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BLOOT OP
VAKANTIE
LUXE,
WELLNESS & SPA
“Geen natte en beklemmende
badkleding aan je lijf! Heerlijk!”

“Als je van de zee
houdt en de wind
op je blote huid
voelt, terwijl je naar
de uitgestrektheid
van de oceaan kijkt,
krijg je optimale
gevoel van vrijheid.”

Beste naturistenvrienden,
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VOORWOORD & INHOUD

U heeft het eerste magazine van Internatuur in handen, vol informatie over blootvakanties. Toen wij 33 jaar geleden begonnen, gaven
we een boekje met bestemmingen en prijzen uit in A5-formaat. Internet was er niet en iedereen moest het doen met de informatie
die wij verstrekten op papier. Tegenwoordig is dat allemaal op internet te vinden, maar dan weet je uiteraard nog niet alles over zo’n
vakantiebestemming. Onze filosofie en beleid is al 33 jaar hetzelfde. Wij gaan eerst zelf kijken op een bestemming alvorens wij die in
ons aanbod opnemen. Daarnaast bezoeken wij of één van onze partners van Natunion International geregeld onze bestemmingen,
om te zien of alles nog naar wens is. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, net als persoonlijke aandacht en service.

Geen brochure met prijslijst

Dit jaar krijgt u dus van ons voor het eerst een magazine over blootvakanties en geen brochure met prijslijsten. De redenen hiervoor
zijn divers. Zo veranderen prijzen geregeld. Als wij een brochure met prijzen uitgeven, is die bij wijze van spreken soms al gedeeltelijk
achterhaald op het moment dat die bij de drukker ligt. Brochures met alle bestemmingen zouden ook heel dik worden en veel papier
gebruiken, dat is weer minder goed voor het milieu. Daarnaast willen we met dit magazine vooral uw nieuwsgierigheid aanwakkeren
om naar onze (vernieuwde) website te gaan om te kijken welke blootvakantie bij u past!
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Boeken bij Internatuur betekent boeken bij een organisatie die gaat voor zekerheid. Internatuur is onderdeel van Natunion International, de grootste organisatie op naturistisch gebied ter wereld! Wij hebben als doel de naturistische mogelijkheden in de wereld op
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Frankrijk

De kracht van Internatuur is dat we alle bestemmingen al een keer bezocht hebben. Wij kunnen uit eigen ervaring vertellen wat u
er kunt verwachten. Wij kunnen zo ook bestemmingen met elkaar vergelijken. Wij krijgen vaak de vraag:,, Ik ben op vakantie geweest
naar hotel Vritomartis en vond het zo leuk, waar zou u mij adviseren heen te gaan om het net zo leuk te hebben?” Eigenlijk is er niets
te vergelijken met dit hotel op Kreta, maar wij kunnen wel doorvragen naar datgene wat u daar zo aantrekkelijk vindt. Zo ontdekt u
wellicht een heel nieuwe droomplek! Maar als we heel eerlijk zijn: er is geen enkele bestemming hetzelfde! En dat maakt ons werk ook
zo leuk. Mensen adviseren over hun vakantie en na afloop te horen krijgen dat ze zo’n fijne vakantie hebben gehad. Want jazeker, wij
vinden het altijd heel erg leuk om te horen als een vakantie geslaagd is geweest. Een ander groot voordeel van boeken bij Internatuur
is dat u een telefoonnummer meekrijgt waar wij in geval van nood 24 uur per dag op bereikbaar zijn. Het zal u maar gebeuren dat u de
weg niet kunt vinden, of dat u voor een dichte deur staat, en dan…. Dan kunt u altijd contact met ons opnemen en helpen wij u verder.

Wij proberen altijd te luisteren naar onze klanten. Zo ontdekten we op de Vakantiebeurs in Utrecht dat er behoefte was aan georganiseerde singlereizen. In 2013 zijn wij met dit concept begonnen en in 2020 maken we al de 10de en 11de reis naar respectievelijk
El Portus in Spanje en Riva Bella op Corsica! We hebben elk jaar een mooie mix van cultuur, natuur en blootzijn. Zaterdag 18 januari
om 18.00 uur organiseren wij in samenwerking met NFN een Meet & Greet voor alle singles op de Vakantiebeurs 2020 in Utrecht.
Meld je vooraf aan via: info@internatuur.nl
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Cruises

De vraag naar cruisevakanties is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook wij vinden cruisen een heerlijke manier van vakantie vieren,
zeker in je blootje! Je ziet zoveel plekken in één vakantie en je hoeft maar één keer je koffer uit te pakken! Je komt ook op bestemmingen waar je maar één dag per jaar bloot mag lopen en dat maakt een cruisereis al snel uniek. Wij hebben inmiddels heel veel
ervaring met dit soort reizen en vertellen u er graag over.

Blootverhalen en blootfoto’s

Wilt u reisverhalen lezen over naturistische bestemmingen? Kijk dan op www.puurnaturisme.nl. Madeleine van de Wouw en John de
Graaff maken geregeld de mooiste “blote” reizen en schrijven daar interessante reportages over. Op blootlocaties is het maken van foto’s
over het algemeen niet toegestaan, tenzij daar toestemming voor is gegeven. Wij zijn blij dat wij zelf foto’s mogen maken, maar dat wij
daarnaast een aantal foto’s in dit magazine mogen gebruiken van de professionele fotografen Shelly Strazis en Michael J. Cooney.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit magazine en bij het plannen van uw blootvakantie via Internatuur. En aarzelt u
niet als u vragen heeft. Wij staan graag voor u klaar in ons kantoor in Westervoort (op afspraak) of op de Vakantiebeurs in Utrecht,
16-19 januari 2020, hal 7 stand BS01, BS02 & BS03, in het Blootstraatje.
Christy-Anne Kniestedt & Kim Buiting

Foto: Michael Cooney

Lavinia Resort, Spanje

Naaktstrand Barril, Portugal

De Cèze, Frankrijk

Naaktstrand Javea, Spanje

Riva Bella
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INFORMATIE OVER VAKANTIES
BIJ INTERNATUUR
Internatuur verzorgt al sinds 1987 naturistische
vakanties. Op de website www.internatuur.nl vindt
u alle bestemmingen. U kunt op deze vernieuwde
website de prijzen van accommodaties zien, maar
als u een vlucht en/of huurauto erbij wilt boeken,
dan sturen wij u kosteloos een reisvoorstel toe. U
krijgt dan ook onze reisvoorwaarden toegestuurd.

Zekerheden

Als u een blootvakantie bij Internatuur boekt, boekt u
een reis met zekerheden. Niet alleen de zekerheid dat
wij de bestemmingen kennen, maar ook zekerheden als
ons lidmaatschap van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.
Wij geven ook standaard een vliegticketverzekering af,
voor het geval een luchtvaartmaatschappij failliet gaat.
Uw vakantie kan dan gewoon doorgaan, want in zo’n
geval zoeken wij voor u een alternatieve vlucht.

ANVR

Internatuur (KvK 09055619) is
aangesloten bij de Algemene
Nederlandse Vereniging van
Reisondernemingen (ANVR).
Deze branchevereniging voor
‘ondernemers in reizen’ hanteert
strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert
al 50 jaar de kwaliteit van de reizen en de informatie
hierover. De reizen in deze gids worden aangeboden
onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) van
toepassing zijn op alle aanbiedingen in dit magazine en op
onze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat
dit niet het geval is. De ANVRConsumentenvoorwaarden
zijn opgenomen in de ANVRinformatiebrochure 2020,
waarvan de omslag hier is
afgebeeld.

De ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige
informatie (printversie) zijn te vinden op
www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.
Wij steunen overigens de ANVR en ECPAT-NL actief
in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en
seksueel misbruik van kinderen te melden
(www.meldkindersekstoerisme.nl).
Meer informatie is bij Internatuur beschikbaar.

SGR

Internatuur (KvK 09055619) is
aangesloten bij de Stichting
Garantiefonds Reisgelden (SGR).
Binnen de grenzen van de SGRgarantieregeling vallen de in dit
programma gepubliceerde reizen onder de garantie
van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument
ervan verzekerd is zijn of haar vooruitbetaalde reisgeld
terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel
onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet
kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het
vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is
bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Internatuur (KvK 09055619) is
aangesloten bij de Stichting
Calamiteitenfonds Reizen. Binnen
de grenzen van de garantieregeling
van het Calamiteitenfonds vallen
de in dit programma gepubliceerde reizen onder de
garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie
houdt in dat u als consument die deelneemt aan een
door ons georganiseerde reis:
•
(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij
de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet
volledig kunnen uitvoeren;
•
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt
indien wij als gevolg van een calamiteit de reis
moeten aanpassen of indien wij u vervroegd
moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of
natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Klachten

Mocht u op vakantie ergens niet tevreden over zijn,
probeer het dan eerst ter plaatse op te lossen conform de ANVR-Consumentenvoorwaarden. Lukt dit
niet, dan dient u ons zo spoedig mogelijk in te lichten.
Aan een klacht die ons pas bereikt nadat u van uw
vakantie bent teruggekomen, kunnen wij helaas niets
of nauwelijks meer iets doen.

Duurzaam toerisme

Bij het samenstellen van onze
reizen houden we rekening met
mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen
voor (n)u bijzonder is, maar ook
komende generaties kunnen
genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het
nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte
natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken
en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een
belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen
op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor
de mensen die op de vakantiebestemming wonen.
U kunt onze milieubeleidsverklaring en ons milieu
programma nalezen op www.internatuur.nl.
Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Als vakantieganger bent u daarbij
een onmisbare schakel (zie www.anvr.nl: Duurzaam
Toerisme). U kunt bijvoorbeeld zelf uw vakantie
compenseren door nieuwe bomen aan te planten
voor de CO2 die tijdens uw vakantiereis wordt uitgestoten. Hoe dit kan en de berekening hiervan vindt u
op www.treesfortravel.nl of www.greenseat.com.
Als lid van ANVR zijn wij in gesprek met Southpole om te
kijken of we CO2 kunnen compenseren via hun projecten.
Meer informatie hierover ziet u op onze website in 2020.

Naturisme

Alhoewel op de meeste in deze brochure vermelde
terreinen blootrecreatie mogelijk is, kent een aantal
ervan de verplichting bij het winkelen en in het restaurant gekleed te zijn. Houdt u hier rekening mee.

NFN

Internatuur is al jaren buitengewoon lid van NFN, hét
informatieplatform over en dé belangenbehartiger
voor naaktrecreatie in Nederland.

Pictogrammen Reisgids

Met behulp van de pictogrammenlijst krijgt u snel
inzicht in de mogelijkheden van onze bestemmingen
(met betrekking tot vervoer, faciliteiten, aanbiedingen,
winterbestemming ja/nee etc.). De pictogrammen
vindt u terug bij de bestemmingen in deze reisgids.
We hebben het pictogram 'Adults only' (alleen volwassenen) toegevoegd, want er is een aantal bestemmingen waar kinderen niet zijn toegestaan om de rust
te waarborgen.

Nieuwsbrief

Internatuur geeft circa 8 keer per jaar een nieuwsbrief
uit. Het is natuurlijk altijd leuk op de hoogte te blijven
van de nieuwste feitjes en weetjes. Op onze website
kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.

U Furu, Corsica

Blootvakantie boeken

Een blootvakantie kunt u bij Internatuur boeken door
online uw gegevens via ons syteem aan te leveren.
U krijgt ALTIJD eerst een offerte van ons! Als u het
reisvoorstel interessant vindt, gaan wij het voor u
boeken. U mag ons natuurlijk ook bellen om een
reservering te maken als u dat makkelijker vindt.

Facebook & Instagram

Wij hebben een eigen Facebookpagina:
www.facebook.com/internatuur. Ook op Instagram
zijn wij actief: zoek op @Internatuur. Mochten wij
bijvoorbeeld op het laatste moment een annulering

of een aanbieding van een accommodatie hebben,
dan kunnen we u via Facebook en Instagram snel
bereiken. Wilt u op de hoogte blijven van aanbiedingen
en andere ontwikkelingen, like ons dan op Facebook
en volg ons op Instagram!

