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Talperre Pöhl FKK Strand 

Talperre Pöhl FKK Strand 

Pöhler Str. 10 

08543 Pöhl 

Lat: 50.544745 

Long: 12.207538 

Openbare Parkeer gelegenheid met 

overnachtings toestemming. Hoewel 

de eigenlijke parkeerplaats niet echt 

FKK lijkt te zijn is het niet 100% 

duidelijk. Een deel van het strand hier 

zou FKK zijn, maar als je bij de 

parkeer plaats aankomt is de signage 

dusdanige dat het ook lijkt alsof de 

gehele parkeerplaats FKK is. In 

Google is het ook zo terug te vinden, 

de parkeerplaats FKK. In iedergeval 

zijn wij er geweest en overnacht en 

gewoon in moeders natuurlijke 

kleding, je huid dus, rond gelopen en 

niemand die iets er van opmerkte, en 

we waren niet de enigste. Betalen 

doe je door een parkeer kaart te 

kopen voor een of meerdere nachten. 

Je kan met de kaart betalen hoewel 

na credit en bank kaart nummer 5 uit 

te proberen het ons niet lukte dus 

geld meenemen.  

Er is een rij voor gewoon auto's en 

twee rijen voor caravans en motor 

homes (en misschien kan tenten ook, 

er waren er geen toen wij er 

stonden). Er lijken een paar porta 

potti cabins te staan en ook lijkt het 

als of er electriciteit is maar dat 

laatste kunnen we niet bevestigen, 

wij zijn gewoon op de zonnecel 

gebleven. Er is verder niets, geen 

voorzieningen, en niet veel schaduw 

daar de bomen die er zijn nog moeten 

groeien. Het lijkt niet zo erg oud te 

zijn. Geen slechte locatie voor een 

paar dagen denken we maar kunnen 

geen aanwijzingen geven, we zijn er 

maar een nacht geweest op 

doortocht. 

Algemeen 

Officieel naaktstrand 

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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Alleen dagrecreatie 

Faciliteiten 

Meer 

Geschikt om te zwemmen 

Geschikt voor kinderen 

Bereikbaar met de auto 

Betaald parkeren 

Bereikbaar met de fiets 

Toiletvoorzieningen 

Verkoop van eten en drinken 
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