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Frankrijk

Frankrijk, in het hart van Europa, biedt u een grote variatie
aan natuur en cultuur. Laat u verrassen door de prachtige
landschappen en de rijke regionale tradities, die beurtelings
verleidelijk, indrukwekkend en smakelijk zijn.

Douce

Voorwoord
France

Naturisme

Inhoud

Kent u de Franse levenskunst? In Frankrijk bloeit de cultuur in
al haar vormen; zij komt tot uitdrukking in de historische
overblijfselen in de steden, de musea, de folkloristische
feesten, festivals, tentoonstellingen en concerten...

Gewoon jezelf zijn
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Het serene blauw van de Middellandse Zee, de onstuimige
golven van de Atlantische Oceaan, het frisse groen van het
platteland, de duisternis van de dennenbossen en de ruigheid

Water, lucht, leven!
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van de bergen: de natuur heeft in Frankrijk veel gezichten.
Frankrijk is dan ook een ideale vakantiebestemming
voor naturisten.

Comfort op maat
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Ontdek in alle vrijheid de talrijke pluspunten van een speciale
vakantie, voor puur levensgeluk op maat.

Frankrijk – natuurlijk
tot uw dienst…
Kies een centrum,
kies een gebied
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Gewoon
jezelf zijn
Naturisme is de
geest vrijmaken van
dagelijkse beslommeringen.
Naakt zijn, in harmonie met jezelf,
in harmonie met anderen. Ver van
het oppervlakkige en gejaagde
stadsleven zult u het ongecompliceerde plezier van een leven in de
natuur weer ontdekken in een
prachtige, ongerepte omgeving.
Naturisme is leven met respect voor
ieders eigen ritme en privacy.
Het is een meer authentieke manier
van leven – met zijn tweeën of met
het hele gezin, met kleine of grote
kinderen – die is gebaseerd op het
gedeelde geluk van samenzijn.
Ademen, bewegen, leven, jezelf
zijn... het wordt een waarlijk
ontspannen vakantie.
Naakt leven in een naturistencentrum is het in praktijk brengen van
een levensbeschouwing die uitgaat
van respect voor de ander en liefde
voor de natuur.

Vrijheid

Welzijn

Iedereen leeft hier in een eigen
ritme, waarbij zelfrespect, respect
voor elkaar en respect voor het
milieu centraal staan.

Naaktheid is geenszins aanstootgevend, maar kan juist heel discreet
zijn.

Door in rechtstreeks contact met de
natuur te leven, kunt u uw balans
hervinden en een onvervalst gevoel
van welbehagen ervaren.

In onze centra en dorpjes raakt u
snel op uw gemak dankzij de
gemoedelijke en gezellige sfeer.

Het enige dat u hoeft te doen, is
zich overgeven aan het ritme van de
natuur, van uw natuur...

Geef uw eigen invulling aan het
naturisme. U hoeft niet de hele tijd
naakt te zijn: dat hangt vooral af van
de activiteiten die u onderneemt en
uiteraard ook van de weersgesteldheid.

Jezelf zijn
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Water,
lucht,
leven!
Wat is er prettiger
dan lekker luieren
op het strand of bij
het zwembad?
Veel centra zijn echte oasen van rust
en genieten grote populariteit als
bestemming voor een ontspannen
vakantie met het hele gezin.
Wie meer van een actieve vakantie
houdt, zal evenmin worden teleurgesteld.
Neem een duik in het helderblauwe
water van de Middellandse Zee,
surf op de verkwikkende golven van
de Atlantische Oceaan, fiets op een
mountainbike door de omgeving,
bevaar de rivieren in een kajak….
Kortom, bereidt u maar voor op een
verblijf van 100% sport en natuur.
In de centra is aan alles gedacht. U
kunt kiezen uit talrijke activiteiten
om uw verblijf zo aangenaam en
gezellig mogelijk te maken, zoals
tennissen, zwemmen, basketbal,
boogschieten, paardrijden...