Klimaat

Wij hebben geprobeerd in de gids bij elke bestemming
een klimaattabel te plaatsen. Uiteraard gaat het hierbij
om gemiddelden en kan de werkelijkheid afwijken. Ter
vergelijking hebben wij op deze pagina de klimaattabel
van Nederland toegevoegd.
Zet- en drukfouten voorbehouden.
© Internatuur
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Koversada, Kroatië

Couples Sans Souci, Jamaica

Mobilhome A superior, El Portus
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Catamarantocht Spanje

Romeins Theater in Cartagena, Spanje

Alleen op vakantie, maar niet eenzaam...
El Portus

Internatuur organiseert al sinds 1987 vakanties voor naturisten. Om nog meer naamsbekendheid te krijgen en ook de laatste ontwikkelingen binnen
het naturisme te ontdekken, besloten we deel te nemen aan de Vakantiebeurs. Inmiddels zijn we in januari in Utrecht een bekend gezicht.
Enkele jaren geleden kwamen de eerste klanten naar ons toe met vragen als: ,,Met mijn partner ging ik vaak met jullie op vakantie. Mijn partner is
echter overleden en ik ken niet zo gauw iemand in mijn omgeving die mee wil gaan op een naturistenvakantie.” En omdat we steeds vaker dergelijke
vragen kregen, besloten we hier iets mee te doen. De eerste singlereis ging in 2013 naar Kreta en die was direct een doorslaand succes.

Als single op vakantie gaan, kan
verschillende redenen hebben

Bij een singlereis wordt vaak gedacht aan een
datingsreis, een reis om een nieuwe liefde te ontmoeten. Dat is dus niet de opzet van onze singlereizen. De
blote singlereis is juist voor gelijkgestemden; mensen
die graag bloot op vakantie gaan, maar dit niet alleen
willen doen. Om een paar voorbeelden te noemen:
er zijn mensen die wel een partner hebben, maar die
laatste houdt nou net niet van blote vakanties. En er
zijn mensen die gescheiden zijn of van wie de partner is
overleden, maar er zijn ook mensen die meer vakantiedagen hebben dan hun partner en daarom nog even
lekker op een blootvakantie willen. Alle singlereizen
zijn internationaal georiënteerd, ze worden aangeboden in samenwerking met onze Duitse partner
Miramare Reisen. De nationaliteiten zijn divers: we
hebben tevreden klanten uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en
Spanje, maar ook uit Nieuw-Zeeland en Canada.

Alleen op vakantie gaan, maar niet
eenzaam zijn

Ik (Christy-Anne) ga ook vaak alleen op pad, bijvoorbeeld om nieuwe locaties te bezoeken. Het meest
vervelende vind ik dan om alleen te eten. Even een
broodje van de supermarkt als ontbijt of lunch is niet
erg, maar alleen dineren of uit eten gaan, vind ik niet
gezellig. Daarom is het zo leuk dat bij de singlereizen
het ontbijt en diner altijd inclusief zijn. Sommige
lunches zijn ook inclusief, maar er is ook ruimte om
met een groepje ‘nieuwe vrienden’ tussen de middag
ergens een hapje te gaan eten. Ook zijn er mensen
die overdag graag gaan wandelen en zelf een broodje
klaarmaken voor de lunch onderweg. Er worden tijdens
de singlereizen altijd excursies georganiseerd: die zijn
in de prijs inbegrepen, maar het staat iedereen vrij
om er wel of niet aan deel te nemen. De ervaring leert
echter dat de meeste mensen graag meegaan en dat
dit vaak heel leuke, gezellige dagen zijn.

De singlereizen van 2020

In 2020 organiseren wij twee singlereizen, in het vooren najaar. De eerste is van 28 april tot en met 9 mei naar
Camping El Portus in Spanje. Deelnemers kunnen kiezen
voor vertrek vanaf Amsterdam Schiphol of Eindhoven
Airport. Het aantal deelnemers ligt tussen de 20 en 30.
De tweede reis gaat naar Riva Bella op Corsica, l’Île de
Beauté. Deze reis duurt twee weken, van 26 september
tot en met 10 oktober. Het is echter ook mogelijk om
alleen de eerste of tweede week deel te nemen.
Vanuit Nederland zijn er geen rechtstreekse vluchten
meer naar het Franse eiland, dus wordt er gevlogen
vanaf Düsseldorf of Brussel Charleroi. Kijk op onze
website voor meer informatie, stuur een e-mail naar
info@internatuur.nl of bel 026-3617134.

Veranda Oriente, Riva Bella
Spanje

Veranda Oriente , Riva Bella

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

El Portus

28/04 - 09/05 2020

Massage Riva Bella

Corsica

Riva Bella

26/09 - 10/10 2020
26/09 - 03/10 2020
03/10 - 10/10 2020

Riva Bella

Big Nude Boat

8

CRUISES
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Paul Gaugin

Paul Gaugin

Bloot op een grote boot
Foto: Michael Cooney

Varen, de wind in je haren, de zon op je blote huid, heerlijk! Het ultieme gevoel van vrijheid! Cruisen wordt steeds populairder en ook bloot cruisen is al
een aantal jaren mogelijk. Het concept komt uit de Verenigde Staten, maar ook in de rest van de wereld zijn cruisevakanties aan een gestage opmars
bezig. In 2000 waren er circa 7 miljoen passagiers, dit steeg in 2008 naar 16 miljoen passagiers en in 2016 werden al 24 miljoen passagiers geteld.
Dit komt vooral omdat cruisen nu ook mogelijk is geworden voor mensen met een kleinere beurs. In 1900 kostte een weekje cruisen met een stoomschip op de Middellandse zee al gauw € 20.000,- per persoon, omgerekend naar nu. Tegenwoordig kan je al vanaf € 450,- per persoon een weekje
(textiel) cruisen op de Middellandse Zee.
Sinds 2014 bieden wij de cruises met de Big Nude
Boat, de Royal Clipper en de Paul Gauguin aan. Deze
schepen worden gehuurd voor een bepaalde periode
om als blootboot te dienen. Aan boord mag je bloot
recreëren, mits het schip 8 kilometer buiten de kust of
een havenplaats is. Het is weliswaar een luxe product,
maar deze cruises zijn (bijna) altijd volgeboekt, dus je
moet er vroeg bij zijn als je mee wilt varen.

Big Nude Boat

Dit is voor ons een heerlijke manier van vakantie
vieren. Je gaat in Florida (Tampa in 2020 en 2021)
aan boord van het schip, je pakt je spullen uit en gaat
varen. Je komt op zoveel verschillende plaatsen, je ziet
zoveel verschillende landen, en…. Je hoeft niet steeds
je koffer in en uit te pakken. Aan boord kom je vrij
gemakkelijk in contact met andere mensen, aan tafel,
bij het zwembad, tijdens een excursie of bij één van

de gezellige barretjes aan boord. Ook Europeanen
weten deze boot steeds beter te vinden. Hij vaart
echter maar één keer per jaar voor naturisten, dus het
is belangrijk om er snel bij te zijn. De reis met de Big
Nude Boat van 2020, vaart één week (23 februari –
1 maart 2020) en zit al vol, er is nog wel een wachtlijst. De Big Nude Boat van 2021 duurt twee weken
(14-28 februari 2021) en heeft nog wel plaats, maar
de goedkoopste hutten zijn al niet meer beschikbaar.

Paul Gauguin

Royal Clipper

Website

Dit kleinere schip vaart in 2020 (1-15 augustus) van
Venetië langs de Kroatische kust naar beneden en via
Rimini en Ravenna terug naar Venetië. De Royal Clipper is een imposante verschijnen met haar 5 masten
en 42 zeilen. In elke haven waar ze aanlegt trekt ze
veel bekijks. Dit is een nog luxere vakantie dan een
cruise met de Big Nude Boat, maar zeker een aanrader.

Het meest luxe van allemaal is een cruise met de Paul
Gauguin. De reis in 2020 (20 mei-6 juni) gaat van Bali
naar Fiji en ondanks de hoge prijs is de cruise al ruim
een halfjaar voor vertrek volledig uitverkocht. Het
schip is niet zo groot en kan daarom makkelijk aanleggen bij de kleine eilandjes in de Stille Zuidzee.

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Big Nude Boat

Big Nude
Boat 2020

Big Nude
Boat 2021

Royal Clipper

MS Planka
MS Jerkic
MS Silva

Royal Clipper

>> Paul Gauguin
(Bali - Fiji)
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Cruises in de Adriatische Zee

Adults only, no kids

Wie het heerlijk vindt om bloot te varen, maar een cruiseschip te kolossaal vindt, kan terecht in Kroatië. Voor de kust van dit
prachtige vakantieland hebben we een aantal kleinere schepen varen. Aan boord is plek voor maximaal 28 personen. Het
heerlijke aan deze vaarvakanties is dat de kapitein onderweg makkelijk voor een andere route kan kiezen, mocht bijvoorbeeld
het weer eens tegen zitten. De schepen gaan ‘s nachts vaak voor anker in verlaten baaien, waardoor het ‘s morgens mogelijk
is nog voor het ontbijt een verfrissende blote duik in zee te maken.

In adults only hotels worden uitsluitend volwassenen toegelaten. De minimale leeftijd is meestal 18 jaar, maar soms zijn
bezoekers al vanaf 16 jaar of pas vanaf 21 jaar welkom. Om direct een vooroordeel weg te nemen, dit heeft niets te maken
met een mogelijk erotisch karakter van het resort. Neen, het gaat vooral om rust en relaxen. We leven namelijk in een drukke
wereld. Als je iemand vraagt hoe het ermee gaat, is vaak een standaard antwoord: “Goed, maar we zijn erg druk”. In de
vakantie wil je dan eigenlijk absolute rust. Om die rust wat meer te waarborgen zijn hotels/resorts opgezet waar geen
kinderen mogen komen. Kinderen zorgen weliswaar voor levendigheid maar ook minder voor rust.

Kroatië

Wilt u met uw partner genieten van rust en ontspanning, ver weg van de drukte van alledag, bij
het zwembad of op het strand zonder geschreeuw,
rondrennende kinderen of andere hectische activiteiten? Dan zijn adults only hotels iets voor u. Samen
romantisch dineren en tijd voor elkaar vrijmaken.

Kroatië heeft een prachtige kustlijn met talloze eilandjes die stuk voor stuk het bekijken waard zijn. Naturisme is er niks geks, op veel plekken langs de kust
recreëren mensen zonder kleren. Tijdens zo’n vakantie
op zee wordt vaak overdag eerst een stukje gevaren,
om dan op een mooie plek voor anker te gaan om te
lunchen en eventueel te zwemmen, om vervolgens
weer wat mijlen op zee te maken. ‘s Avonds wordt
de ene keer aangelegd in een haventje en kun je een
stadje bekijken, een andere keer lig je voor anker in
een verlaten baai. Het is een hele relaxte manier van
vakantie vieren, want de koffer hoeft slechts één keer
te worden uitgepakt. Zo zie je een heleboel verschillende plekken in één vakantie.

MS Silva

De MS Silva vaart vanuit de havenplaats Omiš en in
dit geval is het handig om op de luchthaven van Split
aan te vliegen. Er zijn aan boord 4 douches met toilet
en 1 toilet apart. Het was bij het drukken van dit
Magazine nog niet duidelijk of de MY Vjeko ook zal
varen in 2020. De MY Vjeko is een wat luxer schip dan
de MS Silva met eigen douche en toilet in elke hut.

Het is vaak leuk om een cruise te combineren met
een paar dagen Split of Rijeka. Wij kunnen uiteraard
helpen met het boeken van de vlucht en een (textiel)
hotel. Mocht u met de eigen auto naar Kroatië willen
gaan, dan is een combinatie met één van onze naturistencampings in Istrië erg aan te raden. Kijk op onze
website voor de juiste data en prijzen, want de cruises
voor naturisten zijn er helaas niet elke week.

MS Planka en MS Jerkić

De MS Planka en MS Jerkić zijn door een Duitse touroperator gecharterd voor naturisten. De MS Planka
vertrekt uit Rijeka en is via luchthaven in deze stad
bereikbaar. De MS Jerkić vaart vanuit Trogir dat ook
via de luchthaven Split bereikbaar is. Elke hut op deze
schepen heeft een eigen douche en toilet.

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Er zijn ook adults only resorts die meer vallen onder
de categorie lifestyle, die zijn vaak erotisch getint.
Wij hebben er bewust voor gekozen deze resorts
onder te brengen bij Swingtimetravel. Er is één plaats
in de wereld waar naturisten en liefhebbers van deze
lifestyle beiden graag naar toe gaan en dat is Cap
d’Agde. In het zuiden van Frankrijk, direct aan de
Middellandse Zee, vindt u vermaak, strand en erotische
geneugten in een heel dorp. Verschillende appartementen, bungalows en hotels, van eenvoudig tot
luxueus, staan er tot uw beschikking.

