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Nyaralni ahogy megszülettünk 
A mai társadalomban népszerű „egészséges 
életmód”, a „természetes” ételek és az „érintetlen 
természeti szépség” keresése mind egy az 1800-
as évek végén Németországból indult mozgalomra 
vezethető vissza, amelynek a németül később 
„Freikörperkultur”-nak, azaz „Szabadtestkultúrá”-
nak nevezett gyakorlat is részét képezte. A 
jelenség az 1960-as években, a hippimozgalom és 
a szabadság általuk népszerűsített formái nyomán 
terjedt el igazán Európában és az egyesült 
Államokban.
 
Olaszországban 1964-ben született az első 
naturista szövetség, az INU, majd két évvel később 
az Olasz Naturisták Egyesülete, amelyet 1972-ben 
az Olasz Naturista Szövetség követett - így ez a 
jelenség Olaszországban is gyökeret vetett, bár 
nem ment át akkora fejlődésen, mint más európai 
országban.
 
Ma is összekeverik a naturizmust a nudizmussal: 
pedig a naturizmusban a meztelenség ahhoz 
a filozófiához kapcsolódik, amely szerint 
szorosabb kapcsolatban kell élni a természettel, a 
meztelenség pedig egy olyan életmód megjelenési 
formája, amely az egészséges táplálkozásban, az 
állatvilág tiszteletében, az alkohol mellőzésében és 
a kültéri testmozgásban gyökerezik. A nudizmust 
ezzel szemben nem jellemzi a fenti értékrendnek 
szentelt életmód keresése, hanem egyszerűen a 
meztelenség gyakorlata, főleg a nyári hónapokban.
 
Talán ez az oka annak, hogy Európában a 
„naturisták” száma nem növekszik lényegesen, 
míg a nudistáké igen, mégpedig az elmúlt két évben 
évi 7-8%-kal: a meztelenség gyakorlásában való 
teljes szabadság (az úgynevezett „textilesektől” 
eltérően), amely nem érinti a társas élet más 
aspektusait.

A naturizmust Massimo Feruzzi, a JFC turisztikai 
tanácsadó vállalat ügyvezetője és kutatási 
igazgatója szerint 491 200 olasz gyakorolta 2017-
ben, azonban közülük 10-ből csak 3 döntött 
úgy, hogy Olaszországban tölti szabadságát. 
Abban az évben az olasz és a külföldi naturisták 
összesen 1 millió 6 ezer látogatással 54 240 000 
eurónyi árbevételt hoztak az olasz turizmusnak. 
Ez az összeg jelentősnek tűnik, de valójában 
messze elmarad ennek a piaci szegmensnek a 

lehetőségeitől, amely akár több, mint 4 millió 
látogatást és 216 252 000 eurónyi árbevételt 
jelenthetne.
 
Világszerte vajon mennyi a naturista? Becslések 
szerint legalább 70 millióra tehető a naturisták 
száma a világban, de nehéz pontos számot 
meghatározni, mivel csak egy kis része azoknak, 
akik nem szegyellnek meztelen lenni, egyesülethez 
csatlakozik és ezzel láthatóvá válik. A Nemzetközi 
Naturista Szövetségnél 41 szervezet regisztrált, 
de tagjaik száma nem haladja meg az 500 ezret.
 
Az olaszok vajon hogyan viszonyulnak a 
naturizmushoz? Az olasz naturisták szövetsége, 
a FENAIT tagszervezeteinek összesen mintegy 
5 000 tagja van, de azok számát, akik a 
naturizmust anélkül gyakorolják, hogy bármely 
egyesület tagja lennének, 118 200-ra becsülik. 
Ehhez hozzá kell adni az olasz „nudistákat”, azaz 
azokat, akik nyaralásuk idejére meg szeretnének 
szabadulni ruháik terhétől: az ő számuk 368 000. 
Mindent összevéve tehát azt mondhatjuk, hogy 
Olaszországban a potenciális piaci célcsoport 
491 200 főre tehető.
 