F it n e s s
In enkele centra kunt u zelfs
uw muzikale talenten ontwikkelen
door het volgen van zanglessen of
door samen met andere gasten te
musiceren.
In de schaduw van de bomen
kunt u zich ook eens wagen aan
pottenbakken of schilderen – u zult
versteld staan hoe ontspannend en
gezellig dat is.
Om lichaam en geest volledig
tot rust te laten komen, bieden
sommige centra bovendien een
sauna of Turks bad, een whirlpool,
een fitnessruimte, verkwikkende
massages, schoonheidsbehandelingen…

Sport
En de kinderen?
Maakt u zich geen zorgen: uw kinderen kunnen van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat genieten van tekenen, kindercircus, de natuur ontdekken en toneelstukjes instuderen… ze zullen ’s avonds glimlachend in slaap vallen!

Zen

Ruimte
Relax
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Comfort
op maat

kamperen zijn er ruime plaatsen in de
schaduw van de bomen.

C o m fo rt
Luieren
Het naturisme is
vóór alles een
levensbeschouwing,

Comfort betekent bij onze centra
ook winkels, restaurants – kortom
alle faciliteiten – binnen handbereik.
Wat uw keuze ook is, bij ons heeft
u in ieder geval een uitstekende
accommodatie, waarbij altijd de
strengste maatstaven van netheid en
hygiëne in acht worden genomen.

Lucht

die wij dan ook voor ogen hebben
gehouden bij de opzet en inrichting
van onze centra.
Of u met zijn tweeën, met het hele
gezin of met vrienden komt, of u
gesteld bent op luxe comfort of juist
met de tent wilt kamperen – u vindt
vast en zeker het centrum dat bij u
past.
U bent uniek en uw wensen zijn dat
ook; wij hebben er dan ook voor
gezorgd dat bij ons voor iedereen
het geluk te vinden is.
Omdat het milieu ons ter harte gaat,
hebben wij onze centra afgestemd
op de natuur in onze omgeving en
op ieders rust.
Voor wie optimaal comfort zoekt, zijn
er houten chalets, bungalowtenten en
stacaravans. Voor liefhebbers van

S ti lt e

Natuur
7

Frankrijk –
natuurlijk
tot uw dienst…
Laten we een reis
door Frankrijk maken.
Frankrijk heeft een fantastisch
klimaat en prachtige natuur en is
dan ook de favoriete bestemming
van naturisten.
Water is alomtegenwoordig: in de

De geschiedenis van
de Franse regio’s
Frankrijk heeft een rijke geschiedenis
en cultuur. Elke regio heeft een
eigen folklore, een eigen keuken en
een eigen verleden. Om deze schatten
te ontdekken, hoeft u alleen maar
rustig de tijd te nemen om door
de dorpjes te slenteren, de dorpelingen te ontmoeten, de plaatselijke
specialiteiten te proeven onder het
genot van een glas wijn en de

K le u re n

Erfgoed

sporen van vroeger tijden te bezichtigen in kastelen, citadellen, kerken
en musea – indrukwekkende staaltjes van eeuwenoude ambachten en
tradities die nog altijd springlevend
zijn.

G e u re n
Smaken

meren, de rivieren, de watervallen...
en de zwembaden!
Langs de 5500 km lange kust vindt
u zeker het strand van uw dromen,
ergens aan de eindeloze en ongerepte kust van de Atlantische
Oceaan of aan de bekoorlijke en
rustgevende Middellandse Zee…
In het binnenland overheerst het
groen: het groen van het platteland
en de uitgestrekte bossen, de
natuurparken en – ’s zomers – de
berggebieden.
Frankrijk heeft een veelzijdige
natuur, waar iedereen naar hartelust
van kan genieten. Veel streken zijn
er ongerept en pittoresk, schitterend
en rustgevend; ze blijven altijd
uniek en verrassend.

N a tu u r
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Kies een centrum,
kies een gebied
Voor elk wat wils…
Alle centra zijn uniek, maar ze hebben
met elkaar gemeen dat ze zich bevinden
op de mooiste plekjes in de natuur,
zodat u de vele facetten van de streek
kunt ontdekken.
Elk centrum, klein of groot, heeft tot doel
u door middel van allerlei activiteiten
zoveel mogelijk te laten genieten van
alles wat de streek te bieden heeft.

Aan de hand van labels heeft de Fédération Française de Naturisme een
indeling van de naturistencentra in Frankrijk gemaakt rond vier hoofdcriteria.
Dankzij de gekleurde pictogrammen bij elk centrum zult u gemakkelijk het
centrum vinden dat het beste bij uw verwachtingen aansluit.