Adults Only in Europa

In Spanje is Finca Robusto, een kleine B&B met
slechts twee kamers, adults only vanwege de klein-

MS Planka
MS Silva

Adults Only in het Caribisch Gebied

Bij The Natural in Curaçao zijn gasten vanaf 16 jaar
welkom. The Natural ligt in het binnenland en heeft
een zwembad en prachtig uitzicht. Club Fantastico
op Sint Maarten heeft ook een fantastisch uitzicht en
vanwege het kleinschalige karakter is dit boetiek hotel
ook adults only. In Mexico is Hidden Beach een AllInclusive Adults Only Resort. Hier komen ook veel
Amerikanen, net als in Jamaica waar dan ook alle

Big Nude Boat
Grand Lido Negril

MS Jerkic

schaligheid. Op Fuerteventura zijn Infiniti en Green
Oasis adults only, ze liggen beide bij Corralejo in het
Noorden. Op Fuerteventura zijn alle stranden Clothing
Optional, dus lopen blote en geklede bezoekers door
elkaar. Op Gran Canaria is Magnolias Natura alleen
voor volwassenen. Het beroemde strand van Maspalomas is in circa 10 minuten bereikbaar met de gratis
shuttlebus. Van hier is het nog circa 500 meter lopen
naar het naaktstrand. In Portugal is Vilapura adults
only, dit is ook een kleinschalige B&B. De B&B Moulin
de Chez Joyeux in Frankrijk is ook adults only om de
rust te waarborgen.

Magnolias Natura

Foto: Shelly Strazis

hotels die wij aanbieden adults only zijn zoals Grand
Lido Negril, Couples Negril, Couples Sans Souci en
Couples Topwer Isle en Club Ambiance. Grand Lido
Negril is het enige hotel waar het naaktstrand direct
vanuit de kamer bereikbaar is. De andere hotels zijn
textiel hotels met een naaktstrand of Clothing Optional
strand. Couples Tower Isle heeft een eilandje voor de
kust voor blootlopers.

Cruises

Cruises aan boord van de Big Nude Boat, de Royal
Clipper en de Paul Gauguin zijn allemaal adults only.
Deze cruises zijn zo geliefd dat u er vroeg bij moet zijn
als u nog mee aan boord wilt. De cruises voor 2020
zijn allemaal al uitverkocht. Er zijn nog wel mogelijkheden op de Big Nude Boat van 2021.

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl
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CHM Montalivet

Rosenfelderstrand

Het blote campingleven
Kort voor mijn geboorte besloten mijn ouders het naturisme te gaan ontdekken. Ze zijn eind jaren zestig lid geworden van de Amsterdamse Lichtbond.
Dat ging nog met een ballotagecommissie van 10 personen, die je moest goedkeuren om toegelaten te worden. Ze zijn die zomer met een jongerenbus
naar Avignon gereden, daar hebben ze de trein naar Agde genomen en vervolgens een taxi naar de naturistencamping in Cap d’Agde. Daar kon je toen
eerst een plekje uitzoeken en je daarna melden bij de receptie. Dat laatste deed mijn vader, mijn moeder hield het plekje bezet met hun spullen. Mijn
moeder was er nog niet zeker van of het bloot lopen wel iets voor haar was. Ze hadden in eerste instantie voor 1 week geboekt en zouden daarna naar
een textielcamping gaan. Het duurde wel een half uur eer mijn vader terug was en het was een hele warme dag. Mijn moeder had haar spijkerbroek en
lange t-shirt al gauw uitgetrokken, want iedereen liep bloot en dan voel je je niet zo gemakkelijk. Toen mijn vader terugkwam was hij natuurlijk stomverbaasd om mijn moeder zo bloot te zien, maar hij vond het prachtig. Blootlopen is een beleving, die niet uit te leggen is en die je zelf moet ervaren.
De naturisten/blootlopers/naaktrecreanten onder de lezers van dit magazine zullen begrijpen dat mijn ouders die twee weken niet meer verhuisd zijn...
Kamperen geeft je een gevoel van vrijheid en dat geldt
zeker in je blootje. Op een camping met kleren aan en
je handdoekje en zeepspullen naar de douche lopen is
zo onhandig en omslachtig. Meestal zijn de douchehokjes nat en als je niet uitkijkt liggen je kleren op de
vieze grond of wordt alles nat. Mannen en vrouwen
hebben op een textielcamping eigen douches, dus
voor een gezin kan dit erg lastig zijn. Op een blootloopcamping heb je dit soort problemen helemaal niet,
dus alleen al praktisch gezien is bloot lopen ideaal.
Van oudsher zijn naturisten kampeerders. In Europa
zijn er daarom een heleboel naturistencampings, meer
dan appartementencomplexen, resorts, bed & break-

fasts of hotels. Die kwamen pas later. De kampeerders
worden echter steeds veeleisender en ouder en om
toch naar je favoriete camping te kunnen gaan, hebben
veel campingeigenaren caravans of mobilhomes neergezet, zodat bezoekers hun eigen caravan lekker thuis
kunnen laten.
Op onze website bij het thema campingleven ziet u
waar de campings die wij aanbieden zich bevinden en
daar kunnen wij uiteraard ook een kampeerplaats voor
u boeken. Maar de campings die wij aanbieden bieden
ook accommodaties aan, zodat u er zonder zorgen
heen kunt gaan en bij wijze van spreken niet uw hele
hebben en houwen hoeft mee te nemen.

Bare Oaks

Rosenfelderstrand
De Reenert

Ook in Canada en de USA bieden wij trouwens campings
aan. U kunt uw tent meenemen in het vliegtuig, maar
wij kunnen ook een camper in alle soorten en maten
voor u regelen om ook aan de andere kant van de oceaan
te kunnen genieten van het blote campingleven.

La Quiquier

USA + Canada

Europa

La Sablière
La Genèse

Website

Sol Sante

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Le Colombier

Laguna
del Sol

Euronat
CHM
Montalivet

Glen Eden

Arnaoutchot
Cypress Cove
Colombier

Lake Como

Domaine
Laborde
El Templo
del Sol
El Portus
Quinta
do Maral

Casa Cinco
Hermanos

Monte
Naturist
O Barao

El Zorro
Almanat

>>

Sun Eden

Valalta

Creuse
Nature
Origan
Village

Pizzo
Greco
Terme
Banovci

Le
Betulle

Ulika

Ufuru

Koversada

La Chiappa

Valalta

Riva Bella

Bunculuka

Bagheera

Solaris

14 BLOOTHOTELS & RESORTS

KINDVRIENDELIJK 15

terug

Voor wie van hotels & resorts houdt...

Blootvakantie met kinderen

Van oudsher waren naturisten kampeerders. De wereld vergrijst en zo ook de naturisten. Zelf met de caravan op pad is voor
velen inmiddels een gedoe en hoe lekker is het dan als er ergens in het buitenland al een accommodatie voor je klaar staat?
Op alle grote campings zie je nu compleet ingerichte tenten, caravans of mobilhomes, die ze vaak chalet noemen. Je blijft de
sfeer van de camping houden, maar de vakantie wordt een stuk luxer.
Veel mensen vinden deze vorm van vakantie toch nog
te primitief. Meer comfort en luxe is steeds betaalbaarder geworden, dus waarom zou je niet lekker op
vakantie gaan naar een hotel, appartement of vakantiehuis? En zo ontstond de roep van naturisten naar luxe
accommodaties waar vakantie vieren in je blootje ook
mogelijk was. Vandaag de dag is het aanbod nog altijd
kleiner dan de vraag, dus met name locaties direct aan
het naaktstrand zijn snel volgeboekt.
In veel hotels en resorts moet je bij het eten buitenshuis of bij het winkelen gekleed zijn, maar er zijn ook
locaties waar alles open en bloot kan. Elke accommodatie heeft hierin haar eigen regels. Doordat wij
overal geweest zijn, kunnen wij u hierover uitgebreid
informeren.
Op deze pagina vindt u onze hotels en resorts. In
Europa hebben wij Hotel Vera Playa Club bij Vera
(Spanje), Hotel Vritomartis op Kreta (Griekenland),

Hotel Panorama op Zakynthos (Griekenland), Hotel
Naturist Angel Club op Rhodos (Griekenland), Hotel
Natureva en Hotel Eve in Cap d’Agde (Frankrijk), Aparthotel Monte Marina op Fuerteventura, Parque Vacancional Eden op Tenerife (beide Canarische Eilanden) en
Hotel Banovci (Slovenië). Deze laatste twee hotels zijn
echter textielhotels met naturistenmogelijkheden.
Buiten Europa zijn de hotels op basis van All-Inclusive
zoals Hidden Beach Resort (Mexico), Grand Lido Negril
(Jamaica) en de textielhotels met naaktstranden op
Jamaica: Couples Sans Souci, Couples Negril, Couples
Tower Isle en Club Ambiance. Op Sint Maarten hebben
we een kleine boetiek hotel Club Fantastico.
Daarnaast zijn er naturistenresorts, die we niet onder
campings, hotels of Bed & Breakfast’s kunnen scharen.
In Europa hebben we in de Italiaanse provincie Puglia
resort Grottamiranda. In Griekenland valt Vassaliki op
het eiland Kefalonia hieronder, in

Hidden Beach

Frankrijk Aphrodite Village, Club Oasis en Cap d’agde.
De laatste is eigenlijk meer een naturistendorp met
diverse kleinere resorts als Heliopolis, Port Nature,
Port Ambonne, Port Soleil en Port Venus. In Spanje
zijn Costa Natura, Vera Natura, Natsun en Lavinia
Resort dergelijke resorts. Nieuw in Portugal is het
kleine resort Samonatura. Op de Canarische Eilanden
zijn Magnolias Natura op Gran Canaria, Infiniti en
Green Oasis op Fuerteventura voorbeelden van
resorts. Charco del Palo op Lanzarote is als dorp een
uitzondering, maar je hebt wel alle voorzieningen van
een resort.

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Op reis gaan met het eigen gezin is heerlijk, bijvoorbeeld op een gezamenlijke blootvakantie. Een belangrijke voorwaarde is
dat dit in een veilige omgeving gebeurt. Gelukkig is de sociale controle op de naturistencampings groot. Iedereen let wel op
elkaar en dat geeft een veilig gevoel. Toen wij nog kampeerden, vond ik het heerlijk om met het hele gezin naar de gezamenlijke douche van de camping te lopen en tegelijk te douchen. We hoefden zo maar één fles shampoo mee te nemen en niet
moeilijk te doen met een tasje voor de mannen en een tasje voor de vrouwen.
Veel campings, hotels en naturistenresorts zijn op
kinderen ingesteld. Er is vaak animatie aanwezig en
een jeugdhonk of speeltuin. Maar soms hebben
kinderen aan alleen al een zwembad, meertje, strand
of riviertje genoeg. Op vakantie is het gezellig als er
vriendjes of vriendinnetjes zijn om mee te spelen.
Op onze website kunt u zien welke resorts, hotels of
campings deze mogelijkheden aanbieden. Aangezien
wij alle bestemmingen kennen en op vele met onze
kinderen zijn geweest, willen wij u er graag meer over
vertellen als u dat wenst.

Duitsland

Portugal

Luxemburg

Griekenland

Frankrijk

Italië

Hier vindt u een opsomming van de locaties die in onze
ogen zeer geschikt zijn voor gezinnen met kinderen.
Ze bieden vaak ook animatie en/of een speeltuin aan,
naast diverse sport- en spelmogelijkheden, zand/
speelstrandje of zwembad. Op onze website vindt
u de locaties terug bij het thema kindvriendelijk.

Corsica

De Reenert

Hotel Vritomartis

Euronat, CHM Montalivet, Arnaoutchot, Domaine
Laborde, Le Colombier, Creuse Nature, Domaine de
la Gagère, Domaine de la Sablière, La Genèse, Origan
Village, Club Oasis, Aphrodite Village, Le Clapotis

Club Corsicana, Bagheera, Riva Bella, La Chiappa, U Furu

Spanje

El Templo del Sol, El Portus, Hotel Vera Playa Club,
Almanat

CHM Montalivet
Creuse Nature

Club Oasis

Monte Naturista O Barao, Quinta do Maral

Le Betulle, Pizzo Greco

Kroatië

Ulika, Solaris, Koversada, Valalta, Bunculuka

Canada en Amerika

Bare Oaks, Cypress Cove, Lake Como, Glen Eden,
Laguna del Sol

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Monte Marina
Panorama Hotel

Rosenfelder Strand

La Genèse
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B&B’s waar bloot gewoon is...

Voor tieners & twintigers: de Jongerenreis

Het aantal naturistenlocaties is schaars. De vraag naar blootvakanties neemt toe, maar het aanbod stijgt niet direct mee.
Gelukkig komen er steeds meer kleinschalige Bed & Breakfasts voor naturisten, vaak gelegen op mooie locaties. Als naturisme
relatief nieuw voor u is, of als u niet zo van drukte houdt, dan is zo’n accommodatie misschien juist iets voor u. Dergelijke
B&B’s bieden we aan in België, Frankrijk, Spanje en Portugal.

