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Costa Natura 114 

Costa Natura 114 

Carretera Estepona-Cádiz, km 151 

29693 Estepona 

Tel:+31651540341 

banckro@ziggo.nl 

Lat: 36.405615 

Long: -5.189409 

Het huisje Costanatura114 ligt op 

een van de de mooiste plekken van 

het naturistische vakantiepark Costa 

Natura aan de Costa del Sol, in 

Estepona. Je geniet er een 

spectaculair zeezicht vanuit het 

dakterras. Dit terras biedt 100% 

privacy en kijkt over alles heen op de 

helderblauwe zee. Maar ook het 

beneden-terras kijkt uit op zee. In de 

winter is het boven heerlijk zonnen, 

100% privacy en windvrij. Voor 

vroege vogels is het zalig om de zon 

uit de zee te zien klimmen vanuit je 

bed ... want het terras ligt meteen 

aan je slaapkamer. 's- Nachts is het 

heerlijk slapen bij het zachte bruisen 

van de zee die je vanuit je slaapkamer 

met open deur horen kunt. Een 

rustgevende ervaring die we wel 

aanraden en warm aanbevelen maar 

hier niet kunnen beschrijven. Het 

slaapvertrek heeft namelijk een 

dubbele terrasdeur. De ene deurhelft 

kun je openlaten terwijl de andere 

voorzien is van horrengaas. Heerlijk 

luchtig in de hete zomer! 

Het huis heeft een modern interieur 

en is van alle gemakken voorzien. 

Dubbele wastafel, ruime badkamer, 

keuken met alle gerief en vaatwasser. 

Gezellige centrale leefruimte met 

sateliet televisie. Het huis ligt in een 

rustig gedeelte van het park 

waardoor je geen last hebt van de 

overigens erg leuke muziekavonden 

en evenementen bij de bar, terwijl je 

er toch maar op een loopafstand 

vandaan bent .... Ook het verkeer is 

op onhoorbare verre afstand ...terwijl 

Costa Natura vlot bereikbaar bij het 

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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verkeersnet ligt. Optimaler kan het 

niet. Bovendien ligt het appartement 

114 op zeer korte loopafstand van 

zee en strand evenals van een goed 

voorzien, hygienisch 

openluchtzwembad met 

restauratieterras met uitstekende 

service, animatie, food & drinks aan 

redelijke prijzen. 

Costa Natura ligt direct aan zee en 

heeft dus een zwembad, sauna, 

jacuzzi, restaurant en strandbar met 

een ongedwongen sfeer. 

Wasmachines en drogers rijkelijk 

voorzien in het park. (muntjes zijn 

voor € 3,-- te koop aan de receptie. 

Costa Natura was het eerste officiële 

naturisten Resort in heel Spanje.. 

Het is nu bijna 40 jaar oud. De 

intussen mooi volgroeide en goed 

onderhouden palmbomen die er staan 

hebben intussen hun optimale vorm 

en afmetingen. Het is ongetwijfeld 

Europa's meest gezinsvriendelijke 

naturisten Resort in Andalusië, het 

zonnigste deel van Spanje. Ook een 

absolute plus is dat het park slechts 3 

km ten westen van het centrum van 

Estepona ligt, en heeft het een goed 

bereikbare, prachtige huisberg waar 

je heerlijk kunt wandelen. Vanuit het 

park kijk je prachtig uit op Gibraltar 

en bij helder weer zie je zelfs 

Ceuta(Marokko) liggen. 

Het ontwerp van Costa Natura 

weerspiegelt de witte bergdorpjes die 

men kan vinden in heel Zuid-Spanje. 

Deze stijl geeft het Resort zijn 

enorme charme. De prachtige, 

bekroonde tuinen zijn gevuld met 

mediterrane planten en palmbomen 

met prachtige kleuren struiken die 

heerlijk geuren rond de ruime gazons 

en paden waar je overal kunt 

zonnebaden.. 

Het resort heeft een groot zoutwater 

zwembad van 22 meter dat verwarmd 

wordt op zonne-energie, ook 

voorzien van een kleiner kinderbad. 

Op het terrein is een gezellige, goeie 

Brasserie/Restaurant met bar die 

uitkijkt op het zwembad en de 

Middellandse Zee vanaf de grote 

zonnige terrassen. 

Er is ook een strandbar/chiringuito 

waar je gezellig een drankje kunt 

drinken of een snack kunt eten. Ook 

heeft Costa Natura een jacuzzi, 

sauna en een fitnessruimte. Het 

spontaan-vriendelijke personeel van 

de receptie geeft graag advies over 

excursies en staat voor u klaar om u 

te helpen bij alle grote of kleine 

noden. 

In de maanden van het hoogseizoen 

wordt zelfs voorzien in evenement en 

amusement voor de kinderen. Alles 

bij elkaar is Costa natura het pareltje 

onder naturistenlocaties in heel 

Spanje. En appartement 114 is er 

bovendien zondermeer het neusje van 

de zalm! 

Wij geven uiteraard ook graag nuttige 

tips i.v.m. huurauto's, leuke 

bezienswaardigheden, vluchten etc. 

Wilt u ons appartement boeken dan 

checken we de beschikbaarheid en 

zullen we ervoor zorgen dat de 

receptie van Costa Natura contact 

met u opneemt en voorziet in een 

feilloos verloop en heerlijk verblijf. 

(Sleutel bij incheck aan de receptie, 

keurig gepoetst appartement, 

opgemaakte bedden, handdoeken 

etc.). Wij willen tevreden gasten die 

overigens doorgaans ook 

terugkomen. 

Alvast van harte welkom! 

Algemeen 

Aantal appartementen: 1 

Aantal eenheden met eigen sanitair: 1 

Keuken 

Internet 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Sauna 

Zwembad 

Kinderbad 

Eten en drinken 

Ontbijtopties 

Bar 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Geschikt voor kinderen 
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