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Domaine de Bélézy
Domaine de Bélézy
132 chemin de Maraval
84410 Bedoin
Tel:0033 (0) 490 65 60 18
info@belezy.com
www.belezy.com
Lat: 44.131710
Long: 5.188808
In het hart van de Provence, ligt
midden in de natuur,
naturistencamping Domaine de
Bélézy. Hier vindt u op een terrein
van 25 ha twee zwembaden, een
peuterbad/kleuterbad, twee
tennisbanen, sportvelden, een
boogschietbaan, een speelplaats voor
kinderen, een sauna balneotherapieen een uitgebreid wellnesscentrum
zoals kuren met bubbels en
massages,
schoonheidsbehandelingen,
stoombad, acupunctuur,
gezichtsbehandelingen, manuele
therapie Twee zwembaden waarvan
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een verwarmd. Voor de kleintjes is er
een miniclub (gratis en bij boeking
opgeven), een kinderboerderij met
moestuin. Speeltoestellen, Miniclub
3-6 jr, Kinderclub 7-12 jr,
Jongerenclub 12-18 jr, Creatieve
workshops (sculpturen maken en
tekenen en schilderen), Muziek,
Disco, Theater, Openluchtfilm,
Bibliotheek, Tafelvoetbal, Tafeltennis,
Zumba, Yoga, Jeu de boules,
(Aqua)gym, Tennis, Voetbal,
Beachvolleybal, Basketbal,
Badminton, Boogschieten,
Fitnessapparaten (buiten),
Suppermarkt, Wasserette, Barbecue,
Koelkastverhuur, Fietsverhuur,
Sanitair voor mindervaliden

Algemeen
NFN / INF lidmaatschap niet
verplicht
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): 25
Aantal plaatsen: 220
Aantal plaatsen met elektra: 220
Alle plaatsen hebben elektriciteit
Verhuur accommodaties
Auto's op apart parkeerterrein
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Sauna
Zwembad
Kinderbad
Tennisbaan
Infrarood sauna
Eten en drinken
Restaurant
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Bar
Snackbar
Winkel
Verkoop vers brood
Afhaalmaaltijden
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
kinderen
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Teken- schilder- of
beeldhouwcursussen
Jeu de boules
Boogschieten
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Frans gesproken
Geschikt voor kinderen
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