Omgeving
Het
pictogram
“voeten
inl’eau
het water”:
minder
dan 500
meter
afstand
een
Les centres
« pieds
dans
» : accèsopdirect
(moins
de 500
mètres)
et is
enertoute
veilige
tot een
aan
de de
zee,rivière
een rivier
een d'eau.
meer.
sécuritétoegang
à une plage
de strand
bord de
mer,
ou deofplan
Het
pictogram
“vrijenature
natuur”:
Les centres
« pleine
»:

dit garandeert
eenunongerepte
omgeving
midden
vous
garantissent
environnement
préservé,
en

in
de cœur
natuur.de la nature.
plein

Het
milieupictogram
“groene
sleutels”:
het centrum
is aangesloten
een
Le Label
« Clefs vertes
» : signale
l'adhésion
des centres
à une bij
charte
streng handvest
(opgesteld
door de Fédération
Française
de Naturisme
en de Franse
rigoureuse
(établie
par la Fédération
Française de
Naturisme
et l'office français
de la tak
van de pour
Stichting
voor Milieu-educatie
in Europa)
dat ten
doel
heeft concrete
maatregelen
Fondation
l'Education
à l'Environnement
en Europe)
visant
à mener
des actions
concrètes
te nemen ter
van.het milieu.
de protection
debescherming
l'environnement

Sfeer
Het centres
pictogram
“charme”:
dit staat
voor eteen
lieflijke enduauthentieke
en
charme
authenticité
décor et deomgeving
l'ambiance.
Les
« charme
» : allient
sfeer.
De modeste
centra met
dit emplacements
pictogram hebben
een beperkte
capaciteit
(maximaal
150
plaatsen)
De taille
(150
maximum),
ils vous
réservent
un accueil
chaleureux
en
bieden
een gastvrij
onthaal in een gemoedelijke ambiance.
et une
atmosphère
conviviale.

Les
« espace
» : se caractérisent
la faible
de leur
Het centres
pictogram
“ruimte”:
hier is een par
ruime
opzet densité
(maximaal
50 aménagement
plaatsen per
(50
emplacements
maximum
hectare) : aan
pourdeconjuguer
un quasi
et des envies
hectare)
om optimale
privacy par
te koppelen
mogelijkheid
van isolement
gezellig samenzijn.
de lieux conviviaux.
Het
pictogram
“energie”:
er worden
talrijke équipements
recreatieve en
voorzieningen
Les centres
« tonique
» : offrent
de nombreux
desportieve
loisirs et un
programme
geboden en quotidiennes
er wordt dagelijks
een uitgebreid
voor
jong en oud
d'animations
pour adultes
et enfants,activiteitenprogramma
organisé par des équipes
spécialisées.
verzorgd onder begeleiding van gespecialiseerde medewerkers.
Het
pictogram
“ontspanning”:
dankzij
de beperkte
en ruime
opzet kunt
Les centres
« détente
» : par leur taille
modeste
ou leur omvang
faible densité,
garantissent
un
Bij de Club Français du Naturisme van
Maison de la France zijn 41 erkende vakantiecentra aangesloten. Dit is een garantie
voor een uitstekende ontvangst en service.

Naturistencentra
FRANCE 4 NATURISME
120, av. C. De Gaulle - 92210 Neuilly cedex
info@france4naturisme.com
www.france4naturisme.com
NATUSTAR
www.natustar.com

u volledig
tot rust
komen.
Er is de
eenservices
gevarieerd
aanbod
van faciliteiten
ter plaatse
(winkel,
repos
complet.
Gamme
variée
intégrés
(alimentation,
restaurant,
piscine…)
et
restaurant,
zwembad…)
en bij
receptie
kunt u alle
benodigde inlichtingen krijgen om niets
service
accueil
pour profiter
dede
l'offre
touristique
environnante.
te hoeven missen van wat er in de omgeving te beleven valt.

