodatie. Maar basis-comfort
is er altijd, denk bijvoorbeeld aan een goed bed.
‘Iedereen wil een goede nachtrust en lekker slapen.’

Huttopia houdt van water. Een meer, een rivier, de
zee, veel locaties liggen aan of bij het water. Kajakken,
roeien, surfen en andere watersporten zijn altijd dichtbij
en worden door het park zelf of door een lokale partner
aangeboden. Daarnaast hebben bijna alle parken een
goed zwembad met een apart kinderbadje. Vooral voor
Belgische gasten blijkt dit een belangrijk aspect.
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HUTTOPIA IN CIJFERS

Vijf vragen aan
oprichter en eigenaar
Céline Bossanne
In 1999 openen Céline en Philippe Bossanne
hun eerste camping in Frankrijk, in 2005 is de
eerste Huttopia-camping een feit. In de loop der
jaren groeit het bedrijf uit tot een belangrijke
speler in Frankrijk met 42 locaties en nog eens 5
in Noord-Amerika. Hoe is het idee ooit geboren,
wat is de drijfveer en waar staat Huttopia nu?
Vijf vragen aan mede-oprichter en medeeigenaar Céline Bossanne.
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Wanneer is het idee voor
Huttopia geboren? ‘Philippe
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en ik woonden een aantal jaren in
Canada. In deze tijd ontdekten we
het Canadese outdoor-leven, met
veel natuur, de nationale parken
en een hele andere invulling van
het begrip kamperen. Dat was
een enorme inspiratie. Philippe
is van oudsher thuis in het
campingbeheer, maar de NoordAmerikaanse vorm van kamperen in
de natuur bestond in Frankrijk niet.
Zo ontstond het plan een nieuw
concept te starten dat met niets op
de markt vergelijkbaar is. Wij wilden
een camping creëren waar we zelf
graag zouden willen verblijven.
Dat kan in Frankrijk. Er is genoeg
natuur en zoveel mooie plaatsen om
te ontdekken.’

aspecten. Als je naar de markt
voor campings en vakantieparken
kijkt, zie je vooral enorme
campings en vakantieclubs, met
grote zwembaden, veel drukte en
lawaai. Dit heeft weinig met het
authentieke kamperen te maken.
Huttopia is kleinschaliger, met
menselijke afmetingen, natuur
georiënteerd en heeft de echte
kampeer-spirit. Bij ons vind je dan
ook geen ‘white-boxes’, je kent ze
wel, de mobil-homes, dat past niet
in de natuur. Huttopia is zoveel
mogelijk één met het landschap.’

Céline Bossanne
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staanplaatsen, waarvan 30% met
Huttopia-tenten en chalets

€ 55 miljoen

omzet in 2019

1.100 +
medewerkers

HUTTOPIA STAAT VOOR
‘WEG VAN DE
DAGELIJKSE HECTIEK’

Wat onderscheidt Huttopia
van andere aanbieders in
de markt? ‘Dat zijn heel veel

‘WE WERKEN AAN
ONS EERSTE PROJECT
IN NEDERLAND’

13.500
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Wat zijn de meest belangrijke
elementen van een Huttopiavakantie? ‘Om er een paar te

noemen: natuur, vrijheid, samenzijn
met familie en vrienden, aandacht
voor elkaar, ontdekken van mooie
plekjes en eenvoud. Dat is de
drijfveer. Wij stimuleren onze
gasten graag om eropuit te gaan.
Ontdek de omgeving, bezoek dat
leuke stadje in de buurt, maak een
fietstocht. Natuurlijk hebben we
op het park een restaurant waar je
terecht kunt voor een makkelijke
maaltijd of een vers gebakken
pizza. Maar we geven ook graag een
lijst met leuke eet-adressen in de
omgeving.’