Voordelen B&B

Wat zijn de voordelen van deze kleine B&B’s? Vaak
is het bij de eigenaren thuis waardoor persoonlijke
aandacht is gegarandeerd. Zij kunnen u ook als geen
ander vertellen welke activiteiten er in de omgeving
kunnen worden ondernomen. Vaak worden onder
begeleiding van een eigenaar wandelingen georganiseerd, zodat u kunt zien waar de locals graag heen
gaan. Kleine B&B’s zijn niet massaal, u kunt er echt
genieten van de rust. Als deze vorm van vakantie
houden u aanspreekt, dan moet u zeker eens één
van de B&B’s uitproberen die wij aanbieden.

België

Seanat in België is een oase van rust waar je heerlijk
even kunt ontstressen. Ontbijt is tegen betaling te
verkrijgen. U kunt uitrusten in de sauna, jaccuzzi en
het zwembad. De accommodatie in Koksijde ligt op
circa 40 minuten met de auto van het naaktstrand
in Bredene.

Frankrijk

In Frankrijk zijn wij afgelopen zomer gaan kijken bij
Moulin de Lassier en Moulin de Chez Joyeux. De mooie
oude gebouwen die bij de molen hoorden, zijn omgebouwd tot B&B. De eigenaar van elke moulin heeft
zijn eigen draai aan de verbouwing gegeven om er
een bloot paradijsje van te maken. La Quiquier op een
landgoed in de Gard is een luxe B&B waar u uren en
uren over het terrein bloot kunt wandelen.

Spanje

Finca Robusto tussen Alicante en Valencia, beschikt
over slechts één B&B-kamer en een appartement.
Ontbijt is apart bij te bestellen bij het appartement.
Hier wordt rust, ruimte en vrijheid gecombineerd met
een mooi uitzicht. Casa de Cinco Hermanos heeft twee
B&B-kamers, twee kleine huisjes met uitzicht op de
bergen en twee campingplaatsen. ’s Avonds meeeten met de eigenaren is mogelijk. El Zorro heeft drie
B&B-kamers, een Yurt, en een grote villa met eigen

Moulin de Lassier

zwembad naast de twintig campingplaatsen. Zowel bij
Casa de Cinco Hermanos als bij El Zorro worden wandelroutes voor de gasten uitgezet. De eigenaren lopen
graag mee en vertellen u van alles over de omgeving.

Portugal

Vilapura in Portugal heeft vijf kamers en ligt in de
buurt van Tavira. De eigenaren stellen gratis fietsen
ter beschikking aan hun gasten om zo naar het naaktstrand te kunnen fietsen dat op slechts drie kilometer
afstand. Nieuw dit jaar bieden wij B&B Jardim do Eden
aan in Portugal.

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Al jarenlang gaat elke zomervakantie een grote groep Jongeren die lid zijn van NFN naar naturistencampings in Frankrijk.
Om de drie jaar wordt er een nieuwe camping uitgezocht. Sinds 2018 is Le Colombier in de Vendée gastheer. Het is een reis
die wordt georganiseerd voor èn door jongeren. De groep bestaat uit jongeren tussen de 18 en 27 jaar oud. Velen kennen
elkaar al jaren, van bijvoorbeeld weekenden weg in Nederland, maar ook zijn er ieder jaar weer genoeg jongeren die voor het
eerst meegaan.
Le Colombier is 50 hectare groot. Er zijn veel voorzieningen, zoals een (verwarmd) zwembad, bar, restaurant en een sauna. De jongeren hebben een eigen
activiteitenveld, met een eigen kooktent, partytent en
een volleybalveld. Daarnaast staan alle tenten van de
jongeren op een groot slaapveld. De reis in 2020 is van
25 juli tot 8 augustus, op 24 juli vertrekt de bus vanuit
Utrecht. Op 9 augustus keert de bus er weer terug.
Tijdens zo’n jongerenvakantie genieten de deelnemers
volop, getuige de volgende uitspraken over de reis van
afgelopen jaar.
“De tijd van je leven” De hoofdquote van de NFNJongeren! Een quote die we al jaren gebruiken en ook
op onze truien staat, want zo leuk is de vakantie!”
- Mandy (gaat al 7 jaar mee)
“Hier kan ik laten zien wie ik echt ben, hier is iedereen
goed zoals die is, hier voelt het als thuis.”
- Noa (gaat al 3 jaar mee)

Casa de 5 Hermanos
Moulin de Chez Joyeux

“Trucje! EMBALLAGE! Zeg waar is dat fuifje?
#zomer2019”
- Lykke (gaat al 5 jaar mee)
“De nfnj vakantie, 2 weken lang plezier, lekkere drankjes en vrienden voor altijd!”
- Tom (gaat al 3 jaar mee)
“Ik ga 2 jaar mee met de NFN-Jongeren en heb nog
nooit een NFNJ-weekend gemist, omdat ze gewoon
zo leuk zijn! De weekenden zijn als een mini zomervakantie!”
- Elias (gaat al 2 jaar mee)
“Vrienden, feesten en gezelligheid NFN-Jongerenvakantie heeft het allemaal.” - Twan (ging voor de
eerste keer mee)

De tijd van je leven!
Le Colombier

El Zorro

“Vriendschap, respect, gezelligheid en gelijkheid.”
- Marloes (gaat al 7 jaar mee)

Bring your own

“Al sinds het eerste jaar dat ik NFN-jongeren zomervakantie mee ga, voelt het als een plek waar ik mezelf
kan zijn. Deze karakteristieke eigenschap, het respect
naar elkaar, wordt al jaren van deelnemer op deelnemer overgegeven en ik denk dat dat de kracht van de
NFN-jongeren is. Dit in combinatie met toffe activiteiten en de leukste (thema)feestjes, maakt dat ik dit jaar
alweer voor de tiende keer met de zomervakantie mee
ga. Ik kan dan ook iedereen aanraden om (ook dit jaar
weer) mee naar Frankrijk te gaan.”
- Koen (gaat al 9 jaar mee)
Kortom, een vakantie die je mee moet maken als je
tussen de 18 en 27 jaar bent!!! Kijk op onze website of
op www.nfn.nl/jongeren

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl
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Met Minoes en Rakker op reis

Reizen met een handicap kan echt!

Bijna 7 op de 10 Nederlanders willen jaarlijks op vakantie, blijkt uit recent onderzoek van NBTC-NIPO Research. Van deze
ongeveer 12 miljoen mensen zijn in zeker 4 miljoen huishoudens één of meer huisdieren. Maar ja, wat doet u dan met uw
hond, kat of ander troeteldiertje als u er zelf niet bent? Oppas regelen bij vrienden of familie is niet altijd mogelijk en een
hondenpension of dierenhotel is vaak een dure optie. Nu is het bij een aantal locaties die wij aanbieden mogelijk uw huisdier
mee te nemen. Dit is vaak wel tegen betaling en u moet er zeker van zijn dat uw harige vriendje de boel niet afbreekt of voor
overlast zorgt. Daarnaast moet u zich natuurlijk wel bedenken hoe lang de reistijd is voor het beestje en of het dat allemaal
waard is. Ook is er een aantal regels waar u aan moet voldoen om een hond, kat of ander huisdier mee te mogen nemen.

Paspoort, chip en inentingen

Als u een huisdier mee wilt nemen op reis dan moet
deze een eigen dierenpaspoort te hebben, hij of zij
moet gechipt zijn en honden en katten moeten ingeënt
zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Daarnaast kan per
land een aanvullende eis gesteld worden en deze kunt
u navragen bij de dierenarts. Te denken valt aan een
behandeling tegen infecties veroorzaakt door parasieten. U kunt bij de ambassade van een land waar u
naartoe gaat ook navraag doen wat de aanvullende
eisen zijn. Soms geldt voor met name landen buiten
de EU dat uw huisdier eerst in quarantaine of afzondering moet.

Gezondheidsverklaring

Reist u met een konijn, ander klein knaagdier, vogels
of vissen; dan is vaak een gezondheidsverklaring van
de dierenarts voldoende. Het beste is echter vooraf
contact op te nemen met de ambassade van het land
dat u gaat bezoeken.

Accommodaties

Niet alle accommodaties staan het meenemen van
huisdieren toe. Zo ja, dan zijn daar vaak extra kosten
aan verbonden. Vaak mogen het alleen kleine huisdieren zijn. Daarnaast vragen ze vaak een hoger
bedrag voor de eindschoonmaak. Gaat u binnen
Europa en met eigen auto dan zijn bij de locaties
waar u het bovenstaande symbool aantreft huisdieren
toegestaan. Houdt u er wel rekening mee dat er op
campings of resorts plekken zijn waar huisdieren
verboden zijn, zoals bijvoorbeeld bij het zwembad of
op het strand. Er zijn natuurlijk ook mensen die angst
hebben voor honden en in alle gevallen vragen wij u
daarom om de regels te respecteren van de resorts/
campings. Mocht u dus een huisdier mee willen
nemen, vraag ons dan of het mogelijk is en wat de
extra kosten zullen zijn.

Foto: Shelly Strazis

Sommige accommodaties hebben zelf ook huisdieren
en dan niet alleen honden of katten. Bij Riva Bella
houden ze zelfs lama’s als huis/campingdieren.

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Wij hebben ook klanten die mindervalide zijn. Menig kampeerbestemming ligt op een heuvelachtige locatie en is dus niet erg
toegankelijk als je minder goed ter been bent. We zijn op alle bestemmingen geweest, maar als je zelf geen handicap hebt, kijk
je toch anders tegen een locatie aan. Ik had een keer mijn enkelbanden gescheurd en ging mee met de Big Nude Boat. Dan pas
merk je waar je zoal tegen aan loopt als je minder goed ter been bent. Deze blote cruise is weliswaar geschikt voor mensen in
een rolstoel, maar als je op krukken loopt, merk je pas wat voor afstanden je aan boord van zo’n schip moet afleggen.
Wij hebben in ons programma bestemmingen opgenomen, die aangepaste accommodaties hebben voor
mensen in een rolstoel. Vaak is het echter wel fijn als
je als gast in enige mate zelfstandig kunt lopen. Als je
volledig van je rolstoel afhankelijk bent en bijvoorbeeld
hulp nodig hebt bij het in en uit bed komen, dan wordt
het vinden van een geschikte accommodatie eerlijk
gezegd heel moeilijk. In de landen die wij aanbieden
zijn de hulpmiddelen vaak wel te huur, maar veelal zijn
de bedden dan weer niet geschikt.
We hebben veel ervaring met klanten die gaan vliegen
en een rolstoel of rollator mee willen nemen in het
vliegtuig. Geef dit altijd bij boeking door en we zorgen
ervoor dat u op de luchthaven gebruik kunt maken van
assistentie.

Minoes op vakantie
Rakker op Rosenfelderstrand

Frankrijk

Euronat, CHM Montalivet, Domaine de la Sablière,
Domaine de la Gagère, Creuse Nature

Corsica

La Chiappa, Riva Bella, Baheera

Spanje

Vera Natura, Costa Natura, El Portus, Hotel Vera
Playa Club

Canarische Eilanden

Infiniti

El Portus
Hotel Vera Playa Club

Lama’s op Riva Bella

De bestemmingen die in elk geval rolstoeltoegankelijke accommodaties hebben zijn de volgende:

Creuse Nature

Griekenland

Hotel Vrtiomartis

Caribisch gebied

Big Nude Boat, Grand Lido Negril, Couples Resorts
Vaak zijn het maar één of enkele accommodaties die
geschikt zijn. Vraag ons om de mogelijkheden.

