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A VIII. Dél-Amerikai Naturista Találkozó résztvevőinek hivatalos csoportképe

A nyolcadik dél-amerikai naturista találkozó, a VIII. ELAN 2020. március 6-án Ecuador
fővárosában, Quitóban nyílt meg azzal a küldetéssel, hogy felélessze és fejlessze a naturizmust
Dél-Amerikában.

Azóta a különféle országokban a helyi szövetségek által szervezett ELAN találkozókon többször
is próbáltak Földünk ennek a régiójában közös
szervezetet létrehozni, amely a naturista csoportok céljainak megvalósítását segíti elő és koordinálja. A 2014-ben Uruguayban, Chihuahuaban
szervezett ELAN találkozón döntöttek közös
szövetség alapításáról egész Dél-Amerika számára. Ezt a döntést azonban csak a 2018-as találkozón, Brazíliában erősítették meg. Mexikó lett
az új szervezet első székhelye, de a székhely és
az elnöki feladatok ellátása kétévente változik. Az
alapszabály számos virtuális megbeszélés eredményeként jött létre. Eldöntötték, hogy Ecuador
lesz az ELAN fő helyszíne, ahol megválasztásra
kerül a CLANUD új elnöksége.

Ez a találkozó történelmi jelentőségű, hiszen most
először a CLANUD, a Nudisták Dél-amerikai Konföderációja szervezte az ELAN-t, amelyet az előző
alkalommal, a 2018-ban Brazíliában szervezett
ELAN találkozón hoztak létre. Ennek a tervnek
a megvalósítása 2007-ben kezdődött a brazíliai
Santa Catarina állambeli Pinho strandon, amikor
először hívták közös találkozóra a dél-amerikai,
egyesületbe tömörült naturistákat.
Ez a most megerősített eredmény a Brazíliai Naturista Szövetségnek 2006-ban, a spanyolországi
Cartagenában tartott INF kongresszuson az INF
felé vállalt kötelezettségére nyúlik vissza.

A VIII. ELAN egy hüvős-borús péntek délelőttön, 9
órakor nyílt meg, de hamarosan kisütött a nap és
kellemessé vált a hőmérséklet. Az első pillanatok
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a regisztrációval, a köszöntésekkel és a helyszín
megismerésével teltek.
A Quinta Gracia Guayllabamba volt a VIII. ELAN
minden programjának a helyszíne. Az apró, nagyon gondozott és kiválóan felszerelt hely az ország fővárosának egyik elővárosában található.
A pázsiton sátrat állítottak fel, amely a konferencia
és az étkezések helyszínéül szolgált. A reggelit a
rendezvény kijelölt szállásán, a Hostel La Cocina
Tipicában, közvetlenül a Quinta mellett szolgálták
fel. A vendégház egyszerű, de komfortos helyiségeiben azonban nem gyakorolható a naturizmus.
A résztvevők a rendezvény teljes időtartama alatt
beszélgettek, régi barátokkal és ismerősökkel
találkoztak, új ismerősökre tettek szert, a medencét élvezték és röplabdáztak, és jellegzetes helyi,
kukoricából, más gabonafajtákból, csirkéből készült ételeket, leveseket és helyi gyümölcsleveket
kóstoltak.

A rendkívüli közgyűlést Florencia Brenner (Argentína) mint
titkár, valamint Mayte Róldan (Ecuador) és
Juan Castañeda (Mexikó) vezették.
A CLANUD vezetőivé Mayte Róldant (Ecuador) és Daniel
Gomezt (Kolumbia, középen) választották meg.

Nagy sátrat húztak fel, amelyet a résztvevő országok
zászlóival és Ecuador kedvelt színeivel díszítették.

Két közgyűlés is része volt a rendezvénynek, az
egyik az újonnan létrehozott szervezet alapszabályaiban néhány módosítást javasolt, a másikon a
CLANUD elnökségéről és székhelyéről döntöttek
a következő időre: Ecuador lett a CLANUD új
székhelye, amelyet 2022-től Kolumbia követ.
A két estén különféle játékos programok tették
színessé a rendezvényt, bingóban a jelenlévő
országokra jellemző ajándéktárgyakat lehetett
nyerni, egy táncfesztivál keretében pedig mindenki
a nála szokásos tánclépéseket mutatta be.

