
Accommodaties Arnaoutchot 
Algemene informatie voor alle woningen: 

- De 2-persoonsbedden zijn 140x190cm groot tenzij anders vermeldt 

- De 1-persoonsbedden zijn 80x190cm groot tenzij anders vermeldt 

- Alle privé-terrassen beschikken over tuinmeubilair/ligbedden 

- Alle woningen zijn uitgerust met een keuken inclusief, koelkast met vriezer, 

magnetron, 4-pits gasfornuis en een afzuigkap. Uitzonderingen staan 

hieronder in de omschrijving vermeldt. 
 

Lodge Tamaris / 20 m2 / 2-5 personen 

Kamperen met een aangenaam comfort, deze 

bungalowtent voor 4 à 5 personen is voor gezinnen of 

groepen vrienden die een accommodatie van kwaliteit 

willen voor een schappelijke prijs. Dankzij het 

waterdichte sterke zeil lijkt deze tent op een lodge die 

middenin het bos is neergezet. De tent heeft meerdere 

afgeschermde gedeeltes: een woongedeelte met een 

uitgeruste keuken en 2 slaapkamers (één met een 

tweepersoonsbed (160x190cm), één met een 

stapelbed en 1 éénpersoonsbed (90x190cm)). Het 

toiletgebouw ligt vlakbij de bungalowtent. 
 

Cottage Astria / 16 m2 / 1-2 personen 

Als u van de gezellige sfeer van een camping en het 

comfort van een hotel wilt genieten, is de cottage 

Astria voor u gemaakt. Deze stacaravan voor 2 

personen van 16 m2 is ideaal voor stelletjes. Deze 

cottage is slim en functioneel ingericht en heeft een 

woonkamer met zithoek en uitgeruste keuken,een 

ruime slaapkamer met een tweepersoonsbed en een 

badkamer met toilet. Deze stacaravan heeft een 

houten privéterras van 12m2  en is half overdekt. 

 

Cottage Helios / 23 m2 / 2-4 personen 

Deze comfortabele cottage beschikt over een elegante 

woonkamer met uitgeruste keuken, 2 aparte 

slaapkamers, één met een tweepersoonsbed, één met 

twee 1-persoonsbedden, een badkamer en een apart 

toilet. Dit mobiele huisje van 23 m2 ligt mooi en heeft 

grote openingen om het mooie natuurlijke licht in alle 

kamers toe te laten. Deze cottage beschikt over een 

groot terras van 20 m2 met tuinmeubilair en ligstoelen. 



Cottage Duo / 23 m2 / 1-2 personen 

Cottage Duo is de ideale woning om van het naturisme 

te genieten zonder in te leveren op uw dagelijkse 

comfort. Deze woning beschikt over een mooie 

woonkamer en een goed uitgeruste keuken. In de 

aparte slaapkamer staat een groot bed van 

160x200cm. Het terras van deze cottage is overdekt. 

Tuinmeubilair en ligstoelen zijn aanwezig. 

 

Cottage Ouessant / 26 m2 / 2-5 personen 

De cottage Ouessant is voor 4 of 5 personen en heeft 

een prachtige woonkamer met een bank, een geheel 

uitgeruste keuken, een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed, een slaapkamer met kinderbedden 

en een opklapbed, een mooi badkamer en een apart 

toilet. De moderne stijl en de functionele inrichting 

maken van deze cottage één van de favorieten van 

Arnaoutchot voor een naturistenverblijf met het gezin 

in Les landes.  
 

Cottage Louisiane / 30 m2 / 2-5 personen 

Deze Cottage valt op door de mooie afwerking en 

slimme inrichting. Er zijn lichte, afgescheiden 

leefruimtes en een geheel uitgeruste keuken. Er is een 

ruime woonkamer met bank, een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed (160x200cm) en een tweede 

slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden (90x190cm) en 

een opklapbed. 

 

Cottage Aubier / 30 m2 / 2-5 personen 

Deze Cottage wordt gewaardeerd door het moderne 

design en de kwaliteit. Er is een volledig uitgeruste 

keuken met vaatwasser. In de woonkamer staat een 

slaapbank. Er zijn 2 slaapkamers waarvan 1 met een 

tweepersoonsbed (160x200cm) en 1 met 3 aparte 

bedden (90x190cm).  

 

Cottage Family / 31,5 m2 / 2-6 personen 

Deze Cottage is erg geschikt voor grote gezinnen! 

Deze Cottages liggen midden in de natuur, omringd 

door bomen en natuurlijke heggen. Er zijn meerdere 

gescheiden leefruimtes, een woonkamer met 

uitgeruste keuken, een zithoek met bank en 3 

slaapkamers. Er is 1 slaapkamer met een 

tweepersoonsbed (160x200cm) en 2 kamers met 2 

éénpersoonsbedden. 

  



Coco Sweet / 16 m2 / 1-4 personen 

Coco Sweet is de perfecte combinatie tussen 

kamperen en het comfort van een cottage. Dit knusse 

nest van 16 m2 middenin de natuur heeft mooie 

rondingen en een  uitgeruste keukenhoek (zonder 

gootsteen) met een koelkastje, elektrisch 

koffiezetapparaat, magnetron, een slaapkamer met 

een bed van 140 x 190 cm (opbergruimte onder het 

bed) en een tweede slaapkamer met 2 bedden van 70 

x 190 cm (opbergruimte onder de bedden). De 

toiletgebouwen liggen vlakbij.  