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl
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Hoe ging dat, die eerste keer naturistisch?
Mensen die voor het eerst naturistisch op vakantie willen, stellen ons vaak de vraag: “Hoe is dat nou?” Tja, dat is lastig te
omschrijven. Ik vind het een beleving, ik ben mijn hele leven al een blootloper. Ik zeg altijd: “Zo geboren, zo gebleven”. Voor
mij is het lastig uitleggen wat het verschil is tussen een textielvakantie en een blootloopvakantie. Ik weet nog goed dat ik had
afgesproken met een vriend (mijn huidige man...). Ik was een tiener, maar wel één die blootlopen niet wilde opgeven. Dus aan
het einde van een hele gezellige avond zei ik: “Voor we verder gaan, wil ik dat je weet dat ik een naturist ben.” “Oké”, zei hij,
“geen probleem“. Pas veel later begreep ik dat hij geen idee had, wat een naturist was, maar dat hij mij wel zag zitten en dat
naturisme voor lief zou nemen. Die zomer ging hij voor het eerst mee met mijn ouders en mij naar naturistencampings. In
het begin was het even heel onwennig, maar we zijn al 30 jaar samen en gaan waar het kan op vakantie met de billen bloot.
In Nederland is het georganiseerde naturisme pas in
de jaren 30 ontstaan. De eerste Nederlandse naturistenvereniging is “Zon en Leven”. De filosofie ging
daar verder dan alleen het gezamenlijk bloot zijn. Deze
levenswijze werd versterkt door een gezond leefpatroon, dwz geen tabak, geen drugs, geen alcohol en
geen vlees. Tot aan het begin van de 21e eeuw werden deze regels streng nageleefd op de terreinen van
Zon en Leven. Niet iedereen wilde echter zo streng
leven en in de jaren 50 ontstonden de lichtbonden.
Gelukkig is naturisme of bloot lopen in de Nederlandse
samenleving niet meer zo’n taboe zoals vroeger.
Veel mensen gaan graag naar een sauna en de stap
van gemengde sauna naar een naturistencamping is
heus niet zo heel groot. Er zijn echter wel verschillen
tussen de bestemmingen. Er zijn er die willen dat je
altijd bloot loopt zodra het kan, maar het merendeel

van de bestemmingen wil graag dat je gekleed gaat
in restaurants, bij de receptie, de winkel en bij de bar.
Wij vinden het belangrijk om onze klanten zo goed
mogelijk te informeren en daarom nemen wij (of in
een enkel geval één van onze partners) eerst een kijkje
bij een nieuwe bestemming alvorens wij deze gaan
aanbieden.
Om een eerste blote vakantie uit te proberen, zijn
volgens ons de clothing optional bestemmingen
ideaal. Iedereen draagt wat hij of zij wil: iets of niets.
De ervaring leert dat vaak bij vrouwen de eerste dag
de bikini aan blijft, de tweede dag het bovenstukje
wordt afgedaan en de derde dag alles uit gaat. Toch
nog wat onzeker? Het is altijd prettig om een sarong
of pareo bij de hand te houden.

Duurzaam toerisme, wat is dat?
Foto: Shelly Strazis

De Naturisten Federatie Nederland (NFN), de belangenorganisatie voor naturisme in ons land, heeft diverse
keren onderzoek gedaan over het aantal blootlopers
in Nederland. Steeds kwam hier het getal van circa
2 miljoen uit, dus zeg maar 1 op de 8 Nederlanders.
Er wordt nog niet altijd Open & Bloot over gesproken,
maar de kans is groot dat er meer blootlopers in je
directe omgeving zijn dan je denkt... En hoe mooi is dat!

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

De basisprincipes van naturisme zijn respect voor elkaar en respect voor omgeving/de natuur. Duurzaamheid past binnen
deze filosofie. Internatuur promoot duurzaam toerisme om ervoor te zorgen dat niet alleen wij, maar ook onze kinderen en
kleinkinderen kunnen blijven genieten van de mooie locaties. Een beter milieu begint bij jezelf! Dat is ook de reden waarom
wij geen dikke brochure met prijsbijlage meer uitgeven en dit dunnere magazine uitbrengen op milieuvriendelijk papier.
Op onze website vindt u alle gegevens van onze bestemmingen en kunt u een prijsopgave aanvragen. Nota’s worden per
e-mail ipv per post verzonden, evenals de reisbescheiden als u dat wenst. Over milieuvriendelijk gesproken: op het dak van
ons kantoor zitten zonnepanelen om duurzaam elektriciteit op te wekken.

Wij compenseren uw CO2-uitstoot bij
iedere huurauto!

Internatuur werkt via Sunny Cars samen met GreenSeat om groener reizen mogelijk te maken. Elke
huurauto die bij ons geboekt wordt heeft automatisch
GreenSeat CO2-compensatie! Hiermee compenseert
u de CO2-uitstoot van uw reis en geeft u huishoudens
in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie.
Dit zorgt voor minder CO2 in de atmosfeer en een
verbetering van de leefomstandigheden van lokale
families. Met uw bijdrage worden verschillende projecten ondersteund die het klimaat ten goede komen:

Efficiënte houtovens in Afrika

Eén derde van de wereldbevolking kookt nog op open
vuur. Dit leidt tot veel ontbossing en gezondheidsklachten. Door ontbossing houdt de bodem minder
goed water vast en erodeert, met alle negatieve
gevolgen voor de landbouw en het klimaat. En het
koken op open houtvuur is doodsoorzaak nummer 4 in

The Natural
Big Nude Boat

Biogas in Afrika

Riva Bella

Houtskoolovens in Afrika

de wereld. In samenwerking met de lokale bevolking
zijn daarom efficiënte houtskoolovens ontwikkeld. De
ovens gaan klimaatverandering tegen en verbeteren
tegelijkertijd de situatie voor de lokale bevolking. Dit
klimaatproject investeert in de productie, distributie
en verkoop van efficiënte “cookstoves” in Afrika om
deze toegankelijk te maken voor lokale huishoudens.

Biogas in Afrika

Meer dan de helft van de bevolking van Afrika heeft
geen toegang tot gas en elektriciteit. Vooral op het
platteland is er een tekort aan energie. Biovergisters
voorzien huishoudens van schone brandstof om te
koken en gas voor verlichting. Deze voorkomt rook
uit de keuken, gezondheidsproblemen worden verminderd en het produceert een vruchtbaar, organisch
overblijfsel, ‘slurry’, dat gebruikt wordt als mest in de
landbouw.

Windenergie in India

Dagelijks ademen miljoenen inwoners van India
zwaar vervuilde lucht in. Een belangrijke oorzaak van
de luchtvervuiling is de energieopwekking via kolencentrales en de verbranding van hout om te koken.
Dankzij onze windenergieprojecten in India, worden
de lokale huishoudens in vaak afgelegen gebieden
voorzien van stabiele en schone energie. Zo wordt
de CO2-uitstoot door vervuilende kolencentrales en
verbranding van hout gereduceerd.
Ook veel van onze bestemmingen zijn duurzaam.
Seanat in België wekt al haar energie zelf op via
zonnepanelen bijvoorbeeld. Ook Hotel Vritomartis
verbouwt zelf zijn groenten en kruiden in de tuin. Riva
Bella op Corsica verwarmt water via zonnepanelen.
De stranden in Kroatië hebben allemaal een blauwe
vlag; een milieuonderscheiding om aan te geven dat
ze schoon en veilig zijn. Steeds meer bestemmingen
zijn op deze manier bewust bezig met het milieu.

Terme Banovci
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Hidden Beach

Euronat

Bloot en luxe, gaat dat samen?
Hoe heerlijk is dat: als gezin een paar weken per jaar vakantie vieren op een naturistenterrein, in binnen- of buitenland? Maar als de kinderen eenmaal
uit huis zijn, ontstaan vaak nieuwe mogelijkheden. Eén ervan is de naturistische/blote cruise. Heerlijk de hele dag niets doen, soms is alles aan boord
inclusief. En dat zonder (kleine) kinderen die rondrennen of aandacht vragen, als cruisegast heb je alle tijd om te genieten van rust, ruimte en de zon op
je blote huid.
Een trip met de ‘grote blote boot’ (Big Nude Boat) in
het Caribisch Gebied is al erg luxe, maar de overtreffende trap zijn de blootcruises met de Paul Gauguin
van Bali naar Fiji en die met de Royal Clipper in de
Adriatische Zee.
Maar blote luxe bestaat ook op het vasteland. Zo kent
Jamaica enkele All-Inclusive hotels zoals Couples
Resort en Grand Lido Negril. Het laatste is een klein
boetiekhotel met 26 suites, direct aan het naaktstrand. Het richt zich op adults only, die aan de westpunt van Jamaica door luxe omringd willen verblijven.
In Grand Lido zijn zowel alleengaanden als stellen
welkom. De Couples hotels zijn onderdeel van een
keten textielhotels, die allemaal wel een naaktstrand
of blooteiland voor de kust hebben.
Op het Mexicaanse schiereiland Yucatán, op een uur
rijden van Cancun, is Hidden Beach een adults only,

All-Inclusive resort waar alle 42 suites uitzicht op zee
hebben. Het ligt direct aan het naaktstrand en alleengaanden zijn ook hier welkom.
In Europa ligt in Zuid-Frankrijk, aan de rivier de Cèze,
het landgoed Domaine de la Quiquier. Het eeuwenoude landhuis is in 2016 compleet gerenoveerd. Het
complex staat op een landgoed van bijna 500 hectare,
waar je urenlange wandelingen in je blootje kunt
maken. Rust en ruimte staat ook binnen centraal,
want er zijn slechts vijf luxe designsuites beschikbaar.

Bloot, Wellness & Spa, een heerlijke
combinatie!

Een luxe blootvakantie en dan ook nog genieten
van massages, wellness en/of een spa, hoe heerlijk
is zo’n combinatie? Steeds meer resorts, hotels en
campings hebben gekozen voor het creëren van een
wellnesscentrum met spa. Je lekker laten verwennen

Riva Bella

met een heerlijke massage, nergens aan denken,
alleen maar genieten. De hotels in Jamaica en Mexico
(hierboven beschreven) hebben allemaal een vorm
van wellness & spa. In Hidden Beach kun je genieten
van een massage op het strand, met op de achtergrond
het geluid van de golven en de branding. Ook de Big
Nude Boats hebben een groot wellness- & spacentrum
aan boord. Ook binnen Europa, op grote campings
vaak, zijn (soms hele grote) wellness-, spa- en thalassocentra. Op het kaartje hiernaast ziet u waar Wellness
& Spa in Eruopa te vinden zijn. Vraag ons om meer
informatie.

Europa

De Reenert

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

CHM
Montalivet
Euronat
Arnaoutchot
Domaine
Laborde

Grand Lido Negril

Hotel
Natureva
Riva Bella
Valalta
El Portus

Couples Tower Isle

Terme
Banovci

Carcassonne
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Provence

Domaine Laborde

Frankrijk
Languedoc-Roussillon

Deze streek ligt aan de Middellandse Zee en heeft
dus een mediterraan klimaat. Direct aan zee hebben
wij Aphrodite Village, Club Oasis en Cap d’Agde.
Le Clapotis ligt er ook, maar deze accommodatie ligt
achter een zogeheten étang (lagune). De zee loopt
er langzaam af, ideaal voor gezinnen met kinderen.

Gard

De Gard is een departement van de LanguedocRoussillon. De accommodaties die we hier hebben
liggen midden in de natuur, aan de rivier de Cèze.
Rond La Quiquier is een landgoed van bijna 500
hectare waar u bloot kunt vertoeven! U ziet de rivier
de Cèze, maar kunt er niet heenlopen. La Sablière en
La Genèse zijn campings die wel aan de rivier liggen.

Provence

Deze fantastische streek ligt tussen de Middellandse
Zee, het Rhônedal en Italië. De accommodaties Origan
Village en Le Petite Arlane liggen beiden in het binnenland, prachtig in de natuur. In de Provence wordt
vooral veel rosé wijn geproduceerd.

Bourgogne

In de Bourgogne bieden we in Parc Natural Régional
de Morvan camping Domaine de la Gagère aan. De
omgeving is rijk aan historie en cultuur, maar bovenal
rijk aan natuurschoon en rust.

Limousin

Creuse is een departement van de Limousin en hier
vindt u Creuse Nature. De accommodatie ligt eveneens midden in de natuur. Ook de B&B Moulin de Chez
Joyeux ligt in de Limousin, deze plek is vooral geschikt
voor rustzoekers.

Vendee

Kenmerkend voor de Vendee is het zogenaamde
“coulissenlandschap”; veelal weilanden omgeven door
hoge heggen. Dit cultuurlandschap is in de late Middeleeuwen ontstaan. Le Colombier, de camping waar de
NFN-Jongeren naartoe gaan ligt in dit département.

Dordogne

Op de grens van de Dordogne en de Lot-en-Garonne
ligt de camping Domaine Laborde. De Dordogne staat
bekend om de vele grotten en pre-historische rots-

Klimaat

Euronat

Frankrijk is een belangrijke bestemming voor naturisten. Het merendeel van de naturistenlocaties die wij aanbieden liggen in het zuiden, vandaar de
klimaattabel van Languedoc-Roussillon als voorbeeld.

Languedoc-Roussillon

tekeningen. Er zijn veel oude vestingstadjes met leuke
markten. Ook B&B Moulin de Lassier bevindt zich hier
bij het plaatsje Saint-Yrieix-La-Perche.

Haute Garonne
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Dit departement grenst onder meer aan de Pyreneeën.
Het Middeleeuwse stadje Carcassonne en de fabriek
van vliegtuigbouwer Airbus zijn belangrijke bezienswaardigheden. Carcassonne is goed bereikbaar vanaf
Aphrodite Village en Club Oasis. De foto van Carcassonne
is van Karen Dempsey, verkregen via Domaine Michaud.
Le Colombier

Aquitaine

Dit is een provincie aan de Atlantische Oceaan vanaf
de Spaanse grens tot aan de Loire. Vlak aan zee bieden
wij Arnaoutchot, CHM Montalivet en Euronat aan. De
Atlantische Oceaan kent veel golfslag, wat ideaal is om
in te surfen. Langs de kust is een fietspad van meer dan
300 kilometer.