Az olaszok azonban a jelenlegi külföldi vendégekhez 
képest jelenleg kisebbségben vannak. Sőt, 
a naturizmusra szakosodott létesítmények 
vendégei zömmel külföldiek: 65,9%-ot tesznek ki 
honfitársaink 34,1%-ával szemben.
 

Következő számunk 
 

A cikkek beküldési határideje: május 20.
Következő számunk megjelenésének  

időpontja: június 5.
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OLASZ, ILL. KÜLFÖLDI VENDÉGEK
Olaszok 34,1%    Külföldiek: 65,9%

A naturizmus egyetemes: e tekintetben elég 
megvizsgálni, az olasz naturista telepekre hányféle 
országból érkeznek vendégek. A vendégek 
többsége Hollandiában él, ők egymaguk az összes 
vendég 24,1%át teszik ki. Őket a franciák követik 
11,9%-kal, a németek 9,4%-kal, a belgák 7,2%-
kal és az osztrákok 6,8%-kal.

Számottevő még a Nagy-Britanniából (5,8%), a 
Dániából (3,5%) és a Spanyolországból érkezők 
aránya. Számos más országból is érkeznek még 
naturista vendégek, így Svájcból, de Új-Zélandból, 
Ausztráliából és Uruguayból is.

Olaszországban a naturisták azonban elsősorban 
az északi régiókban „élnek”, főleg - nagyság 
szerinti sorrendben - Lombardia, Piemont, Veneto, 
Trentino-Alto Adige, Toszkána és Emilia Romagna 
régiókban.

A turizmusnak ez a formája tengerparti üdülőkre 
koncentrálódik, főleg július és augusztus 
hónapokban: ez a két hónap adja a naturista 
vendégéjszakák 51,2%-át, amit a szeptember 
(19,6%) és a június (11%) követ.

A legsikeresebb üdülők valóban a tengerpartiak, 
de a hegyekben és tavak mellett is találhatók 
létesítmények. Azoknak a naturistáknak, akik 
a tengerparti kínálat mellett döntöttek, az 
ideális helyszín közel a tengerhez található, 
úszómedencékkel és wellnesszel ellátott, és 
mind a telepen, mind a strandon meztelenül lehet 
tartózkodni.

Ami a szállástípust illeti, a naturisták a kemping 
- üdülőfalú jellegűeket részesítik előnyben, mert 
ez a természettel való kapcsolatot és sokféle 
szolgáltatást kínál az éttermektől a boltokig, 
strandokig és takarító szolgáltatásokig. Mennyibe 
kerül egy naturista nyaralás Olaszországban? 
Az árak a helyszíntől függően széles skálán 
mozognak: Puglia régióban például 27,50 euróért 
kapható sátorhely a Club Parco del Gargano 
naturista sporttelepen, vagy 150 euróért egy 
apartman a naturista Grottamiranda Üdülőben.
 
Az olasz naturista létesítmények jellegüket és 
méretüket tekintve is sokfélék: Szicília egyetlen 
naturista „Bed&Breakfast” szálláshelyének, a 
Trapani megyei Mazara del Valloban található 
„Physis” két apartmanjától a Tornió melletti „Le 
Betulle” évi száz vendégein át a megközelítőleg 
évi 30 ezer vendégéjszakáig a Ravennához közeli 
Lido di Dantében található „Camping Classe”-
ban vagy a „Village Camping Pizzogreco”-ban, a 
Crotone  megyei Isola di Capo Rizzutóban.

Ami az olasz naturista célcsoportot illeti, legtöb-
bjük pár (62,8%), 49 éves átlagéletkorral, majd 
a kisgyermekes családok (11 évesnél kisebb gy-
erekkel), akik a vendégek 26,2%-át teszik ki. 
Számottevő még az „idősebbek” aránya (8,4%), 
akik még az 1960-7-es évek naturista, ill. hippi-
mozgalmakból érkeztek. A fiatalok ritkábbak és a 
vendégek 2,6%-át képviselik.

