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Naturistenvereniging Chamavi 

Lijsterweg 4 

1358 CB Almere 

Tel:T: + 31 (0)6 51 72 22 57 

gastendienst@chamavi.nl 

www.chamavi.nl 

Lat: 52.319183 

Long: 5.302277 

Hou je van wandelen, fietsen, rust of 

juist gezellig onder de mensen zijn, 

dan ben je bij ons op het juiste adres. 

De kinderen hoeven zich bij ons niet 

te vervelen. Er is een jeugdhonk en in 

de kantine een kinderhoek voor de 

jonge kinderen.  

Er worden geregeld activiteiten 

georganiseerd voor jong en oud. 

Deze planning kun je op onze website 

bekijken. 

Kom gezellig kamperen met een 

geldige INF/NFN kaart. 

Kampeerplaatsen zijn 10x10 meter. 

Campers kunnen bij ons op verharde 

camperplaatsen staan. Deze plaatsen 

zijn iets langer. Voor gasten is 1 

huisdier toegestaan. Voor dagbezoek 

is het helaas niet toegestaan om een 

huisdier mee te nemen. 

Wij hebben een groot verwarmd 

zwembad en een peuterbad. De 

sauna is elk weekend open en 

geregeld ook door de weeks.  

De bar is open op vrijdag, zaterdag en 

soms ook op zondag. Op zaterdag 

wordt er patat en diverse snacks 

gebakken. Zondag kun je genieten 

van de verse broodjes en 

versgeperste jus 'd orange die je een 

dag van te voren kan bestellen. Wil je 

lekker uitslapen? Geen probleem, het 

kan bij je tent/caravan bezorgd 

worden. 

Naturistenvereniging Chamavi ligt 

aan het Cirkelbos. Je kunt direct 

vanaf ons terrein wandelen of 

fietsen.  

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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Met onze eigen fietsroutes kom je op 

veel mooie plekken. 

Kortom 'een paradijs in de polder'. 

Algemeen 

NFN / INF kaart verplicht 

Vereniging 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 9 ha. 

Aantal plaatsen: 21 gastenplaatsen 

Aantal plaatsen met elektra: 21 

gastenplaatsen 

Alle plaatsen hebben elektriciteit 

Auto's op apart parkeerterrein 

Internet 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Koelkast / diepvries voor algemeen 

gebruik 

Sauna 

Zwembad 

Kinderbad 

Sauna 

Infrarood sauna 

Eten en drinken 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Snackbar 

Verkoop vers brood 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Teken- schilder- of 

beeldhouwcursussen 

Jeu de boules 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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