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl
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La Chiappa

Club Corsicana

Corsica

Klimaat

Corsica wordt ook “Ile de Beauté” genoemd, het eiland van de schoonheid. Op deze parel van de Middellandse Zee liggen de naturistenbestemmingen
aan de oostkust, direct aan zee. Eén bestemming, in het zuiden, ligt middenin de natuur en heeft zelfs een riviertje met waterval...

De flora en fauna van Corsica is verbazingwekkend
divers, er leven wel meer dan 2000 plantensoorten.
De geur van de vegetatie is betoverend. Niet voor
niets dat de Engelsen Corsica vaak “het geurige
eiland” noemen. Napoleon Bonaparte, die geboren is
op Corsica, zei dat hij zijn vaderland alleen al aan de
geur kon herkennen. Karakteristiek is de begroeiing
met maquis (Macchia), een ruig, kruidachtig struikgewas. In het voorjaar bloeit ze in bonte kleuren, in
de zomer ziet ze er een beetje droog uit.

Bewegwijzerde wandelpaden lopen door bossen,
beken en valleien, over bergen en heuvels. Over de
toppen van het eiland loopt de deels veeleisende
wandelroute GR20. Wie deze route van 200 kilometer
aflegt heeft daarbij continu zicht op de Middellandse
Zee. Er zijn ook trajecten voor het hele gezin, zoals
de Mare è Mare die de oost- en westkust met elkaar
verbindt. Daarnaast zijn er natuurlijk talloze (halve)
dagtochten te maken, vaak in de directe omgeving
van de naturistenterreinen.

Corsica is bergachtig en daardoor dunbevolkt, er zijn
amper 300.000 inwoners. De hoogste twee punten
zijn de bergen Monte Cinto (2706m) en Monte Rotondo
(2622m). Corsica is ook een heerlijk wandeleiland.
Veel naturisten houden ook van wandelen en deze
twee liefhebberijen laten zich op dit Franse eiland
vol ongerepte natuur perfect combineren.

Corsica is te mooi om niet te ontdekken, dus als u
niet met eigen auto gaat, raden wij het huren van een
auto aan. Op die manier kunt u op eigen gelegenheid
bijvoorbeeld de steden Bastia in het noorden, Corte in
het midden, Bonifacio en Porto Vecchio in het zuiden
en Ajaccio in het westen leren kennen, om er maar
een paar te noemen. Er wordt in 2020 niet meer direct
vanuit Nederland op Corsica gevlogen, maar wel vanuit
Düsseldorf of Brussel.

Bastia

Onze locaties liggen allemaal aan de ooskust.
Van noord naar zuid is dat eerst: Club Corsicana met
ernaast Tropica. Dan volgt bij Bravone de accommodatie Bagheera. Vervolgens komt u bij Riva Bella, de
enige met een eigen Wellness-centrum. Bij Porto
Vecchio in het uiterste zuiden bieden we aan een grote
baai met prachtig zandstrand La Chiappa aan, dat
zelfs twee eigen zwembaden heeft. Vanaf dit terrein
kunt u het Italiaanse eiland Sardinië zien liggen.
Westelijk van Porto Vecchio, direct aan de wandelroute Mare è Monti, ligt in het dal van de rivier Furcone
het terrein U Furu dat bijzonder geschikt is voor natuuren wandelliefhebbers.
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Strand bij Vera
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Hotel Vera Playa Club

Lavinia Resort

Spanje
El Portus

In Spanje is bloot recreëren bijna overal toegestaan. Niet alleen het vasteland kent echter naturistische toppers, ook op bijvoorbeeld de Canarische
Eilanden zijn veel mogelijkheden. De Balearen in de Middellandse Zee hebben nauwelijks echte naturistenresorts, maar er zijn wel volop naaktstranden.
In dit artikel beperken we ons tot het Spaanse vasteland, de Canarische Eilanden belichten we elders in dit magazine.

Costa del Sol

Zoals de Nederlandse vertaling ‘zonnekust’ al doet
vermoeden, schijnt de zon er het hele jaar volop. In
juli zelfs gemiddeld 12 uur per dag! Van december tot
maart schijnt de zon nog altijd gemiddeld 6 uur per
dag en dat is het gemiddelde in Nederland voor de
maanden mei tot en met augustus! De Costa del Sol is
de zuidkust van de regio Andalusië met de historische
steden Córdoba, Granada en Sevilla. Direct aan zee
bieden wij er Costa Natura aan, één van onze oudste
bestemmingen in het aanbod. Aan de andere kant van
Málaga ligt camping Almanat. Dit is de enige camping
in ons aanbod die Mobilhomes verhuurt met het terras
op het dak van de accommodatie.

Costa de Almería

Almería is de meest oostelijke provincie die nog tot
Andalusië hoort. Het landschap is er woestijnachtig als
gevolg van de lage hoeveelheid jaarlijkse neerslag. In
de provincie Almería zijn de zogenaamde “spaghettiwesterns” opgenomen, omdat de natuur veel weg
heeft van het Wilde Westen van Amerika. U kunt

hier Mini-Hollywood bezoeken waar cowboyshows
te bekijken zijn en vele films zijn opgenomen. Wij
hebben aan de kust Hotel Vera Playa Club, Natsun
en Vera Natura in ons aanbod. Deze accommodaties
liggen naast elkaar aan een twee kilometer lang,
breed naaktstrand. Maar als u zes kilometer bloot wilt
lopen, zal niemand u tegenhouden. In het binnenland,
op circa 50 kilometer van Vera Playa, ligt El Zorro. Op
dit terrein van een Nederlands echtpaar kunt u met
uw eigen caravan of camper staan, een B&B-kamer
of villa huren en zelfs slapen in een yurt (een ronde
nomadentent). Vanuit El Zorro zijn mooie wandel- en
mountainbiketochten te maken.

Costa Cálida

Camping Naturista El Portus ligt aan de Costa Cálida
bij het plaatsje Cartagena in de provincie Murcia. Ook
Casa Cinco Hermanos vindt u in deze provincie in het
binnenland.Dit is een kleinschalige B&B met daarnaast
2 Casita’s en 2 campingplaatsen. De kleinschalige Finca
Robusto en Lavinia Resort bevinden zich ook in dit
gebied, beide in de buurt van Alicante.

Klimaat
Costa Calida

Costa Daurada

In deze ‘gouden kust’ zult u vandaag de dag helaas geen
goud in de grond vinden. De streek heeft zowel rotskusten als stranden. Aan één van de mooie zandstranden
ligt El Templo del Sol. Alle stranden in Spanje zijn openbaar, zo ook dit officiële naaktstrand. De Costa Daurada
is vooral bekend om haar toerisme. Barcelona ligt circa
100 kilometer ten noorden van El Templo del Sol en is
met de trein goed te bereiken. Barcelona is een belangrijke stad met veel cultuur. Antoni Gaudí heeft een
belangrijke rol gespeeld in de architectuur in de stad.
Iedereen heeft wel gehoord van de Sagrada Familia, de
grote basiliek, waar als sinds 1882 aan wordt gebouwd.
Andere beroemde werken van Gaudí zijn het park Parc
Güell, en de huizen Casa Batlló, Casa Calvet en Casa Milà.
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Casa Cinco
Hermanos
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Almanat

Lavinia Resort

Finca Robusto
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El Portus

Costa Natura

Natsun
H
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El Zorro

Almanat
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Hotel Vera
Playa Club
H
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Costa Natura
H

Vera Natura
H

El Templo del Sol

Finca del Mar
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Magnolias Natura

Infiniti

Canarische Eilanden
De Canarische Eilanden bestaan in totaal uit 7 grote eilanden: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma en El Hierro,
daarnaast is er nog een zestal kleinere (onbewoonde) eilandjes. De naam is afgeleid van het Latijnse Canariae Insulae, dat eiland van de honden
betekent. De Canarische Eilanden worden ook de eilanden van de eeuwige lente genoemd. Het is er het hele jaar door lekker warm, maar niet te heet.
Het hoogseizoen begint in september en eindigt in april. Van mei tot augustus zijn er vaak aanbiedingen, aangezien het dan op het vaste land in Europa
ook lekker warm is en veel mensen dan niet zo ver willen vliegen voor een heerlijke zonvakantie.

Lanzarote

Lanzarote is het meest oostelijk gelegen eiland van de
Spaanse archipel. Hier vindt u veel kunstwerken van
de kunstenaar César Manrique, zoals Mirador del Rio,
Jameos del Agua, Jardin de Cactus en windsculpturen
op rotondes. Manrique heeft er ook voor gezorgd dat
op Lanzarote niet hoger gebouwd mag worden dan
vier verdiepingen, dat de gebouwen voornamelijk wit
en zeer licht van tint blijven en dat de raamkozijnen in
de kleuren groen, blauw of bruin worden geverfd.
Aan de oostkust ligt het naturistendorpje Charco del
Palo met veel uiteenlopende woningen.

Fuerteventura

Op het op één na grootste eiland van de Canarische
Eilanden heerst een zeer droog klimaat. U vindt hier
zandduinen die gevormd zijn door overgewaaid zand
uit de Sahara. Vroeger was Fuerteventura voor een
groot deel bedekt met bossen. Op het eiland komt
u nu veel vetplanten en cactussen tegen. Met name
Aloë Vera wordt hier veel verbouwd en op het eiland

zijn diverse producten te vinden waar deze plant in
verwerkt is. We bieden in het Noorden blootlocaties
aan bij Corralejo en in het Zuiden bij Morro del Jable.

Eden aan. Dit hotel heeft op het dak een zwembad
aangelegd dat alleen voor naturisten toegankelijk is en
een heel mooi uitzicht over het dorp en de zee heeft.

Gran Canaria

La Palma

Op Gran Canaria ligt de grootste stad van de Canarische
Eilanden, Las Palmas. Centraal op het eiland liggen
twee grote bergen, de Roque Nublo (1813 m) en de
Pico las Nieves (1949 m). In het Zuiden liggen de populaire toeristenbestemmingen Maspalomas en Playa del
Ingles aan een mooi breed zandstrand. Wij bieden hier
Magnolias Natura aan in Maspalomas. Wilt u hier verblijven, dan raden wij aan om vroeg te boeken, want dit
is één van de populairste blootbestemmingen.

Tenerife

Tenerife is het grootste eiland van de Canarische
Eilanden en heeft ook de meeste inwoners. Op Tenerife staat ook de hoogste berg van Spanje, de El Teide
(3718 meter). Op Tenerife zijn geen echte naturistenaccommodaties. Wij bieden hier hotel Parque Vacacional

Klimaat

Monte Marina

Lanzarote
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La Palma ligt het meest noordwestelijk. La Palma
wordt ook La Isla Verde of La Isla Bonita genoemd
(het groene of het mooie eiland), omdat het eiland
het hele jaar bedekt is met groene vegetatie. La Palma
onderscheidt zich van de andere Canarische Eilanden
door het ontbreken van massatoerisme, u vindt hier
veel ecotoerisme en wandelaars of toeristen die
komen voor de prachtige natuur en de authentieke
eilandcultuur. U vindt op La Palma veel bananenplantages. Wij bieden hier vlak bij het zwarte naaktstrand van Tazacorte een villa aan met privacy.

Castillo de
Papagayo
H

Finca del Mar
H

Charco Natural
H

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Villa Blanca

Puerto Tazacorte

H

Parque
Vacacional Eden

H

Casa Ronda
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Lanzarote

H

Villa Blanca

Infiniti
H

La Palma

Fuerteventura
La Gomera

Tenerife

Monte Marina

Gran Canaria
El Hierro

H

Magnolias Natura
H

Green Oasis
H

Voel je vrij op Kreta

terug

"Heerlijke vakantie in
fantastische atmosfeer!"
Gerrit en Yvonne

Portugal
Portugal ligt in het zuidwesten van Europa aan de Atlantische Oceaan en vormt met onder meer Spanje het Iberisch Schiereiland. U kunt er tijdens de vakantie gewoon met de euro betalen, aangezien Portugal tot de 19 Europese landen behoort
waar dat mogelijk is. Naturisme is in Portugal nog niet zo ontwikkeld, er zijn slechts een paar naaktstranden en een handjevol
accommodaties.

De Taag

De rivier de Taag verdeeld Portugal in een noordelijk deel en zuidelijk deel. De B&B Jardim do Eden
is de enige locatie die wij ten noorden van de rivier
aanbieden. Het is een groene oase van rust in het
binnenland, gelegen in het pittoreske Ansião tussen
olijfbomen, kurkeiken en fruitbomen waar de tijd lijkt
te hebben stilgestaan.