Sajnos a naturizmust érintő olasz korlátozások 
egyfelől, másfelől pedig a honfitársainkat jellemző 
szégyenlősség sajátos formája azt eredményezik, 
hogy az olasz naturisták többsége - és különösen 
a nudisták - külföldre mennek: az adatok azt 
mutatják, hogy a 2017 nyarán naturista üdülést 
választó olaszok 72,3%-a külföldi úticélt választott.
 
Becslések szerint ebben az évben az olaszok 
összesen 29 millió eurót költenek naturista 
üdülésre külföldön.
 
A fontosabb úticélok közül 2017-ben Horvátország 
az első, amelyet Spanyolország - és azon belül 
a Baleár-szigetek -, valamint Franciaország 
követnek.
 
LEGKERESETTEBB NATURISTA / NUDISTA 
ÚTICÉLOK EURÓPÁBAN, 2017. NYÁR 
1. Horvátország  
2. Spanyolország  
3. Franciaország
 
A következő télre nézve a piac első jelzsei szer-
int nagy érdeklődés várható Mexikó, Jamaica és 
Honduras iránt.

OLASZ ÉS KÜLFÖLDI NATURISTÁK 
OLASZORSZÁGBAN, 2017-ben 

• Olasz naturisták Olaszországban:  
a visszatérő vendégek mutatója 31,3%;  
az olaszok átlagosan 5,2 éjszakára maradnak;  
átlagosan napi 42,80 eurót költenek.  

• Külföldi naturisták Olaszországban:  
a visszatérő vendégek aránya 48,2%;  
a külföldi vendégek hosszabb időre átlagosan 
9,7 éjszakára maradnak; 
az átlagos napi költésük 57 euróra tehető.

A naturizmus mindösszesen 54 millió euró 
árbevételt lesz képes termelni  az olasz turizmus 
számára 2017-ben, amelyből 44 milliót az olasz 
tengerparti úticélok termelnek, azaz ezt az 
összeget az olasz és külföldi vendégek júniustól 
szeptemberig fogják az országban elkölteni.

Becslések szerint Olaszországban 1 006 000 
naturista vendég nyaral 2017-ben, ami határozottan 
elmarad a piaci szegmens lehetőségeitől, amely 
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4 010 000 lehetséges látogatót és 216 252 000 
eurós lehetséges árbevetelt jelenthetne (a mostani 
54 millió euróhoz képest).

OLASZORSZÁG A PERIFÉRIÁN 
MARAD

Érdekes, hogy Európában összesen 11 
naturizmusra specializálódott utazási iroda 
működik, amelyek közül csak egy (a Naturist Travel) 
található Olaszországban, az is San Marinoban.

Olaszország még mindig nagyon elzárkózik az 
ilyesfajta turizmus elől. Míg Franciaországban 
és Horvátországban a létesítmények (pl. az 
üdülőfalvak) állami elismeréssel működnek, amely 
meghatározza, emly strandokon lehetséges 
a naturizmus, és míg Spanyolország teljes 
szabadságot ad, azaz a naturizmus korlátozások 
nélkül gyakorolható, Olaszországban más a 
helyzet. Bár 24 év telt el, amióta először került 
benyújtásra egy törvénytervezet erről, a naturizmus 
mindmáig nincsen törvényszinten szabályozva.

Mindössze 5 régió hozott törvényt a naturista 
turizmusról, amely törvényi alapot biztosít védett 
(kívülről nem belátható) naturista övezetek 
létrehozására, amelyek teljes biztonságot 
nyújtanak. Ezek Piemont, Abruzzo, Emilia 
Romagna, Veneto és Lombardia régiók.

Jelenleg összesen nyolc strand van 
Olaszországban, ahol kifejezettten engedélyezett 
a naturizmus:

CAPOCOTTA NATURISTA OÁZIS - LIDO DI OSTIA 
(RM), LAZIO,  250 méteres partszakasz, ahol 
a római hatóságok 2000 óta megengedik a  
naturizmust

NIDO DELL‘AQUILA - SAN VINCENZO (LI) 
TUSCANY, San Vincenzo község hatóságai 2010 
óta engedélyezik a naturizmust 

SPONGGIA DEL TRONCONE - (SA) CAMPANIA  
Marina di Camerota 2011 óta engedélyezi a 
naturizmust egy 400 méteres partszakaszon 