Faciliteiten
Het
“kinderen”:
hierpour
wordtlevan
alles voor
en het plezier
van uw:
Les pictogram
centres « enfants
» : tout
bien-être
et het
le welzijn
divertissement
des enfants
kinderen
geboden (bewaakte
stranden,
speeltuinen,
ruimten voor
kinderen...).
De geplages surveillées,
aires de jeux,
espaces
réservés...speciale
Des animateurs
qualifiés
et multilingues
kwalificeerde
en meertalige
organiseren
dagelijks
proposent chaque
jour des medewerkers
activités adaptées
à chaque
âge. activiteiten voor iedere leeftijd.
Het
pictogram
“fitness,
gezondheid,
er zijn faciliteiten
voor thalassoLes centres
« forme,
santé,
beauté » :beauty”:
avec des installations
de thalassothérapie,
of balneotherapie
(fitnessruimten,
bubbelbaden,avec
whirlpools,
golfslagbaden…)
die zelfstandig
ou
de balnéothérapie
(salles de gymnastique
appareils,
bains bouillonnants,
jacuzzi,
kunnen dynamique…)
worden gebruikt
of kunnen
worden
aangevuld
speciale
behandelingen
door
piscine
en accès
libre ou
complétées
d'unemet
gamme
de soins
encadrés par
un
professionele
medewerkers
(massagedouche,
modderalgenpakkingen, lichaamsmassages...).
personnel
spécialisé
(douche
à jets, boues et
algues,enmassages...).
Zelfstandig gebruik
vanen
delibre-service.
faciliteiten.
Equipements
proposés

De Fédération Française de Naturisme
organiseert, controleert en ontwikkelt naturistenactiviteiten verspreid over het hele Franse grondgebied.

Behandelingen
en toezicht
professionele
medewerkers.
Accès
aux programmes
sousdoor
contrôle
de professionnels
de la santé.

Accommodatie
fedenat@ffn-naturisme.org
www.ffn-naturisme.com

Het
pictogram
“vrijheid”:
ideaalceux
voorqui
mensen
die houden
van reizen
zonder veel
bagage.
Les centres
« liberté
» : pour
apprécient
le confort
de voyager
léger.
Offre
Het accommodatie-aanbod
is groot:
minste
stacaravans,
bungalows
of vakantiehuisjes.
locative
importante : au moins
25ten
unités
en25mobile
homes,
bungalows
ou logements
Deze
centra bieden
faciliteiten voor
een zeer
vakantie
(aparte
slaapkamers,
de
vacances.
Les hébergements
assurent
des comfortabele
conditions de
vacances
"grand
confort"
verwarmingséparées,
buiten het
seizoen,hors
eigen
sanitair,
volledigindividuels,
uitgeruste keuken...).
(chambres
chauffage
saison,
sanitaires
cuisine équipée...).
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De lokroep van de zee, het
gekrijs van de meeuwen en de
zilte lucht… Bretagne is een land
van contrasten, waar het groen
van de bossen afsteekt tegen
het blauw van de traditionele
vissershaventjes.
Ontdek de pracht van de ongerepte
flora en fauna en de schilderachtige
Bretonse dorpjes te voet, te paard of
met de fiets.
De Pays de la Loire en met name
de Vendée bezitten een verrassend rijke geschiedenis en een
betoverend en afwisselend
landschap. De Marais Poitevin
(70.000 ha) is een opmerkelijk
poldergebied waar mens en
water al eeuwen samenleven.
Aan de kust kunt u voorbij de
zoutpannen genieten van de
lange zandstranden en een
bezoek brengen aan de eilanden
Yeu en Noirmoutier.

1 CAP NATUR'**/***

151, avenue de la Faye
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
+ : 33 (0) 2 51 60 11 66
 : 33 (0) 2 51 60 17 48
: info@cap-natur.com
Web : www.cap-natur.com
Oppervlakte: 8,5 ha
Kampeerplaatsen: 110
Vakantieverblijven: 30

2 CENTRE PALLIETER**
La Ville Menier
22130 BOURSEUL
+ : 33 (0) 2 96 83 05 15
 : 33 (0) 2 96 83 06 13
Web : www.pallieter.fr
Oppervlakte: 9,25 ha
Kampeerplaatsen: 42
Vakantieverblijven: 3

3 KOAD AR ROC'H**
Bois de la Roche
56430 NEANT SUR YVEL
+ : 33 (0) 2 97 74 42 11
 : 33 (0) 2 97 74 42 12
: koad-ar-roc-h@wanadoo.fr
Web : www.koad-ar-roc-h.com
Oppervlakte: 110 ha
Kampeerplaatsen: 100
Vakantieverblijven: 3