Alentejo

Alentejo is een grote provincie boven de bekende
Algarve en onder de rivier de Taag. Hier liggen de
accommodaties Samonatura en Monte Naturista O
Barao. Alentejo wordt ook wel de “broodmand” van

Portugal genoemd, het is een gebied met open land
met golvende velden en vruchtbare grond. Samonatura ligt circa zeven kilometer vanaf de Atlantische
Oceaan. Een naturistenstrand is op twintig minuten
rijden. Monte Naturista O Barao heeft een Finse sauna
en zoutwaterzwembad. Op een half uur rijden liggen
eveneens mooie naaktstranden.

Natuurpark Serra de São Mamede

Camping Quinta do Maral ligt in het hart van natuurpark Serra de São Mamede in de provincie Alentejo.
Deze camping biedt diverse accommodaties aan. Hier
kan je genieten van mooie zonsondergangen en
flonkerende sterrenhemel.

Algarve

De Algarve kent een zeer gevarieerd landschap. Ten
westen van Faro heb je de bekende rotsformaties met
kleine strandjes en ten oosten van Faro heb je lagunes
met kilometerslange zandstranden en eilandjes voor
de kust, tot ver voorbij Tavira. Vlak voor Tavira heb
je Praia do Barril. Hier is een officieel naaktstrand,
slechts drie kilometer fietsen van Vilapura.

Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Vilapura

Jardim do Eden

Quinta do Maral

H

Monte Naturista O Barao

"Het eten op Vritomartis was altijd al
heel erg goed, maar in 2019 was het
wel heel bijzonder en fantasierijker.
De nieuwe kok maakte iedere keer
weer een fantastische creatie!"
Hans en Petra

H

Monte Naturista
O Barao
H

Vilapura

Samonatura

H

H

Quinta do Maral

Klimaat

"Als je ergens tot relaxen komt,
is dat wel in hotel Vritomartis!"
Johan

Feel free!
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Rosenfelderstrand

De Reenert

Luxemburg, België & Duitsland

Klimaat

Wilt u niet ver reizen voor uw vakantie, maar wel bloot recreëren, dan zijn er volop mogelijkheden in Luxemburg, België of Duitsland. En al is het soms
maar een paar uurtjes rijden: de landschappen, de mensen en de cultuur zijn er heel anders dan thuis.

Luxemburg

Om met de allerkleinste te beginnen: het
groothertogdom Luxemburg, met de gelijknamige hoofdstad, kan in grootte amper tippen
aan onze provincie Groningen. Kortom, een
bezienswaardigheid is altijd wel in de buurt.
De naturistencamping de Reenert ligt bij het
plaatsje Heiderscheid in de Luxemburgse
Ardennen, dat zo’n 45 kilometer van de stad
Luxemburg ligt. De Reenert heeft onder meer
een sauna en verwarmd binnenzwembad, dus
ook met iets minder mooi weer is het een goede
blootbestemming. Het openbaar vervoer is goed
geregeld in Luxemburg, u kunt met de bus en
trein naar de stad gaan. U krijgt een zogeheten
Luxemburgkaart en daarmee heeft u ook korting
op diverse bezienswaardigheden (sommige zijn
gratis). Daarnaast heeft Luxemburg een prachtige natuur, waarin u heerlijk kunt wandelen.

België

Onze zuiderburen leven in een heel bijzonder
land. Het heeft een Frans gedeelte, Wallonië, en
een Nederlands deel, Vlaanderen. Vlaanderen
grenst aan de Noordzee en wij hebben daar
Seanat bezocht. Deze kleine naturisten B&B met
sauna ligt tussen Duinkerke en Oostende in en u
vindt hier een oase van rust. Het naaktstrand is
niet ver rijden vanaf Seanat. Oostende in België
is een leuk stadje met een historische stadskern
die het bezoeken meer dan waard is. Duinkerke
in Frankrijk kent iedereen waarschijnlijk wel
van de strijd in de Tweede Wereldoorlog. Beide
steden liggen op circa een half uur rijden vanaf
Seanat.

Luxemburg

Duitsland

Bij onze oosterburen noemen ze naturisme FKK
(FreiKörperKultur = vrije lichaamscultuur) een
stroming die is ontstaan in het begin van de
20e eeuw. Duitsland kent veel naturistenterreinen, de meeste zijn gericht op kampeerders.
Wij bieden dit jaar in het noorden als nieuweling
het Rosenfelderstrand aan de Ostsee. In Grube
vindt u een naaktstrand van circa 1,5 kilometer
waar u vanuit de camping zo naartoe loopt. Het
terrein ligt in een mooi natuurgebied en u kunt
er kamperen of een accommodatie huren, zoals
een mobilhome, houten huisje of caravan met
voortent.
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Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Seanat
Müller- Tal

Seanat

De Reenert

Seanat

Pizzo Greco
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Grottamiranda

Le Betulle

Italië

Klimaat

Italië heeft niet al te veel mogelijkheden voor naturisten, Italianen staan nog altijd wat huiverig tegenover deze vorm van recreatie. En dat is jammer,
want met dat mooie landschap, die uitmuntende kusten en dat heerlijke mediterrane klimaat is het land eigenlijk gemaakt voor het naturisme.
Gelukkig hebben we in de regio Puglia, in het zuidoosten, twee jaar terug een nieuwe bestemming gevonden.

Piëmonte

In het noorden van Italië, in de buurt van Turijn in
Piëmonte ligt naturistencamping Le Betulle. Dit
terrein is zeer geschikt voor gezinnen met kinderen.
De accommodaties zijn eenvoudig, maar schoon en
netjes. Veel Nederlanders bezoeken deze camping
met eigen vervoer. Turijn is een mooie stad om te
verkennen. Op onze website is alle informatie over Le
Betulle te vinden. Piëmonte betekent letterlijk aan de
voet van de berg. Het is één van de rijkste provincies
van Italië met belangrijke Italiaanse ondernemingen
zoals Fiat, Ferrero en Olivetti. Samen met Toscane
wordt Piëmonte gezien als de beste wijnstreek van
het land. Piëmonte is ook rijk aan kunst- en cultuurschatten. Beroemd zijn de barokke gebouwen van
Turijn Palazzo Reale, Palazzo Madama en de kerk
San Lorenzo. De stad is vanaf Le Betulle heel goed
met de trein te bezoeken.

Puglia

Onze nieuwste bestemming is Grottamiranda in de
provincie Puglia (Apulië). Het kleinschalige resort
met fraai zwembad wordt gerund door het Franse
echtpaar Pierre en Martine. Op circa 15 minuten
rijden is een naaktstrand. Puglia staat bekend om
haar olijven, goede wijn en mooie authentieke steden
met Trulli-woningen. Alberobello is de plaats waar
je de meeste vindt. Trulli-woningen zijn witte ronde
huizen met kegelvormige daken en hebben de plaats
veel bekendheid bezorgd. De belangrijkste kunststad
van de regio is Lecce dat als één van de belangrijkste
baroksteden van de wereld wordt beschouwd.

Calabria

Calabria (Calabrië) ligt in het zuiden van Italië. Wie naar
Calabria gaat, kiest niet alleen voor zon, zee en strand,
maar ook voor cultuur, kunstschatten, citroen- en
olijfbomen, festiviteiten en meer. Calabria was een

Puglia

belangrijk centrum van de Griekse beschaving voor
de Romeinse tijd. Pythagoras heeft hier nog gewoond.
Wij hebben hier als accommodatie Pizzo Greco, een
camping die op een heuvel hoog boven zee uittorent.
Een ligging die garant staat voor machtige vergezichten.
Pizzo Greco is de enige Italiaanse naturistenlocatie die
we aanbieden met een eigen naaktstrand. Op onze
website vindt u de volledige beschrijving van deze
bijzondere locatie.
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Website

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl
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Pizzo Greco

Valalta
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Vrsar

Terme Banovci

Kroatië & Slovenië

Klimaat

Kroatië behoorde ooit tot Joegoslavië waar naturisme heel gewoon was. De meeste bestemmingen bevinden zich in Istrië met als aanvlieghaven Pula.
Op het eiland KRK ligt een mooie naturistencamping: Bunculuka. Vanuit de kustplaats Omiš, in de buurt van Split, vertrekken de zeilschepen MS Silva en
MS Jerkić naar de meest mooie, afgelegen plekken in het zuiden. De MS Planka vertrekt vanuit de haven van Rijeka.

Poreč

Dit stadje van meer dan 2000 jaar oud is een
bezienswaardigheid op zich met zijn vele culturele
monumenten. Het bekendste bouwwerk is de Euphrasiusbasiliek. Voor de haven ligt een klein eilandje Sveti
Nikola, dat de stad beschermt. In de buurt van Poreč
bieden we twee naturistenbestemmingen aan: Solaris
op het schiereiland Lanterna, circa dertien kilometer
van Poreč en Ulika dat op een ander schiereiland ligt,
circa acht kilometer van Poreč.

Vrsar en Rovinj

Aan weerszijde van de Limfjord liggen de plaatsjes
Vrsar en Rovinj met de naturistenbestemmingen
Koversada en Valalta. Koversada is de bakermat van
het naturisme aan de Adriatische kust. Vrsar was
vroeger het vakantieverblijf van diverse bisschoppen
en pausen. Rovinj is gesticht op een eiland op een
heuvel en kent veel kronkelige straatjes in de oude
stadskern. In 1753 is de stad verbonden met het

vaste land, zodat het nu een fantastisch schiereiland
is. De middeleeuwse bebouwing die tot direct aan zee
doorloopt, zorgt voor een magnifieke skyline.

KRK

Op het eiland KRK, dat met een brug verbonden is
met het vaste land, ligt bij Baška in een romantische
baai de naturistencamping Bunculuka. Het beboste
eiland heeft een glooiend landschap en veel baaien en
inhammen. Krk is eeuwenlang het middelpunt van de
Kroatische literatuur en taal geweest. Het bewijs hiervan is de Tablet van Baška uit 1100, één van de oudste
geschriften van Kroatië. Het steenmonument werd
pas in 1851 ontdekt. Krk is bekend van de olijventeelt,
schapenhouderij en wijnbouw. Het eiland brengt een
inheemse druivensoort voort, de zlahtina, die in een
beschut dal bij Vrbnik wordt verbouwd en een geelgroene, licht mousserende wijn oplevert.

Istrië

Slovenië

Ook dit land was ooit onderdeel van Joegoslavië.
Resort Terme Banovci is centraal gelegen, op zo’n
50 kilometer van Maribor. Dit is niet alleen een
belangrijke culturele plek, maar ook een wijncentrum
en een bisschopstad. Terme Banovci is ideaal als u
van wellness, sauna of thermale baden houdt en
bovendien een prettige tussenstop op weg naar
Kroatië. De camping die hier bij hoort heeft een deel
naturistisch, maar het hotel is een textielhotel.
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Kreta

Zakynthos

Griekenland

Klimaat

Wie het Griekse vasteland of de eilanden bezoekt, gaat waarschijnlijk voor zon, zee en strand, maar ook voor culturele en gastronomische genoegens.
De nationale keuken is heerlijk en divers met ingrediënten als olijven, olijfolie, kaas, aubergine, courgette, knoflook en yoghurt. Naakt recreëren is in Griekenland helaas niet vanzelfsprekend, maar bloot lopen wordt er vandaag de dag wel gedoogd. Op Kreta bij hotel Vritomartis is een officieel naaktstrand.

Kreta

Op het grootste Griekse eiland ligt onze populaire
bestemming Hotel Vritomartis. Het officiële naaktstrand Fylaki is circa 15 minuten wandelen. Het hotel
ligt in het Zuidwesten van Kreta in een gebied dat
nog niet door toerisme is ontdekt. Het is één van de
meest wilde, ongerepte en boeiende streek langs de
kuststrook. Chora Sfakion (op twee kilometer van het
hotel) is een klein vissersdorp dat door de jaren heen
nauwelijks veranderd is. Op Kreta zijn veel ruïnes te
vinden die een bezoek waard zijn, maar dan moet u
wel een auto huren. De meest bekende opgraving is
Knossos in de buurt van de stad Héraklion, dat vergt
wel minstens 2,5 uur rijden vanaf Vritomartis. Mocht
u willen boeken voor dit hotel, dan raden wij u aan dit
zo snel mogelijk te doen, want dit hotel is elk jaar snel
volgeboekt.

Rhodos

Een ander groot eiland met een naturistenhotel is
Rhodos. Op steenworpafstand van de luchthaven
ligt Naturist Angel Club Hotel. Dit gezellige hotel met
slechts 32 kamers ligt niet ver van Rhodos-stad.

