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LimaNature
LimaNature
Largo de Agros
4905-551 Geraz do Lima
Tel:+351 258 778183
info@limanature.com
www.limanature.com
Lat: 41.682958
Long: -8.674483
Wij zijn een klein naturistenpark. We
hebben een grote tuin en veel ruimte
om te delen, een capaciteit voor twee
grote tenten en twee caravans. Een
pension en een koepel (Dome), een
glamping tent, we hebben een groot
zwembad en een bar.
Bij LimaNature is het concept om los
te koppelen en te genieten van de
natuur, om vrij te zijn en je vrij te
voelen.
We zijn op de top van een kleine
berg, 380 meter hoog, in het noorden
van Portugal, en maken deel uit van

LimaNature (07-01-2023)

1

een mooi en landelijk dorp waar de
gemeenschap het land blijft
cultiveren en ervan leven.
LimaNature is een prachtige ruimte
van 5ha die bestaat uit een prachtige
tuin met beperkte ruimtes, zodat je er
optimaal van kunt genieten. De
dichtstbijzijnde stad Viana do Castelo
ligt op slechts 19 km, evenals Ponte
de Lima, het bekende oudste dorp
van Portugal, een plek die je niet mag
missen!
Porto, de op een na grootste stad van
Portugal en Vigo, een stad in Galicië,
liggen op minstens 90 km afstand en
beide steden hebben luchthavens.
Porto is met de auto in 45 minuten te
bereiken en daarvóór maakt
LimaNature een perfecte locatie,
gemakkelijk te bereiken met de auto.
Algemeen

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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NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
Kleding optioneel
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 5.000 m2
Aantal plaatsen: 10 spaces for tents,
2 for caravans, 1 guesthouse and 1
Dome
Alle plaatsen hebben elektriciteit
Verhuur accommodaties
Auto's op apart parkeerterrein
Internet
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Zwembad
Eten en drinken
Ontbijtopties
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Bar
Snackbar
Verkoop vers brood
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Diversen
Engels gesproken
Spaans gesproken
Alleengaanden niet toegelaten
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
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