 

Chalet Chevreuil / 38 m2 / 2-6 personen 

Deze familiale chalet van 31,5 m2 voor 5 of 6 personen 

combineert de voordelen van een luxe stacaravan met 

een vakantiehuisje en staat midden op onze camping. 

Grote woonkamer met uitgeruste keuken en 

slaapbank, 2 aparte slaapkamers, één met een 

tweepersoonsbed, mooie badkamer en apart toilet. Bij 

deze chalet heeft u een ruim terras van 15,5 m2. Deze 

knusse en gezellige chalet biedt alle comfort en 

privacy die u zoekt op uw naturistencamping aan de 

Atlantische Oceaan.  

 

Chalet Palombe / 32,5 m2 / 2-6 personen 

Deze chalet is middenin het pijnbomenbos gelegen en 

is geïnspireerd op traditionele lokale huizen. Met een 

grote woonkamer met tafel, stoelen, slaapbank en een 

geheel uitgeruste keuken met vaatwasser, een 

slaapkamer met een tweepersoonsbed (160x200cm), 

een kamer met 1 eenpersoonsbed (90x190cm) en een 

stapelbed (90x190cm), een badkamer en een apart 

toilet.   

 

Chalet Oyat / 30 m2 / 2-6 personen 

Deze chalets zijn in 2019 gebouwd en zijn ideaal voor 

families en vriendengroepen. Deze met hout 

afgewerkte accommodatie heeft een zeer modern 

design. Dankzij de grote glazen schuifdeuren komt er 

veel licht binnen in de chalet Oyat.  Voor een 

comfortabel verblijf in Les Landes heeft deze prachtige 

accommodatie van 32 m2 een salon met slaapbank van 

140 cm en een eethoek, een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed (160 x 190 cm) , een tweede 

slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, een uitgeruste 

keuken, een badkamer en een apart toilet.  
 



 

Chalet Rêve / 38 m2 / 2-6 personen 

Chalet Rêve ligt middenin de bossen op korte afstand 

van het strand. De chalet heeft een ruime woonkamer 

met een slaapbank en een uitgeruste keuken met 

vaatwasser, een slaapkamer met tweepersoonsbed 

(160x200cm), een slaapkamer met 3 

eenpersoonsbedden (90x190cm), een badkamer en 

een apart toilet. Vanuit deze chalet bent u heel snel 

bij alle voorzieningen van Arnaoutchot. 

 

Chalet Dune / 60 m2 / 4-7 personen 

Chalet Dune is een modern huis van een houten 

constructie. In deze chalet vindt u meerdere 

afgescheiden leefruimtes: een prachtige woonkamer 

met glazen schuifdeuren, een uitgeruste keuken, 3 

ruime slaapkamers, 2 badkamers (met of zonder 

toilet). 2 slaapkamers hebben een tweepersoonsbed 

(160x200cm) en 1 kamer heeft 3 aparte bedden 

(90x190cm). Deze huuraccommodatie heeft ook 

kwaliteitsvoorzieningen, zoals een vaatwasser, een 

wasmachine, een oven, een espresso-apparaat, een 

waterkoker en een stofzuiger.   

 

Caravan – Pipo wagen / 20 m2 / 2-4 personen 

Deze knusse en originele accommodatie voor 2 

personen of een gezin met kinderen. De woning heeft 

een grote woonkamer met uitgeruste keuken, twee 

aparte slaapkamers (één met een tweepersoonsbed, 

één met een stapelbed van 70x190cm), een 

badkamer en een apart toilet. De slimme inrichting 

garandeert een comfortabele vakantie op twee 

stappen van de Atlantische Oceaan. 

 

Cabane Marensin / 27 m2 / 2-5 personen 

Cabane Marensin is een combinatie tussen een chalet 

en safari-lodge. Deze ecologische accommodatie 

beschikt over meerdere leefruimtes: een grote 

woonkamer die uitkomt op het terras met een 4-

zitsbank, een uitgeruste keuken met keramische 

kookplaat, een slaapkamer met tweepersoonsbed 

(160c200sm), een kamer met 3 eenpersoonsbedden 

(90x190cm), een badkamer en een apart toilet.  

 

 

 



Cabane Nid Perché / 22,5 m2 / 1-2 personen 

Cabane Nid Perché zorgt voor een unieke 

ervaring met uw partner. Deze boomhut maakt uw 

vakantie onvergetelijk! Deze originele 

accommodatie van 22,5 m2, geheel van hout, is 

een origineel knus nest voor een romantische 

vakantie op Arnaoutchot. Met een woonkamer met 

eethoek en bank, een uitgeruste keuken met 

keramische kookplaat en koelkast zonder vriezer, 

een slaapkamer met tweepersoonsbed 

(160x200cm), een mooie badkamer en een apart 

toilet. Deze boomhut valt ook op door de  meubels 

die er een speciale charme aan geven. 

 

 

 

 


