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Le Jas du Sarraire
Le Jas du Sarraire
D952 pont Mirabeau
13490 Jouques
Tel:+33 (0)652441899 et +33 (0)4
42 61 92 12
contact@jasdusarraire.fr
https://www.jasdusarraire.fr
Lat: 43.688900
Long: 5.685200
Naturistencamping "Jas du Sarraire"
verwelkomt u. Met 30 hectare
camping, zwembad en wandelpaden
in een woeste natuur een waar
paradijs.
Gelegen op 1 km van de Durance in
de Provence. Het zuidoosten van
Frankrijk met bijzonder veel mooi
weer.
Het terrein wordt beheerd door de
vrijwilligers van de
naturistenvereniging "Les Amis du
Domaine du Jas du Sarraire"
De vereniging is aangesloten bij de
Franse Federatie van Naturisme
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We hebben 10 km gemarkeerde
wandelpaden op ons gebied waar u in
volledige naaktheid en in alle
veiligheid kunt wandelen.
“De paden zijn fantastisch, de flora
en fauna gevarieerd."
"Naakt zijn we onderdeel van de
natuur."
"Kamperen in de woeste natuur van
de Provence, zoals wild kamperen
maar met de luxe van voorzieningen"
Het zwembad ligt bovenaan in de
vallei. Vanaf de receptie is het 10
minuten (600 meter) lopen. Hier kunt
u in complete rust zwemmen of
ontspannen op onze ligbedden in zon
of schaduw. Het zwembad is
geopend van half juni tot half
september.
“Als je in dit zwembad zwemt, ben je
ergens anders, ver weg van de drukte
van het moderne leven."

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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Algemeen
Vereniging
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 33
Aantal plaatsen: 6
Aantal plaatsen met elektra: 6
Alle plaatsen hebben elektriciteit
Verhuur accommodaties
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Zwembad
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Jeu de boules
Diversen
Engels gesproken
Frans gesproken
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen
Niet-rokers
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