
Villa’s 
 
 
Type C gerenoveerd luxe (N. C29 tot C31)  
De ruime Villa Type C gerenoveerd Luxe voor 1 tot 4 personen ligt op 200 meter van 
zee. Ideaal voor uw komende verblijf op ons vakantiedorp voor naturisten op Corsica. 
  
Rustig gelegen op een aantal meter van zee. 
  
Deze pas opgeknapte villa van 70m² biedt rust, volop daglicht en ruimte voor een 
verblijf met uw partner of familie. De accommodatie is uitgerust met comfort als airco 
en verwarming, maar ook een slaapkamer, slaapbank in de woonkamer, kluisje, 
badkamer, ingerichte keuken en 2 terrassen met tuinmeubilair. 
  

• Oppervlakte 70m² 

• Airco / verwarming (houtkachel) 

• 1 Aparte slaapkamer met dubbel bed of 2 enkele bedden  

• Woonkamer met slaapbank 

• Kluisje 

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, vaatwasser, grote koelkast / vriezer, 
magnetron, oven, kookplaat, koffiezetapparaat en vaatwerk  

• 2 Houten terrassen met tafel, 4 stoelen, loungeset en 2 ligbedden  

• Plaats voor het parkeren van één voertuig naast de villa 
  
De villa's Type C gerenoveerd luxe zijn toegankelijk voor minder validen. 

 
 
Type CD (N. C9 tot C12) 
Geniet van een heerlijke vakantie in deze villa voor naturisten op 20 m van zee, tijdens 
een verblijf met familie of vrienden. Deze accommodatie voor 1 tot 6 personen is ideaal 
voor liefhebbers van ruimte en vrijheid, met het comfort van 3 grote slaapkamers die 
uitkijken op zee! 
  
Deze villa voor naturisten biedt al het comfort van een accommodatie voor 6 
personen samen met de luxe van directe toegang tot het strand. Deze villa op slechts 
20 meter van het strand biedt zicht op zee en nodigt u uit om te genieten van luieren 
in het zonnige klimaat van Corsica. 
  

• Oppervlakte 60m² met capaciteit van 1 tot 6 personen 

• 3 Aparte slaapkamers 

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, gasfornuis, grote koelkast / vriezer, 
magnetron, koffiezetapparaat en vaatwerk 

• Overdekt terras met tafel, 6 stoelen, 2 ligbedden en een loungeset 

• Plaats voor het parkeren van één voertuig 

 
 
  



 
Type B gerenoveerd luxe (N. B20 tot B23) 
Voor een combinatie van luxe, ligging aan zee en nudisme voor uw komende vakantie 
bieden wij de verhuur van een Villa Type B gerenoveerd Luxe voor 1 tot 4 personen. 
Een luxe accommodatie op 100 meter van zee! 
  
Deze villa voor 1 tot 4 personen is ideaal voor een verblijf met uw partner of familie. 
Laad uw koffers uit in dit naturisten vakantie en geniet van ruimte en vrijheid! 
  
Deze pas opgeknapte villa met moderne inrichting biedt volop daglicht en ruimte. Hier 
vindt u al het comfort voor uw vakantie op ons vakantiedorp voor naturisten op Corsica. 
  

• Oppervlakte 60m² met capaciteit van 1 tot 4 personen 

• Airco / verwarming 

• 1 Aparte slaapkamer met een dubbel bed van 160 of 2 enkele bedden en één 
enkel bed op de eerste verdieping   

• Woonkamer met slaapbank 

• Badkamer 

• Apart toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, koelkast, oven, kookplaat, 
koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Overdekt terras van 13m² met tafel, 4 stoelen, 2 ligbedden en een loungeset 

• Plaats voor het parkeren van één voertuig  

• 100 m van zee 
 
 
 

 
Chalets 

 
Chalet Prestige (N. CH 50 tot CH 55) 
Op zoek naar een huuraccommodatie voor naturisten midden in de natuur? 
Vakantiedorp voor naturisten Domaine de Bagheera biedt een Chalet Prestige voor 1 
tot 4 personen op 200 meter van zee! 
  