Az összejövetelnek több fénypontja is volt. A
magukat képviselő országok hivatalos küldöttei előadásaikban a naturizmussal kapcsolatos különféle témákról beszéltek, amelyekkel
hozzájárultak a naturista filozófia fejlesztéséhez
és fenntarthatóságához ezekben az országokban.

A közgyűléseken nyolc ország képviseltette magát: Argentína, Bolívia, Brazília, Kolumbia, Costa
Rica, Ecuador, Mexikó és Peru. Az ELAN vasárnap, március 8-án délelőtt befejeződött, de ezzel
nem ért véget a közös program.
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A naturistává lett Jupiter strand Naturismo Equador
általi megnyitójának hivatalos fényképe.

Júliusi események

A résztvevők nagy része továbbutazott Mompichébe, a tengerpartra egy további, fontos eseményre: piknikkel és vörösborral ünnepelték meg
az első hivatalos naturista strand megnyitását a
Jupiter-szigeten.

05. - 12.07. 48. Alpe-Adria találkozó
Camping Valamar-Solaris, Horvátország
Információ: EuNat Download.

Szöveg és kép:
Pedro Ribeiro

25.07. - 08.08. DFK Sport- und Aktivtage

Következő számunk

Rosenfelder Strand Ostsee, Németország
Információ: dfk@dfk.org, EuNat Download.
Foglalás: info@camping-ostsee.de

A cikkek beküldési határideje: július 20.
Következő számunk megjelenésének
időpontja: augusztus 5.
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Maradhatnak a naturisták a
Neuchâteli-tó mellett!
Fontos bírósági ítéletben a naturisták javára
döntöttek Bern kantonban, Svájcban.

A naturista telep ezzel szemben valamivel szerencsésebb helyzetben van a rá vonatkozó eltérő védelmi és építési jogi szabályok miatt. A TCS kemping
területe Bern kanton tulajdonában van. A „die neue
zeit” telke ezzel szemben magántulajdon (1961
óta alapítványi tulajdonban van). Elhelyezkedése
is más. A „dnz” területe nagyrészt a Zihl-csatorna
mentén található, és csak a kisebb része a Neuchâteli-tóval határos. Ez a rész alacsonyabb fokú védettséget élvez. Ezen túl pedig a „dnz” alapítványi
tanácsa is előrelátóan tervezett. Területén 1997 óta
partvédelmi terv van érvényben, amelyben meg van
határozva, mely részen mit szabad.
Ezen az alapon a naturisták a jövőben is üzemeltethetik a kempingjüket!

Két kemping létezik a berni Gampelen községben,
a Neuchâteli-tó déli csücskéjénél. Az egyik az
Edi és Elsi Fankhauser-Waldkirch által 1937-ben
alapított, csak naturisták számára nyitott „die neue
zeit” nevű telep (ld. a Fókusz 2019. augusztusi
számát), a másik a Svájci Touring Club (TCS) egy
nádas által elválasztott, valamivel keletebbre fekvő
területe.
Mind a kettő a „Fanel” elnevezésű, fokozottan védett természet- és madárvédelmi területen helyezkedik el, amely többszörös törvényi védelmet élvez,
különösen a vízi és vándormadarakat, az árterületeket és a mocsarakat illetően. A TCS-szel való
bérleti szerződést eredetileg további 35 évre meg
akarták hosszabbítani. A közigazgatási bíróság
azonban részben helyt adott öt természetvédelmi egyesület és a Szövetségi Környezetvédelmi
Hivatal panaszának és semmisnek nyilvánította a
kantonális kormányzótanács döntését a szerződés
meghosszabbításáról. A TCS-nek ezért legkésőbb
2024-re meg kell szüntetnie a kemping üzemelését.
Az építményeket ez alatt az idő alatt vissza kell
bontani, majd a területet renaturálni.

Rolf Hostettler
Forrás: https://www.nau.ch/news/schweiz/camping-ingampelen-be-muss-weg-65608721?

Megmarad azonban a nyilvánosság számára is
hozzáférhető fürdőhely a stéggel, amely szabad
területként a község ennek megfelelő besorolású
hasznosítási övezetében található.