4 LE COLOMBIER**
85210 SAINT MARTIN LARS EN SAINTE
HERMINE
+ : 33 (0) 2 51 27 83 84
 : 33 (0) 2 51 27 87 29
: lecolombier.nat@wanadoo.fr
Web : www.lecolombier-naturisme.com
Oppervlakte: 50 ha
Kampeerplaatsen: 110
Vakantieverblijven: 6

co
oeur de France

ouest

Gehard door
weer en wind

Midden in
de Natuur
Het hart van Frankrijk is een
bijzonder groen gebied met alle
ruimte voor sportieve activiteiten.
Parapente, rafting, vissen, wandelen, fietsen... en dit alles aan
de voet van het vulkanische
gebergte van de Auvergne dat
een schitterende aanblik biedt.
Wat niet mag ontbreken, is een
uitstapje naar de Limousin met
zijn meren en bossen. Ook hier
kunt u hele dagen fantastisch
wandelen of fietsen zonder
een mens tegen te komen. En u
zult ogen te kort komen te midden
van het rijke erfgoed van deze
regio: porselein, middeleeuwse
wandtapijten en oude ambachten…
Wie van lekker eten en drinken
en van ontspanning houdt, kan
niet om de Bourgogne heen.
Een bezoek aan de wijngaarden
om er de beste bourgognes te
proeven, is een absolute must.

5 CREUSE NATURE***

Route de Bétète - D 15
23600 BOUSSAC
+ : 33 (0) 5 55 65 18 01
 : 33 (0) 5 55 65 81 40
: creuse.nature@wanadoo.fr
Web : www.creuse-nature.com
Oppervlakte: 19 ha
Kampeerplaatsen: 100
Vakantieverblijven: 14

6 DOMAINE DE LA GAGERE****
58170 LUZY
+ : 33 (0) 3 86 30 48 11
31 53 53 88 830
 : 33 (0) 3 86 30 45 57
31 53 53 884 22
: info@la-gagere.com
Web : www.la-gagere.com
Oppervlakte: 5 ha
Kampeerplaatsen: 105
Vakantieverblijven: 15

7 HELIOMONDE**

La Petite Beauce
91530 SAINT-CHERON
+ : 33 (0) 1 64 56 61 37
 : 33 (0) 1 64 56 51 30
: helio@heliomonde.fr
Web : www.heliomonde.fr
Oppervlakte: 47 ha
Kampeerplaatsen: 70
Vakantieverblijven: 20

8 LA TAILLADE**

15260 NEUVEGLISE
+ : 33 (0) 4 71 23 80 13
 : 33 (0) 4 71 23 86 94
: taillade@hotmail.com
Web : www.taillade-naturisme.com
Oppervlakte: 70 ha
Kampeerplaatsen: 100
Vakantieverblijven:10

9 LOUS SUAIS*

87460 CHEISSOUX
+ : 33 (0) 5 55 69 56 94
31 345 57 57 30
 : 33 (0) 5 55 69 56 94
31 345 57 57 30
: lous.suais@worldonline.nl
Web : www.loussuais.com
Oppervlakte: 5,5 ha
Kampeerplaatsen: 40
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Een streek vol
tegenstellingen
Achter de eindeloze stranden die
zich uitstrekken over 250 km
langs de Atlantische Oceaan –
waar u uitstekend kunt surfen –
liggen prachtige dennenbossen.
De streek, die wordt gekenmerkt
door ruimte en cultuur, biedt een
sublieme combinatie van water,
open velden en bergen. In de
steden Toulouse, Agen en
Bordeaux verstaat men nog de
kunst van het leven te genieten.
U zult onder de bekoring raken
van de charmante vestingdorpjes
en andere fraaie voorbeelden
van de plaatselijke bouwkunst.
Tussen bezichtigingen en excursies
wachten u de beste restaurants,
met uitgelezen gerechten die nog
beter tot hun recht komen door
de subtiele smaak van de plaatselijke wijnen.