Dit vakantiehuisje voor naturisten ligt in een bijzondere natuuromgeving. Hier kunt u 
volop genieten van een rustgevend verblijf. Voor een geslaagde vakantie biedt  
 het vakantiedorp Domaine de Bagheera uitstekende faciliteiten en diensten, een 
ongerepte natuur en animaties voor het hele gezin. 
  
De Chalet Prestige, met volop comfort voor 4 personen, biedt een functionele en 
gezellige accommodatie in een vakantiedorp voor naturisten.  
  

• Oppervlakte van 40m² 

• Airco/ verwarming 

• 2 Aparte slaapkamers 

• Badkamer 

• Apart toilet 

• Kluisje 

• Ruime woonkamer met hoekbank 

• Ingerichte keuken met oven, grote koelkast / vriezer, kookplaat, magnetron, 
koffiezetapparaat, gootsteen, vaatwerk en vaatwasser  

• Overdekt terras met tafel, 4 stoelen en 2 ligstoelen  

• Een parkeerplaats naast de chalet 
  



Type Chalet confort  (N. CH 79 tot CH89) 
Ontdek de Chalet Confort voor 1 tot 5 personen op 200 meter van zee, een 
vakantiehuisje voor naturisten met al het comfort dat u mag verwachten voor een 
zorgeloze en rustgevende vakantie. 
  
Deze Chalets Confort staan midden in de natuur, op 200 meter van zee. Geniet hier 
van een comfortabel verblijf op 4-sterren naturistencamping Bagheera. De zonnige 
plek van deze Chalet Confort nodigt u uit om volop te genieten van het zachte klimaat 
op Corsica, in een ongerepte natuuromgeving vlakbij het strand. 
  
De Chalet Confort heeft een oppervlakte van 35m² en biedt al het nodige comfort voor 
een naturistenvakantie met familie of vrienden. De chalet is uitgerust met airco en 
verwarming, 2 slaapkamers, een badkamer, een woonkamer met volop daglicht, een 
badkamer, een volledig ingerichte keuken en een overdekt houten terras met 
tuinmeubilair. 
  

• Oppervlakte van 35m² voor 1 tot 5 personen  

• Airco / verwarming 

• 2 Aparte slaapkamers  
• Badkamer 

• Apart toilet 

• Kluisje 

• Woonkamer met zitbank 

• Ingerichte keuken met oven, grote koelkast / vriezer, kookplaat, magnetron, 
koffiezetapparaat, gootsteen, vaatwerk en vaatwasser  

• Overdekt terras met tafel, 4 stoelen en 2 ligstoelen  

• Een parkeerplaats naast de chalet 
Een van onze Chalet Confort is aangepast en toegankelijk voor minder validen. 
 

 

 
Mini Villa’s 

 
Type A (N. A1 tot A7 - A13 tot A22) 
Voor een naturistenverblijf voor 1 tot 2 personen biedt het Domaine de Bagheera deze 
mini villa Studio met overdekt terras, aan zee of in het bos. 
  
Deze mini villa's Studio staan aan het water of in het bos. Ze zijn ideaal voor 
een naturistenvakantie aan zee op Corsica, en nodigen u uit om heerlijk bij te tanken. 
Deze mini villa's liggen tussen de 20 en 100 meter van zee en zijn gemaakt voor stellen 
die willen genieten van luieren in de zon van Corsica! 
  

• Oppervlakte van 20 tot 25m² met capaciteit van 1 tot 2 personen    

• Een dubbel bed of 2 enkele bedden  

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, koelkast, kookplaat, 
koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Overdekt terras met tafel, 2 stoelen en 2 ligbedden  

• Plaats voor het parkeren van één voertuig  

  



Type B1 (N. B4  - B11 & AB8) 
Deze mini villa voor naturisten met plaats voor 1 tot 4 personen is geschikt voor stellen 
met 1 of 2 kinderen, op slechts 70 m van zee! 
  
Deze in traditionele stijl gebouwde mini villa ligt op slechts tientallen meters van zee. 
Deze huuraccommodatie voor nudisten is het ideale vakantiehuisje voor stellen met 
twee kinderen. Hier vindt u comfort, functionaliteit en gezelligheid, voor een geslaagd 
verblijf op Corsica! Deze volledig ingerichte mini villa, met een oppervlakte van 30m² 
en overdekt terras, voldoet aan al uw verwachtingen van een huuraccommodatie op  
een 4-sterren nudistencamping. 
  

