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Mas de la Balma (18-09-2021)

In de Oostelijke Pyreneeën, aan de
voet van de ‘heilige’ berg de Canigou,
ligt de naturistencamping Mas de la
Balma. Vlak bij de grens met Spanje
en de Middellandse zeekust op 50
autominuten afstand, vindt u ( in de
meest zuidelijke vallei van Frankrijk)
ongerept natuurschoon. Kleine
bergriviertjes doorkruisen 50
hectaren gemengd bos van eiken,
kastanjes, essen, populieren, elzen en
hazelaars.

bron van inspiratie en ontspanning.
Kinderen leren hier de natuur
ontdekken en hoe ze zich daarin
fantastisch kunnen vermaken. Het is
een paradijsje voor groot en klein, ver
weg van de drukte en het lawaai van
het leven in de steden. Er zijn
plaatsen voor tenten en caravans.
Vrijwel alle plaatsen zijn voorzien van
elektriciteit. De 50 plaatsen liggen op
verschillende terrassen met een
totaal oppervlak van 3 hectaren. De
meeste plaatsen hebben
halfschaduw. Ze zijn zeer ruim en
geschikt voor zowel grote als kleine
families. De Mas (Catalaans voor
boerderij) heeft een klein winkeltje
waar u het allernoodzakelijkste kunt
vinden. Elke ochtend levert de
plaatselijke bakker het door u
bestelde brood.

De naturistencamping staat bekend
om zijn gemoedelijke sfeer en rust.
Voor alle natuur-liefhebbers een

Verder heeft de Mas een bar en een
terras, waar u kunt genieten van
bijvoorbeeld de typische
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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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aperitiefwijnen van de Rousillon: de
Muscat, de Rivesaltes en de Banyuls
De keuken is traditioneel Catalaans:
zowel vlees- als visgerechten, die
met liefde zijn bereid uit verse
ingrediënten. Typische Catalaanse
gerechten zoals de Paëlla en de
Fidéoada worden nog op een
houtvuur bereid en worden
gezamenlijk gegeten op het terras
van de Mas. Gezellige avonden
waarop u niet alleen nieuwe smaken
leert kennen, maar ook nieuwe
vrienden kunt maken.

Bar
Snackbar
Winkel
Verkoop vers brood
Afhaalmaaltijden
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Frans gesproken
Spaans gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen

Hoogtepunten in het jaar zijn de
vieringen van de Catalaanse feesten :
het Sint Jansvuur (23 juni), de
Cargolades (14 juli en 15 aug.) en de
Rodella van Montbolo met een
fantastisch buffet (eind juli). Avonden
waarop vaak spontaan de muzikale
talenten van gasten tot uiting komen
en menig gitarist zijn medegasten laat
meegenieten van spel en zang. Niet
alleen de ouders, maar ook de
kinderen hebben op La Balma een
fantastische tijd. Zowel voor de
jonge, als voor de wat oudere
kinderen is er genoeg te ontdekken
en te ondernemen.
Algemeen
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 63
Aantal plaatsen: 50
Aantal plaatsen met elektra: 40
Verhuur accommodaties
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Meer (geschikt om te zwemmen)
Rivier (geschikt om in te zwemmen)
Eten en drinken
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
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