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Vakantiepark De Pier in Uden heeft de primeur van de eerste Romanov Residence. Deze luxe tent lodge is
ontwikkeld door glampingspecialist LuxeTenten in samenwerking met topdesigners Wilfried Baeten en Pieter
Laureys.
Met de Romanov en de eerder gelanceerde Gotland tent lodges richt LuxeTenten zich nadrukkelijk op
vakantiegangers in het luxesegment.
“De Romanov Residence zet een nieuwe standaard op het gebied van luxe kampeerovernachtingen”, zegt Ivo
van der Vlis, CEO en mede-eigenaar van LuxeTenten. “Deze ontwikkeling past binnen onze groeistrategie om
internationaal marktleider te worden op het gebied van luxe kampeerovernachtingen. Met de Romanov- en
Gotland tent lodges willen we wereldwijd het topsegment van de glampingmarkt aanspreken. Het is onze
doelstelling om beide concepten internationaal breed uit te rollen.”
Design
De Romanov Residence is – net zoals de Gotland lodge – ontworpen en geproduceerd in samenwerking met
RAY Tensile Design; innovatiepartner van LuxeTenten. Het Eindhovense designbureau waarvan topontwerper
Wilfried Baeten mede-eigenaar is, staat bekend om haar innovatieve tentzeilstructuren, waarbij zoveel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Interieurarchitect Pieter Laureys van TKI verzorgde de

inrichting en aankleding van de Romanov Residence. Van der Vlis: “Wij zien dat wereldwijd een steeds grotere
groep kampeerders op zoek is naar de luxe en het comfort van thuis, maar dan wel midden in de natuur. Met
deze opening willen we laten zien dat dit soort luxe niet alleen is voorbehouden aan een kleine selectie
vijfsterrencampings. De kampeerders lijken het met ons eens te zijn, want de Romanov Residence is reeds
voor de rest van het jaar volgeboekt.”
Rems Verbossen, eigenaar van vakantiepark De Pier licht toe: “De Romanov Residence sluit perfect aan bij de
visie die we voor het park hebben ontwikkeld. Wij willen onze klanten een echte natuurervaring bieden in een
unieke omgeving, maar zonder concessies te doen wat betreft comfort.”
Over LuxeTenten
LuxeTenten is Europees marktleider in safaritenten en glamping lodges. Het bedrijf startte in 2009 met het
ontwerpen en produceren van safaritenten en was daarmee één van de grondleggers van glamping. De
safaritenten en luxe lodges van LuxeTenten staan in 50 landen, verspreid over meer dan duizend campings. In
2019 is het bedrijf uit Emmeloord overgenomen door Gladventure.
Meer informatie:
www.luxetenten.com/nlwww.depier.nl/glamping
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