• Oppervlakte van 30m²: begane grond en mezzanineslaapkamer. Capaciteit: 4 
personen waarvan 2 kinderen   

• Een dubbel bed en 2 enkele bedden (voor kinderen onder de 12 jaar) 

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, koelkast, kookplaat, 
koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Overdekt terras met tafel, 4 stoelen en 2 ligbedden  

• Plaats voor het parkeren van één voertuig  
 

 
Type B2 (N. B1 - B2 - B3 & B12 tot B19 & B24 tot B27) 
Het Domaine de Bagheera, naturistenpark op Corsica, biedt een vakantiehuisje aan 
zee voor 1 tot 5 personen. 
 
Reserveer één van deze mini villa's met mezzanine slaapkamer voor 1 tot 5 personen 
voor uw naturistenverblijf op Corsica, op het Domaine de Bagheera. 
Deze huuraccommodaties voor naturisten liggen op 50 tot 200m van zee en bieden al 
de rust die u nodig heeft tijdens uw vakantie op ons naturistenpark. 
  

• Oppervlakte van 40m²: begane grond en mezzanineslaapkamer. Capaciteit: 1 
tot 5 personen    

• Een dubbel bed en 3 enkele bedden  

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, koelkast, kookplaat, 
koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Overdekt terras met tafel, 5 stoelen en 2 ligbedden  

• Plaats voor het parkeren van één voertuig 
 
Type BS (N. B28 tot B31) 
De mini villa Type BS voor 1 tot 4 personen is een vakantiehuisjes voor naturisten aan 
zee, midden op het nudisten vakantiedorp Domaine de Bagheera, op Corsica. 
  
Het team van naturisten vakantiepark Domaine de Bagheera biedt de verhuur van een 
mini villa Type BS, met plaats voor 1 tot 4 personen, voor een nudistenverblijf met 
familie of vrienden. Deze rustig gelegen accommodaties op slechts 200 m van 
zee, bieden de ideale combinatie van functionaliteit, comfort en ligging in de natuur. 
  
Deze in traditionele stijl gebouwde mini villa heeft één verdieping. De accommodatie 
biedt al het nodige comfort voor 4 personen. 

• Oppervlakte van 40m²: begane grond met afsluitbare 1e verdieping. Capaciteit: 
1 tot 4 personen    

• Een slaapbank op de begane grond en op de 1e verdieping: dubbel bed van 
160cm, een slaapbank en 1 enkel bed  

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, vaatwasser, magnetron, grote koelkast / 
vriezer, kookplaat, koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Overdekt terras met tafel, 6 stoelen en 2 ligbedden  

• Plaats voor het parkeren van één voertuig  
  



 
Type CS (N. C5 tot C8) 
De mini villa Type CS ligt op 60 m van zee en biedt 2 aparte slaapkamers. Het is dé 
huuraccommodatie voor 1 tot 4 personen, voor een vakantie met familie of vrienden! 
  
Deze vakantieaccommodatie voor naturisten is ideaal gelegen om volop te kunnen 
genieten van de natuur van Corsica, op slechts 60 meter van zee. Hier kunt u heerlijk 
luieren! Dankzij de uitstekende faciliteiten en diensten op het Domaine de 
Bagheera kunt u een aangename vakantie beleven. 
  
Deze mini villa's voor nudisten liggen midden in de ongerepte natuur van dit 
vakantiepark. Zo kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie op 
deze nudistencamping in Bravone, op Corsica! 
  

• Oppervlakte van 37m²  met capaciteit van 1 tot 4 personen 

• 2 Slaapkamers    

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, koelkast, gasfornuis, 
koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Overdekt terras met tafel, 4 stoelen en 2 ligbedden  

• Plaats voor het parkeren van één voertuig  
 

 
Type CNG (N. C32 tot C36) 
Geniet van een vakantie in deze huuraccommodatie voor naturisten met plaats voor 1 
tot 4 personen. Deze ruime mini villa, vlakbij zee en heerlijk in de natuur, is de garantie 
voor een rustgevend en authentiek verblijf de bijzondere natuur van dit nudistenpark. 
  