ACQUARILLI - CAPOLIVERI (LI) ELBA SZIGETE,   
Capoliveri községe a 309/2015-ös határozatával 
engedélyezte a naturizmzst egy 220 méteres 
partszakaszon 

FOCENE - FIUMICINO (RM) LAZIO, 2015 óta me-
gengedik itt a naturizmust

BUCA ROSSA - PIOMBINO (LI) TUSCANY Apró 
strand, amelyen Piombino községe 2016 óta en-
gedélyezik a naturizmust

LE MORGE - TURIN OF SANGRO (CH) ABRUZZO, 
2016-ben kétévi kísérletet követően véglegesen 
engedélyezték a naturizmust egy 150 méteres 
partszakaszon 

BULALA - GELA (CL) SZICÍLIA, 2016-ban újonnan 
engedélyezték a naturizmust egy 6 km-e partsz-
akaszon. 

Könnyen megállapítható, hogy kevés az 
engedélyezett naturista strand, rövidek a 
partszakaszok, sokszor nehéz odajutni, és nem 
állnak rendelkezésre szolgáltatások. 
Vannak azonban további strandok, ahol tolerált a 
naturizmus, mert régóta naturisták is odajárnak.

•	 Punta Ferruccio, Ortona (CH), Abruzzo   
•	 Mottagrossa, Vasto (CH), Abruzzo   
•	 Bassona strandja, Lido di Dante (Ravenna), 

Emilia Romagna   
•	 Aurisina és Costa di Barbari, Duino Aurisina 

(Trieszt)  Friuli-Venezia-Giulia  
•	 Arenauta strand, Gaeta (LT), Lazio   
•	 Guvano strandja, Corniglia-Cinque Terre (La 

Spezia), Liguria   
•	 Torre Guaceto, Carovigno (BR), Apúlia    
•	 Marina di Alberese strandja, Maremma  

Természetvédelmi Park, Grosseto, Toszkána   
•	 Lagune del Mort, Jesolo (VE), Veneto

Vannak más strandok is, ahol naturisták is 
fürödnek.

Ez annak is az eredménye, hogy Olaszország nem 
szerepel a 10 legtöbb naturista létesítménnyel 
rendelkező ország között: a „leginkább 
naturistabarát” ország Franciaország, amely ezt a 
turisztikai szegmenst stratégiai értékké fejlesztette 
462 vendégfogató létesítménnyel és 73 stranddal. 
És ez csak a „hivatalos” kínálat.

Olaszországban ezzel szemben az a helyzet, hogy 
a különféle egyesületek, szövetségek által elismert 
naturista létesítmények száma mindösszesen 14.

AZ OLASZ NATURISTA TELEPEK JELLEMZŐI 

• többnyire kicsi a szálláskapacitásuk, hogy 
nagyobb nyugalmat tudjanak biztosítani 

• az 1960-as-70-es években létesültek 
• többnyire úszómedencével rendelkeznek 
• a tulajdonosok nagy hangsúlyt fektetnek a 

környezetbarát üzemeltetésre • a tulajdonosok, 
üzemeltetők maguk is naturisták 

• a létesítmények többsége Toszkána, Piemont, 
Emilia Romagna és Puglia tartományokban 
található
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AZ OLASZORSZÁGI NATURISTA  
VENDÉGEK JELLEMZŐI 

• az Olaszországban nyaraló naturisták zömmel 
külföldiek 

• elsősorban Hollandiából, Franciaországból, 
Németországból, Belgiumból, Ausztriából és 
Nagy-Britanniából érkeznek 

• az olasz naturista vendégek főleg Észak-
Olaszországban élnek 

• főleg párok (49 év átlagéletkorral) és 11 év alatti 
gyermeket nevelő kisgyermekes családok

• iskolázottak, a felső középosztályhoz tartoznak 
és szeretik a kényelmet • nyugalmat, csendet és 
a természettel való kapcsolatot keresik 

• a turizmus viszonylag állandó formája, a vendégek 
hajlamosak ugyanoda visszatérni

