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Camping naturista Ca' le Scope 

Via San Martino 37 

40043 Marzabotto (BO) 

Tel:(0039) 345 501 1892 

info@calescope.com 

https://calescope.com 

Lat: 44.301047 

Long: 11.186560 

Midden in de natuur 

Hier vind je rust, ruimte & 

gastvrijheid 

Op camping Naturista Ca' le Scope 

ervaar je... 

Rust - Ca’ le Scope bevindt zich 

bovenop een berg middenin 

Natuurpark Monte Sole. De krekels 

zingen er hun lied en storen zich aan 

niemand. 

Ruimte - Privacy en 

gemeenschappelijkheid gaan hier 

hand in hand. De ruim opgezette 

camping met veel groen en prachtig 

uitzicht, reinigt de geest en schept 

ruimte. 

Sfeer - Het gezellige ‘piazza’ is nooit 

ver weg voor een goed gesprek, een 

lekker drankje of een verzorgde 

maaltijd. 

Vrijheid - Ca’ le Scope biedt een 

gemoedelijke omgeving waar bloot 

gewoon is. Een gevoel van één met 

de natuur, met respect voor de 

omgeving. 

“Op Ca’ le Scope streven we naar 

duurzaam beheer van het terrein en 

maken zoveel mogelijk gebruik van 

producten van lokale of regionale 

producenten.” 

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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Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 10 

Aantal plaatsen: 47 

Aantal plaatsen met elektra: 47 

Alle plaatsen hebben elektriciteit 

Verhuur accommodaties 

Auto's op apart parkeerterrein 

Internet 

Aangepast sanitair voor 

mindervaliden 

WIFI / internet gratis 

Faciliteiten 

Koelkast / diepvries voor algemeen 

gebruik 

Zwembad 

Eten en drinken 

Ontbijtopties 

Restaurant 

Gezamenlijke maaltijden (één of meer 

keren per week) 

Bar 

Winkel 

Verkoop vers brood 

Afhaalmaaltijden 

Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten voor 

kinderen 

Georganiseerde activiteiten voor 

volwassenen 

Teken- schilder- of 

beeldhouwcursussen 

Jeu de boules 

Diversen 

Nederlands gesproken 

Engels gesproken 

Duits gesproken 

Frans gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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