30% stijging
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Huttopia groeit snel. Hoe
waarborg je de kwaliteit op de
parken? ‘Kwaliteit is ontzettend
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belangrijk, daar besteden we veel
aandacht aan. Zo krijgt een nieuw
park nooit direct het Huttopialogo. Dit gebeurt pas wanneer het
aan alle onze voorwaarden voldoet.
Dat kan soms 2, 3 of 4 jaar duren.
Om alle kwaliteitsaspecten te
waarborgen, doen we veel zelf.
We ontwikkelen en produceren de
canvas tenten en chalets volledig in
eigen beheer. Ook het team op de
camping is cruciaal. Zij dragen het
Huttopia-gevoel uit. We besteden
veel aandacht aan trainingen en
iedereen heeft dezelfde spirit, als
een grote familie.’

van het aantal
Belgische gasten
Populaire bestemmingen:
Ardèche, Drôme, Franse Alpen,
zuidelijk Frankrijk
Wat zijn de toekomstplannen?
Gaat Huttopia uitbreiden in
Europa? Lachend: ‘Wij zitten nooit

stil en zien overal nieuwe kansen.
We groeien ieder jaar en openen
steeds nieuwe bestemmingen. Zo
komen er dit jaar weer zo’n vijf
nieuwe parken bij.
We kijken ook actief naar
Nederland, Duitsland, Italië en
andere landen. Vaak nemen we
campings over en ontwikkelen die
tot een Huttopia-locatie. We zijn
heel kritisch bij de keuze, want het
ombouwen van een camping gaat
gepaard met forse investeringen.’

KANTOREN
Huttopia heeft kantoren in
Lyon, Utrecht, Montreal &
Shanghai

2020: WAAR VIND JE
HUTTOPIA?

38

Huttopia Campings in Frankrijk
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Huttopia Villages in Frankrijk
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Huttopia Villages in Canada &
de Verenigde Staten
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nieuwe locaties in ontwikkeling
waar onder 1 in Nederland
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Huttopia Campings & Villages
op de mooiste plekjes in Frankrijk
Côte Sauvage

Huttopia Village
Huttopia Camping

* Ook geopend in de winter
** Binnenkort geopend

Huttopia Villages in de ongerepte natuur
van Noord-Amerika
Naast de drie al bestaande Villages in NoordAmerika opent Huttopia nu een vierde
bestemming aan de rand van Los Angeles in
Californië. Huttopia Paradise Springs ligt op
een steenworp afstand van Hollywood en de
hectiek van de miljoenenstad, maar dan wel
in de groene rustige oase van het Angeles
National Forest. De vijfde Huttopia-locatie is
Adirondacks.

Ook in Noord-Amerika weet Huttopia de mooie natuur
feilloos te vinden. Kamperen in de Canadese bossen
in Oost-Quebec, in de White Mountains van New
Hampshire of aan de prachtige kust in Maine met zijn
vuurtorens en charmante badplaatsen.
In Canada koos Huttopia voor Sutton, een
natuurgebied midden in de bossen van Quebec, met
suikeresdoorns, gele berken of Amerikaanse essen.
Dwars door het gebied stroomt een rivier, om te
zwemmen, te kanoën of gewoon wat te dobberen.
De White Mountains in New Hampshire zijn een groen
paradijs in het hart van de Appalachen, op minder dan
twee uur van Boston. Een perfecte uitvalsbasis om dit
deel van de Verenigde Staten te ontdekken. Beklim
bergtoppen, ga kajakken op een van de meren, rooster
marshmallows boven het kampvuur of combineer
White Mountains met een citytrip naar Boston, een
van de meest ‘Europees’ aandoende steden in NoordAmerika.

Süd-Ardèche
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Beaulieu-sur-Dordogne

7

DE CANADIENNE

Canvas & Hout
Glamping à la
Huttopia

Voor het échte kampeergevoel, een
eenvoudige manier van leven in en
met de natuur. Avontuurlijk en vrij,
en heerlijk slapen op echte bedden
onder stevig canvas.
5 PERSONEN
37 M2 TENT EN TERRAS

Huttopia doet geen concessies aan
kwaliteit en uitstraling, en ontwikkelt
daarom accommodaties in eigen beheer.
Zeg maar ‘glamping à la Huttopia’.
Daarbij kiest Huttopia consequent voor
twee materialen, stevig canvas tentdoek
en robuust hout. Deze combinatie zorgt
steeds weer voor de kenmerkende,
natuurlijke en gezellige sfeer.