10 ARNA***

15 EURONAT***

11 CHÂTEAU GUITON***

16 LA JENNY

40560 VIELLE SAINT-GIRONS
+ : 33 (0) 5 58 49 11 11
 : 33 (0) 5 58 48 57 12
: contact@arna.com
Web : www.arna.com
Oppervlakte: 45 ha
Kampeerplaatsen: 371
Vakantieverblijven: 129

33760 FRONTENAC
+ : 33 (0) 5 56 23 52 79
 : 33 (0) 5 56 23 99 40
: accueil@chateau-guiton.com
Web : www.chateau-guiton.com
Oppervlakte: 4 ha
Kampeerplaatsen: 21
Vakantieverblijven: 5

12 CHM DE MONTALIVET**
46 Avenue de l'Europe - Vendays Montalivet
33341 LESPARRE MEDOC Cedex
+ : 33 (0) 5 56 73 26 70
 : 33 (0) 5 56 09 32 15
: infos@chm-montalivet.com
Web : www.chm-montalivet.com
Oppervlakte: 205 ha
Kampeerplaatsen: 1852
Vakantieverblijven: 152

33590 GRAYAN L'HOPITAL
+ : 33 (0) 5 56 09 33 33
 : 33 (0) 5 56 09 30 27
: info@euronat.fr
Web : www.euronat.fr
Oppervlakte: 335 ha
Kampeerplaatsen: 1100
Vakantieverblijven: 450

Route de la Jenny
33680 LE PORGE
+ : 33 (0) 5 56 26 56 90
 : 33 (0) 5 56 26 56 51
: info@lajenny.fr
Web : www.lajenny.fr
Oppervlakte: 127 ha
Vakantieverblijven: 600

17 LE COUDERC*

24440 NAUSSANNES
+ : 33 (0) 5 53 22 40 40
 : 33 (0) 5 53 23 90 98
: le.couderc@perigord.com
Web : www.perigord.com/le-couderc
Oppervlakte: 28 ha
Kampeerplaatsen: 167
Vakantieverblijven: 13

18 L'EGLANTIERE***
13 DOMAINE DE PAULIAC***
09700 SAVERDUN
+ : 33 (0) 5 61 60 43 95
31 413 33 12 97
 : 33(0)5 61 60 48 50
31 413 33 12 98
: pauliac@worldonline.nl
Web : www.pauliac.com
Oppervlakte: 68 ha
Kampeerplaatsen: 190
Vakantieverblijven: 8

Aries-Espenan
65230 CASTELNAU MAGNOAC
+ : 33 (0) 5 62 39 88 00
33 (0) 5 62 99 83 64
 : 33 (0) 5 62 39 81 44
: infos@leglantiere.com
Web : www.leglantiere.com
Oppervlakte: 45 ha
Kampeerplaatsen: 100
Vakantieverblijven: 20

19 LES AILLOS***
14 DOMAINE LABORDE****

47150 PAULHIAC
+ : 33 (0) 5 53 63 14 88
 : 33 (0) 5 53 61 60 23
Web : www.domainelaborde.com
Oppervlakte: 20 ha
Kampeerplaatsen: 100
Vakantieverblijven: 19

31460 CARAMAN
+ : 33 (0) 5 61 83 22 57
 : 33 (0) 5 61 92 14 69
: lesaillos@free.fr
Web : www.lesaillos.free.fr
Oppervlakte: 5 ha
Kampeerplaatsen: 60
Vakantieverblijven: 5
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20 BAGHEERA

De charme
van het zuiden
Tussen Italië en Spanje klinkt de
zang van de cicaden. De kust van
de Middellandse Zee, die driehonderd dagen per jaar in zonlicht
baadt, heeft prachtige zandstranden en alleraardigste kreekjes. In
het achterland is de geur van de
lavendelvelden alomtegenwoordig
bij uw excursies naar de karakteristieke dorpjes, waar u kunt
kennismaken met de zonovergoten
Provençaalse keuken.
Ook een bezoek aan Corsica is
zeker de moeite waard. Dit
eiland kent een rijke variatie
aan betoverende landschappen
tussen de zee en de bergen. Zijn
schitterende licht- en kleurschakeringen stralen de bezoekers
tegemoet.

26 DOMAINE DE LA SABLIERE***

32 LA CLAPERE**

21 BELEZY****

27 DOMAINE DE LAMBEYRAN **

33 LA GENESE***

22 CASTILLON DE PROVENCE**

28 DOMAINE DE L'ESCRIDE***

20230 BRAVONE
+ : 33 (0) 4 95 38 80 30
33 (0) 4 95 38 83 20
 : 33 (0) 4 95 38 83 47
: bagheera@bagheera.fr
Web : www.bagheera.fr
Oppervlakte: 100 ha
Kampeerplaatsen: 190
Vakantieverblijven: 100

