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Club le Peonie
Club le Peonie
Località Monteviore
I-08022 Dorgali
clublepeonie@tiscali.it
www.clublepeoniesardegna.it/
Lat: 40.238281
Long: 9.563746
In Sardinie tref je aan de oostkust bij
Golfo di Orosei, op een kleine twee
uur rijden van de havenstad Olbia, de
enige naturistencamping in Sardinie,
Camping Club Le Peonie. De camping
wordt gerund door het echtpaar
Angelo en Marisa. Het is een klein
terrein (ongeveer 15 plaatsen) met
een prachtig zwembad en mooie
kleine en middelgrote schaduwrijke
campingplekken voor tenten. Een
camperbus kan er ook komen. Verder
niet geschikt voor caravans en
grotere campers ivm de weg op het
terrein zelf.
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Aan de kust tref je Cala Gonone, een
prachtig stadje waar je kunt genieten
van de typische strandjes en
kustlijnen van Sardinie.
Indrukwekkend panorama over zee.
Schitterend gebied om te snorkelen
en te duiken. Je kunt er ook op
excursie met de boot en zo de
verlaten strandjes aandoen. Verder
kun je mooie wandelingen maken in
het berggebied bij canyon Gorroppu,
al dan niet onder begeleiding van een
gids.
In Dorgali kun je boodschappen doen
bij wat grotere supermarkten en ook
tanken.
Routeaanduiding:
Camping Club Le Peonie ligt
ongeveer 8 kilometer ten zuiden van
Dorgali vlak langs de SS125. De
afslag vind je bij kilometerpaaltje
196. Vanaf daar daal je ongeveer 2
kilometer af tot de camping. Het

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help anderen en geef het door op
naturismegids.nl
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adres van de camping wordt niet
herkend door de navigatiesystemen.
Om de afslag te vinden kun je de
onderstaande coordinaten gebruiken:

40.238281°, 9.563746° (graden)
N 40°14.297', E 9°33.825' (graden
en minuten)
N 40°14'17.8'', E 9°33'49.5'' (graden,
minuten en seconden)
Contactinformatie:
0039 320 4415752 (Angelo)
0039 345 3442335 (Marisa)
Contact voor Nederlanders kan
eventueel via Ecocampeggio
Naturista Sasso Corbo verlopen.
Angelo en Marisa spreken alleen
Italiaans.
Algemeen
NFN / INF kaart verplicht
Plaats voor tenten
Oppervlakte (ha): 5
Aantal plaatsen: 15
Aantal plaatsen met elektra: 15
Alle plaatsen hebben elektriciteit
Auto's op apart parkeerterrein
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Zwembad
Eten en drinken
Verkoop vers brood
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Diversen
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
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