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 (50 reacties)

Centre Naturiste Le Fiscalou 

3889 route de Monclar 

81140 Puycelci 

Tel:0033 (0)563304595 

fiscalou@orange.fr 

www.fiscalou.fr 

Lat: 43.994311 

Long: 1.637606 

Welkom bij naturistencamping Le 

Fiscalou! 

De camping bevindt zich in de regio 

Midi-Pyrénées (Tarn), in de streek 

Quercy vert, vlakbij een aantal dorpen 

die de titel ‘mooiste dorpen van 

Frankrijk’ mogen dragen. Zoals 

Puycelsi, aan de voet van de 

wijngaarden van Gaillac en de Gorges 

de l’Aveyron, op minder dan twee uur 

rijden van Montauban en op minder 

dan een uur rijden van Toulouse. Wij 

ontvangen u hier in een beschermd 

stukje natuur, midden in een dicht 

bos, en in een regio die bekend staat 

om zijn groot aantal zonnedagen en 

zijn prettige zomertemperaturen. U 

kunt er vakantie vieren in uw eigen 

tempo met aandacht voor de 

naturistische leefwijze. Als u wilt, 

kunt u uw tent of caravan installeren 

op een ruime standplaats, in de 

schaduw of in de zon. Of u installeert 

uzelf in een van onze volledig 

uitgeruste caravans of huisjes. 

Misschien wilt u een van onze geheel 

nieuwe ingerichte tenten proberen. U 

hebt een ruime keuze om de tijd te 

verdrijven: luieren, gezelligheid en 

sport- en spelactiviteiten op het 

terrein, of het omliggende landgoed 

en de plaatselijke gastronomie 

ontdekken. Kom langs, dan krijgt u 

alle informatie die u nodig hebt! 

Algemeen 

NFN / INF lidmaatschap niet 

verplicht 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

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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Oppervlakte (ha): 14 

Aantal plaatsen: 45 

Aantal plaatsen met elektra: 45 

Alle plaatsen hebben elektriciteit 

Verhuur accommodaties 

Internet 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Zwembad 

Eten en drinken 

Restaurant 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Verkoop vers brood 

Afhaalmaaltijden 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Teken- schilder- of 

beeldhouwcursussen 

Diversen 

Engels gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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