Op loopafstand is er een naaktstrand en het hotelbusje brengt u ook graag naar het Mandomatastrand
bij Falaraki, waar u ook bloot kunt vertoeven. Bij dit
strand is een restaurantje. U kunt in Rhodos-stad de
veerboot naar Kos, Samos of zelfs Turkije nemen. Niet
ver van Naturist Angel Club Hotel ligt de vlindervallei, Petaloudes. Dit is een prachtig natuurgebied met
beekjes, watervalletjes en bruggetjes waar met name
in de maanden juni, juli en augustus kleurrijke vlinders
te zien zijn.

Kefalonia

In het westen van Griekenland, in de Ionische Zee ligt
het eiland Kefalonia, ten noorden van het bekende
eiland Zakynthos. Deze eilanden zijn makkelijk met
elkaar te combineren. Hier hebben wij het appartemente-complex Vassaliki, gerund door het Engelse
echtpaar Mark en Samantha. Het Myrthos-strand is
echt een plaatje vanaf de weg. Er zijn diverse mogelijkheden om naakt te recreëren op het strand, maar
daarvoor heeft u echt een huurauto nodig. Vraag ons
naar de mogelijkheden.

Kreta

Zakynthos

Net als Kefalonia behoort Zakynthos ook tot de Ionische Eilandengroep. Zakynthos wordt vaak Bloem van
het Morgenland genoemd. Een beroemd beeld van het
eiland is de foto van een 16de-eeuws scheepswrak
op het strand van Navagio. Op Zakynthos bieden wij
hotel Panorama aan in het plaatsje Vasilikos. Niet ver
van het hotel (1,8 kilometer) is het Gerakas strand,
waar de beschermde Carretta Carretta schildpad (loggerhead schildpad) haar eieren legt. Op deze plek dus
geen beach bars en watersporten, want dit gedeelte
valt onder het beschermde marinepark. Wij vinden het
één van de mooiste stranden van Zakynthos.

A

M

J

J

A

S

O

Gemiddelde temperatuur (C°)

17

21

24

28

30

27

21

Gemiddeld aantal uren zon per dag

8

10

12

13

10

12

7

Gemiddeld aantal dagen neerslag

4

3

1

1

4

1

4

Website

Naturist Angel
Club Hotel

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl

Rhodos
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Hotel Vritomartis

Safari

42 ZUID-AFRIKA
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Pension Houtbay

Safari

Zuid-Afrika
Zuid-Afrika ligt op het zuidelijk halfrond, dus als wij in de winter zitten, is het daar zomer - en andersom natuurlijk. Een prima bestemming dus om
tussen november en april de kou in Nederland te ontvluchten. Aangezien u in feite in één lijn naar beneden vliegt is er maximaal één uur tijdsverschil
met hier. Het land heeft bezoekers veel te bieden: natuurparken, hoge bergen, woestenijen en mooie zandstranden, maar daarnaast ook wereldsteden,
diamant en goud. Er is een grote verscheidenheid aan culturen met vooral vriendelijke mensen. Het Zuid-Afrikaanse taaltje lijkt wel een beetje op het
Nederlands. Maar iedereen spreekt eigenlijk ook wel Engels. Zuid-Afrika is uiterst fascinerend en de adembenemende contrasten zullen ook u enthousiast
maken. De hoofdstad Pretoria ligt in de buurt van Johannesburg, dat op circa 1000 meter boven zeeniveau ligt. Sun Eden, onze naturistenlocatie, ligt op
zo’n 50 kilometer van Pretoria en ongeveer 100 kilometer van Johannesburg. Naar de luchthaven van Johannesburg is het circa 1,5 uur rijden met de auto.
Sun Eden ligt op een unieke locatie, namelijk aan de
rand van het Dinokeng Game Reserve in de provincie
Gauteng. U kunt in dit park op safari gaan op zoek naar
de “Big Five”: olifanten, neushoorns, buffels, leeuwen
en jachtluipaarden. Zo krijgt u de gelegenheid deze
inheemse dieren in hun eigen omgeving te bekijken.
De beste tijden zijn ’s morgens vroeg of ’s avonds
tegen schemer. U gaat altijd met een ervaren ranger,
die als geen ander weet waar de dieren zich bevinden.
Sun Eden heeft circa 35 hectare en heeft zowel een
campinggedeelte als Zuidafrikaanse huizen met strodaken. Ze variëren van heel eenvoudig tot behoorlijk
comfortabel. Er is bovendien een mooi zwembad en
een klein restaurant. Op het terrein lopen Impala’s en
springbokken vrij rond en er zijn meer dan 100 verschillende vogelsoorten te zien tussen de ontelbare
verschillende bomen en planten.

Bij Kaapstad bieden wij een kleinschalig pension aan
compleet met sauna en zwembad. Het wordt gerund
door een Zuid-Afrikaans echtpaar, Charl en Erna, die
zelf van naturisme houden en ook goede reisleiders
zijn. Dit is een prima uitvalsbasis om alles in de omgeving van Kaapstad te bekijken zoals de Tafelberg,
Robbeneiland, de Botanische tuin Kirstenbosch, of
Kaap de Goede Hoop. Interessant is ook om pinguïns
te gaan zien bij de kust of wijn te proeven in Stellenbosch. Mocht u dit laatste niet zelf met de auto willen
doen, dan brengt Charl u wel tegen een vergoeding
naar de beste wijnhuizen.

Sun Eden
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Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website§

Sun Eden

Kortom, Zuid-Afrika heeft veel te bieden en wij kunnen
er ook een individuele rondreis op maat voor u samenstellen. Of u zelf wilt rijden of een chauffeur erbij wilt,
wij kunnen het allemaal voor u regelen.

Sun Eden

Blyde River Canyon
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Houtbay
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Verenigde Staten & Canada

Klimaat

Noord-Amerika is qua grootte na Azië en Afrika het grootste continent. De Verenigde Staten en Canada zijn wellicht de bekendste landen, maar geografisch
gezien worden nog 21 onafhankelijke staten tot dit continent gerekend. In de VS hebben wij naturistenbestemmingen in Florida en aan de westkust. Met name
de resorts aan de westkust zijn goed met elkaar te combineren in een rondreis waarbij ook de Nationale Parken worden aangedaan. Wij hebben zo’n reis zelf
gemaakt en vonden de combinatie rondreis en naturisme heerlijk. Zowel met huurauto als met camper kunnen wij u goed adviseren door onze eigen ervaringen.
Canada - afgeleid van het indiaanse woord Kanata, dat nederzetting betekent - is met bijna tien miljoen km² na Rusland het grootste land ter wereld.
Ten noorden van de VS zijn niet veel mogelijkheden voor naturisten, maar de natuur is zo adembenemend dat wij Canada toch in ons programma hebben
opgenomen. Het huren van een camper in Canada vonden wij fantastisch. Wij helpen u graag bij het samenstellen van zo’n bijzondere reis.

Florida, USA

Deze staat in het zuidoosten is bij jong en oud geliefd
vanwege het subtropische klimaat. Het is er ook lekker
toeven in de winter. Florida heeft niet voor niets de bijnaam Sunshine State. Meestal vertrekken de cruiseschepen
met de Big Nude Boat vanuit een havenstad in Florida.

Arizona, USA

In deze westelijke staat ligt de wereldberoemde Gran
Canyon. Mira Vista is het naturistenresort hier. Arizona
werd vroeger door indianen bewoond en hun sporen
zijn terug te vinden.

Californië, USA

Wie kent het liedje niet: “It never rains in Southern
California”? Geen wonder dat ook deze staat geliefd is
bij vakantiegangers. Californië heeft maar liefst 1400
kilometer kustlijn. De bijnaam van deze staat is de
gouden staat, want in de 1848 vond men hier voor
het eerst goud. Vandaag de dag staat Californië onder

meer bekend om de steden (zoals San Francisco) en
de mooie wijnen (in Napa Valley)

Quebec, Canada

Quebec is een provincie aan de oostkust. De officiële
taal is Frans, maar de meeste mensen spreken ook
Engels. Er zijn enkele naturistencampings in de provincie Quebec en Montreal heeft met Oka-beach een
mooi naaktstrand.

Ontario, Canada

Toronto is de hoofdstad van deze provincie die aan de
grote meren grenst. Het ligt weliswaar niet aan zee,
maar heeft wel een kustlijn van meer dan 5000 km.
Hier bieden wij de mooie naturistencamping Bare Oaks
aan. De provincie biedt veel natuurschoon, zoals de
wereldberoemde Niagara Falls.

British Columbia, Canada

De hoofdstad van deze provincie is Victoria op

Florida

Vancouver Island. Dit eiland is eigenlijk één groot
Nationaal Park. Bij Cobble Hill ligt naturistencamping
Sol Sante, waar je uitsluitend kunt kamperen. Vanuit
Vancouver Island zijn boottochten te maken om
orka’s, dolfijnen en walvissen te spotten.
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Toronto

Dit is de provincie van de Rocky Mountains met de
plaatsen Jasper en Banff in de gelijknamige Nationale
Parken. De natuur is hier zo ontzettend mooi, die moet
je gewoon ervaren door er te kamperen. Helaas kan
dit niet naturistisch, maar de uitzichten en het wildlife
maken veel goed. Een camperreis is hier echt een aanrader en daar kunnen wij u alles over vertellen.

Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl
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Club Fantastico

Caribisch gebied & Mexico
Payabay, foto: Michael Cooney

Het Caribsich gebied en Mexico liggen dichtbij de evenaar waardoor het hier het hele jaar lekker warm is. Vanaf eind augustus tot begin november kent
dit tropische klimaat wel een periode met flinke stormen en orkanen. Het hoogseizoen begint daarom eind november en loopt door tot eind maart.
Doordat de zon er zeer geregeld schijnt is ook het zeewater van aangename temperatuur.

ABC-eilanden

De ABC-eilanden horen bij Nederland. Momenteel is
het echter alleen mogelijk om op Curaçao naturistisch te verblijven. We bieden hier The Natural aan.
In Bonaire en Aruba hebben wij op dit moment geen
mogelijkheden voor naturisme. De cruise met de Big
Nude Boat van 2021 komt wel op het eiland Bonaire
voor één dag en doet ook Curaçao aan.

Sint Maarten

Orkaan Irma heeft eind 2017 een groot gedeelte van
Sint Maarten verwoest en zo ook Club Oriënt. Het
naaktstrand van Oriënt Bay is wel weer toegankelijk,
maar Club Oriënt is nog steeds niet herbouwd. Wij
bieden er daarom het kleinschalige Club Fantastico
aan. Het is een kwartiertje lopen naar het strand,
maar aangezien Club Fantastico op een berg ligt, doet
u over de terugweg zeker een halfuurtje. Sint Maarten
is een interessant eiland, want het kent zowel een
Nederlands als een Frans gedeelte.

Jamaica

In Jamaica bieden wij Grand Lido Negril aan. Dit luxe
All-Inclusive hotel is opnieuw gebouwd in 2017.
Het totale complex bestaat uit drie hotelgebouwen,
waarvan één helemaal is gericht op naturisten met
een eigen strandje. Daarnaast werken wij samen met
Couples Resort; bij deze luxe hotelketen staan rust en
ruimte centraal. Het zijn textielhotels met een naaktstrand of naakteiland. Nieuw dit jaar is Club Ambiance;
dit is eveneens een All-Inclusive textielhotel met naaktstrand. Er worden bij de hotels op Jamaica geen kinderen toegelaten, dit vooral om de rust te waarborgen.

Mexico

In Mexico hebben wij Hidden Beach Resort. Dit luxe
All-Inclusive naturistenresort ligt op het bekende
schiereiland Yucatán direct aan het naaktstrand en
ook hier wordt de rust gewaarborgd door kinderen
niet toe te laten. U mag gebruik maken van de faciliteiten van het naastgelegen El Dorado Hotel. Hidden

Klimaat
Mexico

Beach Resort kan ook worden gecombineerd met
een rondreis door Mexico. Deze rondreis is dan niet
naturistisch. De Big Nude Boat van 2020 legt aan in
Cozumel, een eiland voor de kust van Mexico en in
Costa Maya.
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Roatán Island, Honduras

Nieuw in ons aanbod is het resort Payabay op Roatán
Island, een eiland voor de kust van Honduras. Het is
een klein paradijsje vinden wij, want het ligt op een
landtong van het eiland en zo is de privacy gewaarborgd. Rust, ruimte en ongerepte natuur zijn hier de
sleutelwoorden. De Big Nude Boat van 2021 legt aan
op Roatán Island en we kunnen dan een dagexcursie
naar dit mooie plekje organiseren.
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Kijk voor alle bestemmingen en locaties
op onze website www.internatuur.nl
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