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Lentekriebels

Naakt kampereN bij eeN warmwaterbroN

meer weteN over terme baNovci eN 
SoNcNi gaj? 

Kijk dan op www.terme-banovci.si, bel met (00 38) 625 13 14 00 of mail 

naar terme@terme-banovci.si. 

re I z en

  1  

bezoek het NoordelijkSte NaaktStraNd vaN europa!

Wilt u een keer écht iets anders en is geen avontuur u te gek? Be-

zoek dan het noordelijkste naaktstrand van Europa in het koude 

Noorwegen. Dit strand, Ursetvika genaamd, ligt aan het Misvær 

fjorden in het zuidoosten van Bodö. Het is volgens de Noorse 

indeling van naaktstranden geen officieel naaktstrand, maar in je 

blootje ‘zonnebaden’ is geen enkel probleem. U zult er hoogst-

waarschijnlijk weinig andere koudbloedigen treffen…

meer weteN? 
Meer weten over Ursetvika of een van de andere (onofficiële) naturisten-

stranden van Noorwegen? Kijk dan op de site van de Noorse naturisten-

federatie, www.naturistnet.org. Hier vindt u ook meer informatie.
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       ‘Sončni gaj is de enige Europese    
camping die aan thermaal water ligt’

x verrassend naturistisch6

In de ongerepte natuur van het Sloveense Ljutomer ligt het rust-

gevende kuuroord Terme Banovci. De bron waar het centrum aan 

ligt, bevat geneeskrachtig thermomineraal water dat onder meer 

verlichting geeft aan mensen met reumatische klachten. De tem-

peratuur van het water ligt tussen de 60 en 68°C.

Bij Banovci is ook een naturistencamping gevestigd: Soncni gaj. 

Deze kleine camping met vijftig (voornamelijk) schaduwplaatsen 

is de eerste - en nog steeds de enige - Europese camping die aan 

thermaal water ligt. Soncni gaj is onlangs helemaal gerenoveerd 

en biedt onder meer een nieuw wellnessbad met thermaal water 

(36°C), een whirlpool, onderwatermassages en een waterval met 

Kneipp-bad (20°C). Ook het sanitair is grondig aangepakt en ver-

beterd. Als campinggast kunt u gebruikmaken van alle faciliteiten 

en deelnemen aan alle activiteiten van Terme Banovci. Houd er wel 

rekening mee dat u soms ook gekleed moet gaan.
Wilt u dit voorjaar eens anders dan anders op vakantie? Kies dan voor een 

van de zes verrassende naturistische vakantietips die UIT! voor u selecteerde. 

Voor de meeste vakanties gelden ook nog eens fikse NFN-kortingen, dus laat 

die vakantie maar komen! 

tekSt: aNNiek corporaal beeld: o.a. terje rakke/Nordic life/iNNovatioN Norway
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re I z en

b(l)ootvakaNtieS

meer weteN over bootvakaNtieS?
Vraag dan de brochure aan via de website: www.internatuur.nl, 

per e-mail: info@internatuur.nl of bel met (026) 361 71 34.

Bent u een echte waterliefhebber? Dan zijn de zogeheten vakantie-

boten van reisaanbieder Internatuur misschien iets voor u. De  

boten varen in de mooiste gebieden van Duitsland en Frankrijk:  

u kunt kiezen voor de Mecklenburgse Meren of het idyllische  

Elzas-Lotharingen. 

Bijzonder: u kunt zónder vaarbewijs een vakantieboot huren. Voor-

dat u aan boord gaat, krijgt u namelijk een drie uur durende mini-

cursus die u optimaal zal voorbereiden op de tocht. U ontvangt 

hierbij een tijdelijk vaarbewijs. Internatuur biedt diverse typen bo-

ten aan met verschillende afmetingen, aantallen slaapvertrekken 

en luxeniveaus. Om ervoor te zorgen dat u rustig om u heen kunt 

kijken, zijn de boten maximaal 15 meter lang en varen ze hooguit  

9 à 10 kilometer per uur. 

Christy-Anne Kniestedt van Internatuur weet uit eigen ervaring dat 

de boten eenvoudig te bedienen zijn: “Afgelopen zomer hebben wij 

een boot gehuurd: ik wilde weten of dit type vakantie daadwerkelijk 

past binnen ons programma. 

En ik kan volmondig beamen dat het echt simpel is om de boot 

te besturen, het werkt ontzettend eenvoudig allemaal. En kom je 

onverhoopt toch in de problemen, dan kun je dag en nacht bellen 

naar een speciale hulpdienst.”

vaarrouteS Naar keuze
Voor de bootvakanties van Internatuur kiest u allereerst een op-

stapplaats in Duitsland of Frankrijk en vaart vanaf daar de routes 

naar keuze. U slaapt vervolgens in een van de havens of gaat op 

het water voor anker. Tijdens uw tocht is er volop ruimte om naakt 

te recreëren - op sommige locaties zijn naaktstranden en naturis-

tencampings -  maar houd er wel rekening mee dat dit niet overal 

kan. Met name in havens en drukke vaargebieden is het niet de 

gewoonte om bloot te zijn. Christy-Anne: “En soms is dat niet erg. 