Op 4-sterren naturistencamping Domaine de Bagheera op Corsica kunt u genieten 
van ruimte, vrijheid en natuur. De mini villa's type CNG liggen midden in de natuur, 
op 150 tot 200 meter van zee. Ideaal dus voor een heerlijke vakantie op een 4-sterren 
naturistencamping. 
  
Geniet van deze aangename huuraccommodatie voor nudisten dankzij de heerlijke 
omgeving van natuur en zee. 
  

• Oppervlakte van 49m²   

• 1 Slaapkamer en slaapplaats in de woonkamer met een dubbel bed of 2 enkele 
bedden  

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, koelkast, kookplaat, 
koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Overdekt terras met tafel, 4 stoelen, 2 ligbedden en loungeset 

• Plaats voor het parkeren van één voertuig  

 
 
Type CNG Rénové (N. C1 tot C28) 
Reserveer nu uw vakantiehuisje op een 4-sterren naturistencamping op Corsica, op 
Domaine de Bagheera, voor een nudistenvakantie midden in een ongerepte natuur. 
 
Domaine de Bagheera biedt deze in traditionele stijl gebouwde huuraccommodatie 
voor nudisten, met al het nodige comfort voor 1 tot 4 personen. Alle mini villa's CNG 
gerenoveerd staan aan zee of op slechts tientallen meters van het water (van 20 tot 
200 m). Ze bieden dus een directe toegang tot het strand. Elk van deze 
huuraccommodaties biedt al het comfort dat u nodig heeft voor een heerlijk verblijf 
met familie of vrienden op dit vakantiepark voor nudisten. 
  

• Oppervlakte van 36m². Capaciteit: 1 tot 4 personen 

• 1 Slaapkamer met een dubbel bed of 2 enkele bedden en een 2-persoons 
slaapbank in de woonkamer   

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, koelkast, kookplaat, koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Overdekt terras met tafel, 4 stoelen, 2 ligbedden en loungeset 

• Plaats voor het parkeren van één voertuig  

• Van 20 tot 200 meter van zee 
  



Type MARINA (N. C37 tot C38)  
Voor een vakantie in de natuur van naturisten vakantiepark Domaine de Bagheera kunt 
u kiezen voor een huisje aan het water, met zicht op zee! 
  
De mini villa Type Marina voor 1 tot 4 personen is een in traditionele stijl 
gebouwde huuraccommodatie voor naturisten. De comfortabele uitrusting biedt u alles 
wat u nodig heeft voor een rustgevend en aangenaam verblijf met familie of vrienden. 
Deze huuraccommodatie aan zee biedt een directe toegang tot het strand, om volop 
te kunnen genieten van uw naturistenvakantie.  
  
Huur nu de mini villa Marina en geniet van een vakantie vol vrijheid en ontspanning aan 
zee, met familie of vrienden! 
  

• Oppervlakte van 32m²  met capaciteit van 1 tot 4 personen 

• 2 Slaapkamers    

• Kluisje 

• Badkamer met toilet 

• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, grote koelkast / vriezer, 
kookplaat, koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Overdekt terras met tafel, 4 stoelen, 2 ligbedden en loungeset 

• Plaats voor het parkeren van één voertuig  

• Op 20 m van zee 
 
 
 

Mobilhomes 
 

 
Mobile home hoteldiensten 
Deze mobile home op 20 m van het strand biedt een slaapkamer en badkamer voor 
één of twee nachten. Ideaal voor 1 persoon of een stel voor een kort verblijf op 4-
sterren nudistencamping Domaine de Bagheera. 
  
Deze huuraccommodatie voor naturisten is ideaal voor een zakenreis of romantisch 
verblijf. Het is een comfortabele en knusse huuraccommodatie voor 1 of 2 personen, 
speciaal ontworpen voor de verhuur per nacht in het zonnige klimaat van Corsica. Al 
onze huuraccommodaties bieden directe toegang tot het strand, ze staan namelijk op 
slechts 20 tot 50 meter van zee. Hier kunt u volop genieten van luieren, zwemmen en 
strandwandelingen. 
  