84410 BEDOIN
+ : 33 (0) 4 90 65 60 18
 : 33 (0) 4 90 65 94 45
: info@belezy.com
Web : www.belezy.com
Oppervlakte: 25 ha
Kampeerplaatsen: 200
Vakantieverblijven: 103

La grande Terre - La Baume
04120 CASTELLANE
+ : 33 (0) 4 92 83 64 24
 : 33 (0) 4 92 83 68 79
: contact@castillon-de-provence.com
Web : www.castillon-de-provence.com
Oppervlakte: 45 ha
Kampeerplaatsen: 80
Vakantieverblijven: 20

St Privat de Champclos
30430 BARJAC
+ : 33 (0) 4 66 24 51 16
 : 33 (0) 4 66 24 58 69
: sabliere@club-internet.fr
Web : www.campingsabliere.com
Oppervlakte: 62 ha
Kampeerplaatsen: 497
Vakantieverblijven: 140

34700 LODEVE
+ : 33 (0)4 67 44 13 99
 : 33 (0)4 67 44 09 91
: lambeyran@wanadoo.fr
Web : www.lambeyran.com
Oppervlakte: 340 ha
Kampeerplaatsen: 160
Vakantieverblijven: 14

83210 BELGENTIER
+ : 33 (0) 4 94 48 97 24
 : 33 (0) 4 94 48 96 56
Oppervlakte: 7 ha
Kampeerplaatsen: 60
Vakantieverblijven: 14

29 DOMAINE D'ENRIOU**
23 CENTRE HELIO-MARIN RENE OLTRA**
1, rue des Néréïdes - BP 884
34307 CAP D'AGDE
+ : 33 (0) 4 67 01 06 36
 : 33 (0) 4 67 01 22 38
: infos@chm-reneoltra.fr
Web : www.chm-reneoltra.com
Oppervlakte: 39 ha
Kampeerplaatsen: 2524
Vakantieverblijven: 103

24 CHM LA GRANDE COSSE***

Saint-Pierre sur Mer
11560 FLEURY D'AUDE
+ : 33 (0) 4 68 33 61 87
 : 33 (0) 4 68 33 32 23
: contact@grandecosse.com
Web : www.grandecosse.com
Oppervlakte: 25 ha
Kampeerplaatsen: 300
Vakantieverblijven: 50

25 COTE VERMEILLE NATURISTE**

Chemin des Vignes
11210 PORT LA NOUVELLE
+ : 33 (0)4 68 48 05 80
 : 33 (0)4 68 48 05 80
: contact@complexe-cote-vermeille.com
Web : www.complexe-cote-vermeille.com
Oppervlakte: 2,5 ha
Kampeerplaatsen: 92
Vakantieverblijven: 2

04500 ST LAURENT DU VERDON
+ : 33 (0) 4 92 74 41 02
 : 33 (0) 4 92 74 01 20
: domaine.enriou@voila.fr
Web : www.domainedenriou.com
Oppervlakte: 150 ha
Kampeerplaatsen: 100
Vakantieverblijven: 14

30 DOMAINE DES LAUZONS***

Campagne de Briasse
04300 LIMANS
+ : 33 (0) 4 92 73 00 60
 : 33 (0) 4 92 73 04 31
: leslauzons@wanadoo.fr
Web : www.camping-lauzons.com
Oppervlakte: 60 ha
Kampeerplaatsen: 150
Vakantieverblijven: 38

31 DOMAINE DU PETIT ARLANE**

Route de Riez
04210 VALENSOLE
+ : 33 (0) 4 92 74 82 70
 : 33 (0) 4 92 74 99 35
: contact@domainepetitarlane.fr
Web : www.domainepetitarlane.fr
Oppervlakte: 75 ha
Kampeerplaatsen: 100
Vakantieverblijven: 11

Route de las Illas
66480 MAUREILLAS
+ : 33 (0) 4 68 83 36 04
 : 33 (0) 4 68 83 34 44
: clapere@aol.com
Web : www.clapere.com
Oppervlakte: 50 ha
Kampeerplaatsen: 190
Vakantieverblijven: 10

30430 MEJANNES LE CLAP
+ : 33 (0) 4 66 24 51 82
 : 33 (0) 4 66 24 50 38
: info@lagenese.com
Web : www.lagenese.com
Oppervlakte: 26 ha
Kampeerplaatsen: 509
Vakantieverblijven: 60