Op het water kan het best wat frisser zijn, ook al schijnt de zon 

volop! Mijn tip voor deze vakantie: neem wat meer kleding mee 

dan je normaal gesproken gewend bent voor de vakantie.” 

Zin in een bootvakantie? Kijk op p. 15 voor een interessante korting.

SlapeN iN eeN traditioNele tipi

In Zuid-Spanje runnen de Nederlandse Mirjam en Spiker sinds  

drie jaar Isicola. In dit centrum vlak bij Almuñécar worden diverse 

activiteiten en workshops georganiseerd zoals paintball, boog-

schieten en yoga. 

Sinds vorig jaar kunt u er ook terecht voor een naturistische vakan-

tie en wel een heel bijzondere! In de prachtige vallei Canta Lobos 

waar Isicola gevestigd is, zijn voor de naturistische vakanties na-

melijk vijf authentieke water- en winddichte tipi’s gebouwd met 

comfortabele bedden en slaapzakken. Tijdens het verblijf in dit 

aangenaam warme deel van Zuid-Spanje leeft u in de vrije natuur 

en woont, eet en slaapt u in en rond een van de vijf tipi’s. 

haNgmatteN eN ligbeddeN
Als gast heeft u ook hangmatten en ligbedden met matrassen tot 

uw beschikking en kunt u desgewenst zelf koken in een keuken 

met een uitgebreide inventaris. Op Isicola zijn verder een zwem-

bad, douches met warm water en toiletten aanwezig en bent u 

vrij om deel te nemen aan de (niet-naturistische) activiteiten die 

het centrum organiseert. Verder bevinden zich binnen een straal 

van 15 autominuten drie naturistische stranden. Ook een be-

zoekje waard zijn plaatsen als Nerja, Frigiliana, Granada, Malaga,  

Antiquerra en Almuñécar. En ook de prachtige natuurreserva-

ten Junta de Los Rios en Parque Nacional zijn prima te bereizen.  

Isicola ligt op slechts 2,5 uur vliegen vanaf Amsterdam. Spiker en 

Mirjam kunnen desgewenst een zeer betaalbare huurauto voor u 

klaar laten zetten op het vliegveld.

NietS daN lof
Peter en Rosita Bronzwaer verbleven vorig jaar twee weken op 

Isicola en kijken er met veel plezier op terug: “Onze ervaring is 

dat er altijd wel op- of aanmerkingen te maken zijn over een va-

kantieoord, maar over Isicola hebben wij echter niets dan goeds 

te melden. Natuur, avontuur, rust en totale ontspanning, perfecte 

verzorging, inhoudelijke gesprekken: deze gastvrije mensen bieden 

het. En Isicola is bovendien helemaal niet duur. Een all inclusive 

verblijf kost bijvoorbeeld maar 35 euro per persoon per dag en dat 

is inclusief verblijf in de tipi, toeristenbelasting, ontbijt, lunch, om 

vijf uur ’s middags tapas en ’s avonds een driegangendiner met 

drankjes, vruchtenyoghurt, zelfgebakken brood en lekkere salades. 

Als het kon waren wij er nu weer!”

Kijk voor een aantrekkelijke aanbieding op p. 15.

meer weteN over iSicola? 

Kijk dan op www.isicola.com, mail met info@isicola.com  

of bel (00 34) 670 82 84 20.
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‘Op de boot en onderweg is er 
 volop ruimte om naakt te recreëren’
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NFN-leden krijgen - bij een verblijf van vier nachten of meer -  

e 5,- korting per nacht. Daarnaast worden alle gasten ontvan-

gen met een drankje en zelfgekweekte en -bereide amandelen. 

aaNbiediNg bij  5  

NFN-leden krijgen bij Internatuur 5 procent korting op de boot-

reis. De korting geldt niet in combinatie met andere aanbie  - 

d ingen en geldt niet voor de milieubelasting en de verzekeringen. 

aaNbiediNg bij  4

Als u voor 1 mei a.s. een tipi-vakantie boekt bij Isicola, krijgt  

u een zeer aantrekkelijke korting. Bij een vakantie van een 

week is de korting 10 procent; een vakantie van twee weken 

geeft recht op een korting van 15 procent en een vakantie van 

drie weken levert 20 procent korting op.

aaNbiediNg bij  3

Ben je dol op kamperen, maar heb je geen zin om zelf een 

tent op te zetten? Kies dan voor een compleet ingerichte 

bungalowtent. De tent is bijna 29 m2 groot en heeft een 

woon- en een slaapgedeelte voor maximaal zes personen. 