Der TCS-Campingplatz in Gampelen BE am Neuenburgersee
mitten im Naturschutzgebiet Fanel. - Keystone

LE BETULLE Villaggio Naturista
Közel az Alpokhoz, 25 km-re Torino központjától, 20 percre a Caselle reptértől. Karavánok, rekreációs sátrak és
járművek, teljes felszereltségű bungalók, faházikós karavánok. Medence, szolárium, jakuzzi, és szauna. Klubház
étterem, pétanque, mini tenisz, pingpong, röplabda. Túrabiciklis körutak és ösvények a Mandria Parkban.
Látványosságok: Venaria királyi kastély és park,
San Michele apátság, Rivoli kastély, Mole Antonelliana,
Egyiptomi múzeum, Piazza S. Cario, supergai bazilika.
Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy
Tel/Fax +39.011.984.29.62
Tel +39.011.984.28.19
Mail: info@lebetulle.org
www.lebetulle.org

LNV
gegr. 1.1.2016
Liechtensteinischer
Naturisten Verein
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UNI . Unione
Naturisti Italiani

Naturista úticélok

Sa Socnat/
Tohapi Naturiste
46 Avenue de L‘europe
33930 Vendays-Montalivet
Telefon: 0033 556737373
infos@tohapi-naturiste.fr
www.tohapi-naturiste.fr
Camping Naturiste
Le Couderc
24440 Naussannes,
Dordogne-Périgord
Telefon: +33 (0) 553 2240 40
info@lecouderc.com
GPS B: 44.7557 L: 0.6941

Franciaország

Horvátország

Ha Franciaországban szeretnénk nyaralni, döntenünk kell:
Strandolni szeretnénk, kultúrát
élvezni, vagy várost nézni? A
látogatásra érdemes városok,
tájak és nevezetességek listája
hosszú. A Franciaországba
látogatók többségét először
Párizs babonázza meg. De
Franciaország sokkal többet
kínál, mint az Eiffel-tornyot és
a Louvre-ot. A Côte d’Azur és
a Provance mélykék tengerrel,
csodás strandokkal és mediterrán hangulatú falvakkal, míg
Normandia a végtelen homokos
strandokkal és sziklás partszakaszokkal évente ezerszámra
hozzák lázba a nyaralókat.

Horvátország festői tengerpartjával Európa legváltozatosabb vidékei
közé tartozik. A sok történelmi látnivaló mellett mind a rengeteg
sziklás szigeten, mind a szárazföldi tengerparton fürdésre hívogató,
végtelen homok-, kavics- és sziklastrandokat találunk.
A síkságot fejedelmi kinézetű
kastélyok uralta dombok 		
jellemzik, köztük ódon 		
falvakkal.

VALALTA d.o.o. Rovinj
Cesta za Valaltu-Lim 7
52210 Rovinj
telefon: 00385 52 800 804
valalta@valalta.hr
www.valalta.hr
GPS: B: 45.12277 L: 13.63105

Spanyolország
Egymás után sorakoznak a lélegzetelállító strandok, dübörög az
éjszakai élet, és ízlelőbimbóinkat tapasok, paellák kápráztatják el.
Mind a városokat, mind a strandokat kedvelők találnak itt nekik való
helyszínt. Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca és más spanyol
városok a németek kedvenc úticéljai közé tartoznak, és látványos
építészetükkel, vidám forgatagukkal ejtik foglyul a látogatókat.
Strandokat, kagylókat és tengerpartot a földközi-tengeri Baleárszigetek és az Atlanti-óceánban a Kanári-szigetek is kínálnak,
amelyeket „az örök tavasz szigeteinek” is neveznek.

Camping Las Grullas
Camino Valdefuentes 4
10185 Benquerencia
Telefon: 0063 4264504
info@lasgrullas.es
www.campinglasgrullas.es
GPS: B: 39.29619 -6.10103

Portugália
Káprázatos természet, évszázados kulturális értékek és finom borok
– ezek Portugália legfőbb jellemzői. De az ország elragadó városaival és álomszép strandjaival is elbűvöli a látogatókat. Az Algarve
és Madeira csodás szigetének fenséges tengerpartjai Portugália
legnépszerűbb turistacéljai. Lisszabon, a barokk építészetű Porto
és Segras, Lagos és Faro déli kikötővárosai mellett rengeteg bájos
kisebb és nagyobb település vár arra, hogy felfedezzük.
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Monte Naturista
O Barão, LDA
Foros do Barao
7540-022 Abela
Telefon: 00351 933935881
montebarao@gmail.com
www.montenaturista.de
GPS: B: 38.01823 L: -8.48452

Olaszország
Kiterjedt hegységek, 7500 kilométernyi tengerpart álomszép homokos
strandokkal, gazdag történelmi múlt és ínyencmennyország – ez Olaszország, amely mindenkit neki való kínálattal vár: Az aktív pihenésre
vágyók a hegyekben találják meg számításaikat.
A tengerpart kedvelőinek a
végtelen strandok nyújtanak
lehetőséget kikapcsolódásra.
Aki pedig az olasz nagyvárosok forgatagára vágyik, az
Bolognáért, Firenzéért és
Rómáért rajong majd.