34 LA PLAGE DES TEMPLIERS***

Route touristique des Gorges de l'Ardèche
BP 22
07700 BOURG SAINT ANDEOL
+ : 33 (0) 4 75 04 38 65
33 (0) 4 75 04 28 58
 : 33 (0) 4 75 04 28 58
: camping.naturiste.ardeche@wanadoo.fr
Oppervlakte: 3,5 ha
Kampeerplaatsen: 100
Vakantieverblijven: 35

38 SERIGNAN-PLAGE NATURE***

34410 SERIGNAN
+ : 33 (0) 4 67 32 09 61
 : 33 (0) 4 67 32 68 41
: info@serignannaturisme.com
Web : www.serignannaturisme.com
Oppervlakte: 8 ha
Kampeerplaatsen: 120
Vakantieverblijven: 60

39 TAMIER***

Route du col de Pommerol
05150 ROSANS
+ : 33 (0) 4 92 66 61 55
 : 33 (0) 4 92 66 61 55
: tamier@wanadoo.fr
Oppervlakte: 7 ha
Kampeerplaatsen: 42
Vakantieverblijven: 8

40 U FURU**

Route de Muratello - 20137 PORTO VECCHIO
+ : 33 (0) 4 95 70 10 83
 : 33 (0) 4 95 70 63 47
: contact@ufuru.com
Web : www.ufuru.com
Oppervlakte: 30 ha
Kampeerplaatsen: 50
Vakantieverblijven: 7

41 UNION DES COMMERCANTS
DU SOLEIL LEVANT
35 MESSIDOR**

Route de St Canadet
13610 LE PUY STE REPARADE
+ : 33 (0) 4 42 61 90 28
 : 33 (0) 4 42 50 07 08
: messidor@online.fr
Web : www.messidor.fr
Oppervlakte: 10 ha
Kampeerplaatsen: 85
Vakantieverblijven: 5

Domaine naturiste d'Héliopolis
83400 ILE DU LEVANT
+ : 33 (0) 4 94 05 93 52
 : 33 (0) 4 94 05 93 21
Web : www.iledulevant.com.fr
Oppervlakte: 85 ha
Kampeerplaatsen: 20
Vakantieverblijven: 74

36 ORIGAN VILLAGE***

06260 PUGET THENIERS
+ : 33 (0) 4 93 05 06 00
 : 33 (0) 4 93 05 09 34
: origan@wanadoo.fr
Web : www.origanvillage.com
Oppervlakte: 35 ha
Kampeerplaatsen: 100
Vakantieverblijven: 50

37 RIVA BELLA***

BP 21 - 20270 ALERIA
+ : 33 (0) 4 95 38 81 10
33 (0) 4 95 38 85 97
 : 33 (0) 4 95 38 91 29
: riva-bella@wanadoo.fr
Web : www.rivabella-corsica.com
Oppervlakte: 70 ha
Kampeerplaatsen: 199
Vakantieverblijven: 100
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Bereid uw vakantie in alle rust thuis voor…
Met een klik van de muis vindt u al onze naturistencentra en de beschikbare plaatsen op www.franceguide.com
Tot spoedig!
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Le naturisme permet de retrouver des valeurs authentiques, souvent négligées dans le
tourbillon de notre vie quotidienne.
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Nudité
Les personnes ne connaissant pas
le naturisme réduisent souvent cette pratique
à la seule nudité. Mais la nudité, loin d’être
provocante, permet l’épanouissement de
chacun dans une ambiance conviviale.
Dévêtu, le regard des autres n’est plus critique et
les barrières sociales ne sont plus de mises !
Bien entendu, dans les centres de vacances, le port des vêtements est toléré dans
certaines circonstances ou pour la pratique de certaines activités sportives.
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Une pratique accessible à tous
Le naturisme est pratiqué par des individuels ou des familles, de tous âges, issus
de tous milieux sociaux.
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Respect de soi-même et des autres
Le naturisme prône le respect de chacun, de ses différences et de ses particularités. La nudité en commun permet
d’accepter le corps humain avec ses qualités mais aussi
ses défauts.
La nudité en collectivité n’empêche nullement le respect de
l’intimité de chacun. Les lieux naturistes privilégient l’espace, avec de grandes étendues
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Midden-Frankrijk (Cœur de France)
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Club Français du Naturisme van Maison de la France
Deze bon kunt u naar het centrum van uw keuze sturen voor inlichtingen of een brochure.
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