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Camping Naturiste La Clapère 

Route Départementale 13 

66480 Maureillas 

Tel:+33 (0) 468 833 604 

la.clapere@gmail.com 

www.clapere.com 

Lat: 42.478843 

Long: 2.803909 

Tussen de bergen en de zee, helemaal 

in het zuiden van Frankrijk,  

La Clapère je van harte welkom om 

vakantie te viezren op een van haar 

200 kampeerplaatsen. Het 50 

hectare terrein ligt op 150 meter 

hoogte in de buurt van Perpignan. 

Door de rust die hier heerst, is de 

mooie flora en fauna van deze 

bijzondere plek nog perfect in stand. 

Naturism, zon en heerlijk vrije… ook 

geschikt voor kinderen en tieners. Bij 

ons heeft u de mogelijkheid in volle 

vrijheid van uw vakantieverblijf te 

genieten. U zult er vlug een nieuwe 

thuis vinden met ruime 

kampeerplaatsen midden in de 

natuur. We stellen alles in het werk 

om uw vakantie vlekkeloos te laten 

verlopen. De begroeiing in de 

omgeving schenkt een 

verscheidenheid aan mediterrane 

geuren terwijl het geluid van 

watervalletjes en ruisende 

waterstromen rondom 

samensmelten.  

Een paradijs voor vogels en 

kampeerders. 

We hebben 10 stacaravans in de 

verhuur. De stacaravans meten 7,50 

m bij 3 m en beschikken over 2 

slaapkamers, een ingerichte keuken, 

een badkamer en afzonderlijk toilet. 

Buiten staat een tuintafel met 

parasol. Lakens en handdoeken dient 

u zelf mee te nemen. Om het onze 

gasten zo aangenaam mogelijk te 

maken, wordt een stacaravan enkel 

verhuurd aan koppels met of zonder 

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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kinderen.  

Algemeen 

NFN / INF lidmaatschap niet 

verplicht 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 50 

Aantal plaatsen: 190 

Aantal plaatsen met elektra: 140 

Verhuur accommodaties 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Zwembad 

Kinderbad 

Rivier (geschikt om in te zwemmen) 

Tennisbaan 

Eten en drinken 

Restaurant 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Winkel 

Verkoop vers brood 

Afhaalmaaltijden 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Diversen 

Engels gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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