Németország
Miért is mennénk messzire? Németország a Balti-tenger és az Alpok
közötti fenséges tájaival és városaival, amelyek a történelmitől a
kortársig terjedő építészettel és gazdag művészeti, kulturális és gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat, mindenki számára nyújt
kikapcsolódási lehetőséget. A sokféle régió mindegyikének megvan
a maga varázsa. Dél-Németország hatalmas hegyekkel és végtelen
panorámával nyűgöz le, míg északon pihenve friss tengeri fuvallatban hűsölhetünk és élvezhetjük talpunk alatt a finom szemcséjű
homokot.

Patanù snc di Chiapino
Paolo e Rolle Enrico
Via Foglizzo 24
10149 torino
telefon: 0039 3475291320
info@costalunga.org
www.costalunga.org
GPS: B: 44.49628 L: 8.52827

Ausztria
Ausztria egyaránt vonzza az
aktív pihenésre vágyókat, a
természetjárókat és a városok
kedvelőit. Az Alpok idilli tájai
a melegebb évszakokban
túrázásra, mászásra és a tiszta
tengerszemekben való fürdésre hívják a látogatókat. Telente
számtalan síterep várja a téli
sportok rajongóit. Bécs pedig
bármikor megér egy látogatóst
a maga gazdag történelmi,
építészeti remekeivel.

Rutar Lido KG
9141 eberndorf, Südkärnten
telefon: +43 (0) 4236 2262 0
urlaub@rutarlido.at
www.rutarlido.at

FKK Camping Müllerhof
Dobein 10
9074 Keutschach am See
Kärnten
telefon: + 43 (0) 4273 2517
muellerhof@fkk-camping.at
www.fkk-camping.at

Camping
Hilsbachtal GmbH
Eichmühle 1
74889 Sinsheim-Hilsbach
Telefon: 07260 250
info@camping-hilsbachtal.de
www.camping-hilsbachtal.de
GPS: B: 49.17745 L: 8.87073

Knattercamping
Bantikow
Wusterhausener Straße 14
16868 Bantikow
Telefon: 033979 14361
info@knattercamping.de
www.knattercamping.de

FKK Campingplatz
„zum Offenberg“
Ofenberg 1
74420 Oberrot
Telefon: 07977 8427
info@zum-offenberg.de
www-fkk-ofenberg.de

FKK Campingplatz
am Rätzsee
Am Rätzsee
17255 Wustrow Ot Drosedow
Telefon: 039828 266191
info@raetzsee.de
www.raetzsee.de
GPS: B: 53.25205 L: 12.90963

Dreiländereck Ferienpark
der Naturisten GmbH
Baslerköp e 151
79395 NeuenburgSteinenstadt
Telefon: 07635 9576
info@dle-naturisten.de
www.dle-naturisten.de

FKK-Camping Ostsee
Rosenfelder Strand 2
23749 Grube
telefon: 04365 222
info@fkk-ostsee.de
www.fkkcamping-ostsee.de
GPS: B: 54.255685 L: 11.077441

Hollandia
Hollandia igazán különleges desztináció, amely főleg a németek
körében népszerű. A legkedveltebb célállomások a tengerparton
találhatók és ideális feltételeket kínálnak a nyugodt strandolásra.
De az ország belsejében található régióknak is megvan a maguk
szépsége, és laposságuknak köszönhetően kiválóan alkalmasak
hosszú biciklitúrákra. A természet kedvelőit pedig a vidéki tájak
gyönyörű természetvédelmi területei várják.
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Naturistencamping
Flevo-Natuur
Wielseweg 3
3896 LA Zeewolde
telefon: +31 (0) 36 522 8880
info@ evonatuur.nl
www. evonatuur.nl/de