Voor een zorgeloos naturistenverblijf in een mobile home kunt u gebruikmaken van half pension 
diensten! 
  

• Een slaapkamer met een dubbel bed of 2 enkele bedden 

• Een badkamer met toilet 

• Terras met tuinset en 2 ligbedden  

• Een parkeerplaats vlakbij de mobile home 
  
Voor uw comfort en rekening houdende met het milieu zijn onze mobile homes voorzien 
van verwarming op zonne-energie.  
 
  

http://bagheera.testecomouest.com/73-restauration/134-la-demi-pension/192-la-demi-pension-au-domaine-de-bagheera.html
http://bagheera.testecomouest.com/73-restauration/134-la-demi-pension/192-la-demi-pension-au-domaine-de-bagheera.html


 
 

Mobile home 2 slaapkamers & 2 badkamers (MH03 en MH04) 
Kies voor uw komende vakantie op 4-sterren naturistencamping Bagheera voor de 
huur van een mobile home met 2 slaapkamers en 2 eigen badkamers. Een 
vakantiehuisje met zicht op zee en directe toegang tot het strand op 50 tot 70 meter! 
  
Deze mobile home voor naturisten is ideaal voor een verblijf met vrienden: de 
accommodatie biedt 2slaapkamers met elk een eigen badkamer. Ook geschikt voor 
gezinnen met volwassen kinderen. Midden in de ongerepte natuur van 
dit naturistenpark kunt u tussen het groen bijtanken en genieten van een 
heerlijke vakantie op Corsica. 
  
Verblijf tijdens uw vakantie aan zee op nudisten vakantiepark Bagheera in Bravone, 
Corsica, in een mobile home met 2 slaapkamers en 2 badkamers, voor een heerlijke 
tijd! 
  

• Oppervlakte van 36m²  met capaciteit van 1 tot 4 personen 

• Airco / verwarming 

• 2 slaapkamers met elk een eigen badkamer en toilet voor elke slaapkamer   

• Kluisje 

• Woonkamer met hoekbank  
• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, grote koelkast / vriezer, 

kookplaat, koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Groot terras met tafel, 4 stoelen, 2 ligbedden en loungeset 

• Plaats voor het parkeren van één voertuig  

• Tussen de 50 en 70 meter van zee 
  
Voor uw comfort en rekening houdende met het milieu zijn onze mobile homes voorzien van verwarming op zonne-energie. 

 
 

Mobile home 3 slaapkamers (MH01 en MH02) 
Verblijf in een mobile home voor naturisten met 3 slaapkamers voor een vakantie op 
onze 4-sterren nudistencamping. Deze mobile home aan zee biedt zicht op zee en 
directe toegang tot het strand op 20 meter. 
  
Grote gezinnen nudisten of vriendengroepen kunnen volop genieten van deze mobile 
home met 3 slaapkamers op slechts 20 m van zee of 50 meter voor de meest ver weg 
gelegen mobile homes. 
  
Deze mobile homes liggen vlakbij het strand en bieden een oppervlakte van 36m² met 
3 slaapkamers; 1 ouderslaapkamer en 2 kinderkamers. Ze zijn voorzien van al het 
nodige comfort voor een zorgeloze en ontspannen vakantie op een 4-sterren 
nudistencamping. 
  

• Oppervlakte van 36m²  met capaciteit van 1 tot 6 personen 

• Airco / verwarming 

• 3 Slaapkamers (één slaapkamer met een dubbel bed en twee slaapkamers met 
2 enkele bedden). Dekens aanwezig  

• Badkamer en apart toilet  

• Kluisje 

• Woonkamer met hoekbank 

• Ingerichte keuken met gootsteen, magnetron, grote koelkast / vriezer, kookplaat, 
koffiezetapparaat en vaatwerk  

• Terras met tafel, 6 stoelen, 2 ligbedden en loungeset 

• Plaats voor het parkeren van één voertuig 
  
Voor uw comfort en rekening houdende met het milieu zijn onze mobile homes voorzien 
van verwarming op zonne-energie. 

 


