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 (15 reacties)

La Pinede: Club Naturiste 

Bretagne Sud 

89 Route de keryargon 

56550 Belz 

Tel:+ 33 2 97 55 61 55 

cnbs56@gmail.com 

www.cnbs56.com/ 

Lat: 47.654688 

Long: -3.136856 

Welkom bij Camping la Pinède! 

De 2 * naturistencamping LA 

PINEDE ligt aan de rand van de 

gemeenten Belz en Erdeven in het 

departement Morbihan, ten zuiden 

van Bretagne en op 6 km van een 

naturistenstrand aan de Atlantische 

Oceaan. 

De gemeenschapscamping is open 

voor het publiek en verwelkomt u 

van13/05 tot 17/09 in een ruimte van 

natuur en vrijheid, tussen Vannes, 

Quiberon, Lorient. 

Wij zijn aangesloten bij de Franse 

Naturisten Federatie (FFN). In 2012 

hebben we een charter opgesteld 

waarin de belangrijkste principes van 

menselijke waarden zijn verwerkt, 

zoals respect, tolerantie, humanisme 

en acceptatie van zichzelf en 

anderen. 

Onze camping is een bevoorrechte 

plaats van rust en gezelligheid in de 

buurt van de zee, waar je de hele dag 

naakt kunt leven. 

Vanwege de configuratie van het 

pand (groot perceel zonder een 

afgebakende locatie), nemen we 

GEEN RESERVERING. Bij aankomst 

vestigt u zich op de plaats van uw 

keuze. 

Algemeen 

Vereniging 

Plaats voor tenten 

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 ons en geef het door op naturismegids.nl 
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Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 4.65 Ha 

Aantal plaatsen: 100 

Aantal plaatsen met elektra: 90 

Alle plaatsen hebben elektriciteit 

Auto's op apart parkeerterrein 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Koelkast / diepvries voor algemeen 

gebruik 

Zee 

Eten en drinken 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Verkoop vers brood 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Boogschieten 

Jeu de boules 

Diversen 

Engels gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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