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 (28 reacties)

Lavinia Naturist Resort 

Cami los Ramos 8 

03690 San Vicente del Raspeig 

Tel:+34 645 609 430 

info@lavinianaturistresort.com 

https://lavinianaturistresort.com 

Lat: 38.434494 

Long: -0.537279 

In Lavinia sta je als gast centraal. We 

stellen dan ook alles in het werk om 

je te ont-zorgen. En dat vanaf het 

moment van je vraag naar informatie 

via een boeking tot je hier met grote 

voldoening huiswaarts keert na je 

verblijf. 

Het resort is een ware oase. Zodra je 

de poort binnenkomt lijkt het of je 

andere wereld binnenstapt. De rust 

overvalt je, de stilte overvalt je, en de 

kleurenpracht van de tuin verwelkomt 

je gretig.  

Je hoeft nergens aan te denken van 

zodra je hier aankomt om in 1 van de 

vijf privé villa's te verblijven. Onze 

uitgebreide services op vlak van 

catering en comfort geven je dat 

extra gevoel van ontspanning.  

Wij leven dag in dag uit naakt, net als 

onze gasten. We eten samen aan één 

grote tafel, waardoor het familie 

gevoel sterk aanwezig is. Maar ook 

als je van privacy houdt kan dit 

perfect : elke villa is volledig ingericht 

en van alle gemakken voorzien. 

Er zijn ruime facilities aanwezig : 

twee heerlijke zwembaden, privé 

terrassen aan iedere wooneenheid, 

een jaccuzzi met zicht op zee, een 

sauna met relax zone voor de frissere 

avonden. 

Welkom in thuis ! 

Algemeen 

Aantal kamers: 5 

Aantal eenheden met eigen sanitair: 5 

Keuken 

WIFI / internet gratis 

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 



2Lavinia Naturist Resort (25-05-2023)

Faciliteiten 

Sauna 

Zwembad 

Sauna 

Jacuzzi 

Eten en drinken 

Ontbijtopties 

Bar 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Spaans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Geschikt voor kinderen 
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