U slaapt in een bed met een comfortabel matras en heeft 

de beschikking over een keuken met hierin een koelkast en 

vriesvak, driepits gaskomfoor en uitgebreide inventaris. De 

campingplaatsen zelf bieden ook volop ruimte en liggen op 

loopafstand van alle faciliteiten. Er staan bungalowtenten 

klaar op een flink aantal prachtige campings in Frankrijk, 

Kroatië, Spanje en Tsjechië.

prachtige locatieS
Debby Pieters heeft met haar gezin de afgelopen jaren “lek-

ker luxe gekampeerd” in een tent via Euronature. Dat gaan 

ze dit jaar weer doen. Debby is er zeer over te spreken. “De 

tenten, en de plaatsen waar ze op staan, zijn lekker ruim. Er 

is plek genoeg voor de stoelen en tafels die je tot je beschik-

king hebt. Ook is de inventaris zeer uitgebreid, aan alles is 

gedacht. Ik heb nog wel een tip voor mensen die ook een 

tent willen huren: neem kussentjes mee voor de tuinstoelen. 

Van een paar weken op plastic en een handdoekje alleen zit-

ten, krijg je best zere billen.”

 bloot iN eeN aaNgeklede teNt

meer iNformatie? 
Kijk voor meer informatie op www.euronature.net, bel met het  

reis bureau van Euronature (0416) 35 20 40 of mail naar  

info@euronature.net. De compleet ingerichte bungalowtenten  

zijn onderdeel van het uitgebreide reisaanbod van Euronature. 

In de zuidoostelijke binnenlanden van Spanje bevindt zich het bij-

zondere Casa de Cinco Hermanos, de kleinschalige bed and break-

fast van Berto Zirkzee en Wil Hilkhuijsen. Ze verhuren er twee 

compleet uitgeruste kamers en vanaf april 2009 twee casita’s (een-

voudige huisjes met een eigen keukentje). Daarnaast is er op het 

terrein één plek voor een camper of caravan. 

Casa de Cinco Hermanos ligt op een terrein dat uit diverse terras-

sen bestaat en waar verschillende amandel-, vijgen-, granaat appel- 

en olijfbomen staan. Op het hoogste deel van de heuvel zijn den-

nenbomen te vinden die voor schaduw zorgen en waar om die 

reden hangmatten zijn opgehangen. Op het terrein is een zwembad 

aanwezig, naturistische stranden liggen op ongeveer drie kwartier 

rijden. Bij een overnachting op de Casa is het ontbijt inbegrepen. 

Daarnaast is het mogelijk om tegen vergoeding aan de dinertafel bij 

Berto en Wil aan te schuiven. 

ideaal vertrekpuNt voor dagtripS
In de omgeving van Casa de Cinco Hermanos is van alles te doen. 

Bezoekjes aan Elche, Villena, Elda, Pinoso en Murcia mogen eigen-

lijk niet ontbreken op deze trips evenals de wijnroute in Jumilla.  

De enthousiaste eigenaren kunnen u er alles over vertellen, zij zijn 

goed op de hoogte van wat er in de omgeving georganiseerd wordt. 

Daarnaast is Casa de Cinco Hermanos een ideaal vertrek punt voor 

naturistische wandelingen. In de omgeving zult u vrijwel geen an-

dere mensen aantreffen. En mocht dat toch gebeuren, dan is er 

geen probleem: in Spanje is naakt recreëren een recht, je mag dit 

in principe overal doen. Eigenaar Berto gaat op verzoek mee als 

gids. Wilt u liever alleen op pad? Dan kunt u kiezen voor een van de 

tochten die Berto en Wil hebben vastgelegd in zogenaamde GPS-

tracks. 

ruStgeveNd paradijS iN de SpaaNSe biNNeNlaNdeN 

eNthouSiaSte verhaleN
Casa de Cinco Hermanos biedt een oase van rust en is ide aal 

voor een actieve naturistische vakantie. Voormalig gast Luc  

Sierens roemt met name de stilte: “Casa de Cinco Hermanos is een 

schitterende locatie voor alle naturisten die op vakantie gaan om rust 

te vinden. De ongelooflijke stilte is zelfs even wennen. Ook de afwezig-

heid van verlichting in de buurt maakt het ideaal om eens te zien hoe 

de sterrenhemel er eigenlijk écht uit ziet.” Wilma van Wilgenburg is 

vooral te spreken over de gastvrijheid van het Nederlandse stel: “Wij 

waren de eerste gasten op Casa de Cinco Hermanos - het was eigenlijk 

nog niet eens geopend - en hebben er heerlijke dagen gehad. Berto en 

Wil zijn mensen die er alles aan doen om het je als gast naar de zin te 

maken. Het is hier echt genieten met de zon op je blote lijf.” Ook Jan 

Verberne is razend enthousiast over de bed and breakfast: “We hebben 

onze caravan hier vorig jaar voor een kleine week gestald. We stonden 

vlak bij het zwembad, midden in de amandelboomgaard, en konden 

onder het genot van een wijntje en een biertje genieten van een onver-

getelijk uitzicht op de heuvels. We waanden ons in het paradijs. Wij  

hebben alweer een weekje Casa geboekt!”

Op p. 15 vindt u een mooie aanbieding.

re I z en
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meer iNformatie? 

Kijk voor meer informatie over Casa de Cinco Hermanos op  

www.casadecincohermanos.com, bel met (00 34) 634 23 86 81 of  

mail naar paraiso@casadecincohermanos.com.

‘We waanden ons in het paradijs’