2 SL AAPKAMERS

D E B O N AV E N T U R E

DE TRAPPEUR

5 PERSONEN
47 M2 TENT EN TERRAS
2 SL AAPKAMERS
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Voor de liefhebbers van comfort
tijdens het kamperen. Een stoere,
stevige en zeer ruime tent van
alle gemakken voorzien, met twee
slaapkamers, goede bedden, een
eigen badkamer en een privé terras.

Knus en romantisch. Een ode aan
het kamperen en een terugkeer
naar de natuur. Heerlijk slapen in
een behaaglijk bed, op een stevige
houten vloer en onder canvas
tentdoek.

2 PERSONEN
27 M2 TENT EN TERRAS
1 SL AAPKAMER
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DE CAHUTTE
Best of both worlds. Deze bijzondere
accommodatie combineert het
comfort van een blokhut met de
slaapervaring van een tent. Beneden
vind je het leefgedeelte met een
eethoek, houtkachel en keukenblok,
boven is het slaapvertrek voor een
heerlijke nachtrust onder tentdoek.
Buiten leef je op het privé terras
met BBQ.
5 PERSONEN
46 M2 CAHUTTE EN TERRAS
2 SL AAPKAMERS

Water! Spetteren,
peddelen
en poedelen
Kajakken door de Gorges de Verdon,
surfen op het Lac de Carcans, spetteren
in het kinderbadje of ontspannen in de
bos-wellness. Op een park van Huttopia is
water nooit ver weg. Nagenoeg alle locaties
hebben een verwarmd buitenzwembad en
vaak ook natuurlijk water vlak bij het park.
Huttopia houdt nadrukkelijk rekening met de
aanwezigheid van een riviertje, meer of water
bij de selectie van nieuwe locaties.
Voor ’n verkoelende duik

Avontuur in de kajak

DE CABANE
Stoere blokhut-chalet geheel van hout. Een verblijf
met veel gemakken voor mensen die houden van het
buitenleven, maar ook van comfort. Binnen wacht
een volledig uitgeruste keuken met o.a. vaatwasser en
magnetron, een sfeervolle
houtkachel, een zithoek
en fijne bedden in de
6 PERSONEN
slaapkamers. Buiten
47 M2 CABANE EN TERRAS
leef je in de natuur en
2 SL AAPKAMERS
op het ruime terras.

5 PERSONEN
46 M2 CAHUTTE EN TERRAS
VANAF € 89—/NACHT
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Te water!

HUTTOPIA = SAMEN
LEUKE DINGEN DOEN

Spetteren maar!
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Huttopia Campings:
De kunst van het kamperen
Waarom houden kinderen van tenten bouwen? En
willen er het liefst ook in slapen? Het gevoel van
vrijheid en avontuur heeft iets magisch. Gaan en
staan waar je wilt, wakker worden met het gezang
van de vogels, inslapen op het tjirpen van de krekels,

Huttopia heeft de campings in 3 categorieën ingedeeld

Campings met
menselijke
afmetingen

Campings op extra
mooie natuurlijke
locaties, met
schitterende
vegetatie en enkele
autovrije zones
voor meer rust en
veiligheid

Nog meer ruimte
en natuur, ruime
staanplaatsen,
beschermde
natuurlijke zones,
grote bomen en
mooie uitzichten

samen leuke dingen doen en de omgeving verkennen.
Huttopia heeft 38 campings om te kamperen op de
mooiste plekjes van Frankrijk.

Lekker wat doen!
Het zomerprogramma van Huttopia in juli en augustus
biedt tal van leuke activiteiten om met elkaar te
doen. Van pottenbakken en boomklimmen, tot
sporttoernooien en prehistorische ontdekkingstochten.

Nieuwe mensen ontmoeten
Huttopia staat voor vrijheid, natuur en individuele
ruimte, maar natuurlijk is er ook een plek om samen
te komen. Waar je een drankje drinkt op het terras,
een spelletje speelt in het ontmoetingscentrum, een
heerlijke espresso maakt of van een zomerse maaltijd
geniet. Alle eenvoudige dingen die je nodig hebt, kun je
hier vinden.

Huttopia Villages:
Glamping in de natuur
Glamping by Huttopia! Met vier Villages zet
Huttopia de toon en brengt kampeervakanties
in de natuur in Frankrijk op een ‘next level’.
Wat maakt een Huttopia Village tot zo’n bijzondere
vakantie in de natuur? Natuurlijk is daar het comfort
van de stoere canvas safari tenten of van de houten
blokhut-chalets. Met dat stukje extra comfort als een
eigen badkamer, keuken of een groot lounge-terras.
Waar het bedlinnen en handdoeken zijn geregeld en
waar de bedden desgewenst al opgemaakt voor je klaar
staan. Waar je een verwarmd buitenzwembad vindt en
een bos-spa voor wellness in de openlucht.
Misschien is nog wel meer opvallend wat er niet is. In de
Huttopia Villages vind je geen personenauto’s op het
terrein, zodat ieder zich veilig kan bewegen. Voor het
vervoer van bagage of boodschappen is er een handige
bolderkar. Geen landschapsvervuiling door grote witte

a

Dit is Huttopia!
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HUTTOPIA: EVEN TERUG
NAAR DE NATUUR

Veel ruimte rond je tent of chalet
Veel privacy
Een fijn zwembad en kinderbadje
Eén met de natuur
Safari-tenten en houten chalets
Stimuleren onze gasten om de omgeving te ontdekken
Comfortabele bedden, goede sanitaire voorzieningen
Persoonlijke aandacht

·
·
·
·
·
·
·
·

mobile homes, maar accommodaties van canvas en
hout.
Natuur is het middelpunt. ‘Onze gasten moeten de
wind door de bladeren horen ruisen, in plaats van de
brommende motor van hun auto’, aldus oprichter/
eigenaar Céline Bossanne.
Ook de wifi is beperkt, zodat de dag niet wordt
bepaald door het Postvak-In of social media.
Daarentegen zijn er dagelijks volop sportieve of
ontdekkingsactiviteiten om met elkaar aan deel
te nemen. Elke dag is er een ander gezins- en
natuurprogramma met uitdagende actie, workshops
en circusvoorstellingen, themadiners of goochelshows
op sfeervolle avonden.

6
Niet Huttopia
·
·
·
·
·
·
·
·

Overvolle campings, ‘hutje mutje’
Weinig privacy
Grootse zwemparadijzen met glijbanen
Asfaltpaden en auto’s
Mobile homes
De meeste gasten blijven binnen de poorten van het park
Party en feesten, verschillende restaurants, drukte
Grootschalig clubconcept
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Relax of Actie
Delen van mooie,
spannende of
sportieve
momenten
Wat is er fijner om samen met het gezin,
vrienden of andere dierbaren bijzondere
momenten te delen? Dat kunnen nieuwe
avonturen of sportieve uitdagingen zijn,
maar ook eindeloos genieten van een lome
zomeravond. Samen lachen, ontspannen,
ondernemen en iets doen. Huttopia
stimuleert haar gasten graag om er op
uit te gaan en de omgeving of regio te
ontdekken.

Trappen maar
Huttopia verhuurt
fietsen in alle soorten
en maten, van
e-bike tot het kleine
kinderfietsje.
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Lekker lui
Ultieme ontspanning,
met een boek aan
het zwembad of in de
hangmat.

Voor avonturiers
Zin in avontuur?
Maak een
canyontocht,
leer surfen of doe
een boomklimparcours.

Er op uit!
De natuur en omgeving
wacht om ontdekt te worden.
Het team ter plaatse deelt
graag tips, routes en leuke
suggesties om lekker te eten.

Verkoeling
Lekker zwemmen hoort bij Huttopia. Sommige
parken hebben ook een overdekt zwembad.

Om te peddelen
Is er water in
de buurt, pak
de peddels.
Roeien, kajakken,
kanovaren…

Hutten bouwen
Overal zijn sportieve of ontdekkingsactiviteiten.
Van volleybaltoernooien, tot boogschieten of
hutten bouwen.

Lekker eten & drinken
Probeer in het restaurant
een lekker glas wijn en
een lokaal kaasje. Of haal
een versgemaakte pizza.
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Contact voor meer
persinformatie, foto’s en
andere persvragen:
Laurence Hannon
laurence.hannon@communigate.nl
+32 479 630 002
Gerdri ten Dolle
info@communigate.nl
+31 (0)70 33 88 325
Huttopia
www.huttopia.com
Colofon
Redactie CommuniGate
Foto’s Huttopia
Ontwerp en vormgeving Casalmonte
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