• legszívesebben júliusban és augusztusban nyaral 
• a főbb időtöltésük a tenger vagy az úszómedence 

melletti pihenés, kulturális kirándulások és a 
wellnesshez kapcsolódó tevékenységek mint pl. 
a jóga, a masszázs és a séta 

• sokkal tájékozottabbak a naturista kínálattal 
és a naturista strandokkal kapcsolatban, mint 
korábban, az egyesületek és ernyőszervezeteik 
munkájának köszönhetően 

ÉRDEKESSÉGEK

Az „anyaszült meztelen” turisztikai kínálat nemcsak 
a klasszikus, tengerparti faluban töltött üdülések-
re korlátozódik. Különféle igazán innovatív üdülési 
formákkal is próbálkoznak, amelyek közül van-
nak, amelyek naturista közegben elsőre furcsának 
hatnak. Naturista úszóversenyek 2017 október 
20-tól 22-ig úszóversenyt rendeztek Andaloban, 
Trento-Alto Adige régióban. 

INF-FENAIT Úszógála 2017 Ebben az évben 
Olaszországot bízták meg az európai naturista 
úszógála megszervezésével. A rendezvénysorozat 

előző alkalmával több, mint 200 naturista 
képviselte a nagyobb európai szövetségeket.

Naturista vitorlázás 
A bőrödön érezheted a tengeri szellőt a 
naturista hajókirándulásokon: Naturista hajózás 
a Toszkánai szigetvilágban, Elba, Korzika és 
Szardínia körül, pároknak és családoknak, Marina 
di Pisából, Viareggióból, Livornóból, Bastiából, 
illetve Cannigione kikötőjéből indulva. De Szicília 
körül is kínálnak vitorlás körutakat: a Zingaro 
természetvédelmi területen, Usticában, a Lipari-
szigetek körül, San Vito Lo Caponál és az Egadi-
szigeteknél. 
Az árak a szezon, a résztvevők és a körút 
időtartamától függően változnak.

Mini hajóutak
10-14 fős naturista csoportok számára egyéni 
kirándulások is megszervezhetők a Földközi-
tengerben, Horvátország vagy Görögország előtt.
Az utakat a Naturist Travel Tour Operator szervezi.
 
Termálparadicsom naturistáknak 
Melegvizes medence, szaunaprogramok, 
törökfürdő, jakuzzi, napozóágyak - mindezt kínálja 
egy 30 hektáros gesztenyeligetben, ahol figyelő 
szemektől védve hosszú sétákat és háborítatlan 
nyugalmat élvezhetünk az Oasi di Zello, a 
Villaggio della Salute Più üdülőfaluban (Castel San 
Pietroban, Bologna megyében).

Az első olasz naturista glamping
Naturizmus, de kényelemmel - ezt kínálja a 
Bnatural Glamping Piombinoban.

Kültéri sportok: Zennisz 
A tenisz elmélyültebb, intimebb formája a zen 
technikáival, ahol a hangsúly a légzésre való 
összpontosításon, a tudatos jelenléten és a testre 
való odafigyelésen van.

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

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

UNI . Unione  
Naturisti Italiani



1945 óta nem volt ilyen fenyegető krízis országunkban. 
A vírus nem csak egészségügyi probléma, hanem 
súlyos gazdasági nehézségeket okoz nekünk. Anyagi 
veszteségtől, kényszer-részmunkaidőtől és az ezzel járó 
alacsonyabb bérektől, sőt, munkahelyünk elvesztésétől 
kell tartanunk. Le kell mondanunk a sport- és kulturális 
rendezvényeket, a társas érintkezést minimalizálnunk, 
vallási aktivitásainkat csökkentenünk kell, és az oktatási 
intézményeket be kellett zárnunk. Csupán néhány nappal 
korábban sokan még helytelenítették a koronavírus 
körüli félelemkeltést. Mára azonban mindenki belátta, 
hogy az eddigi intézkedésekre feltétlenül szükség 
van a beláthatatlan károk megelőzése érdekében. 
Szerencsések vagyunk, hogy Ausztriában élhetünk. 
Az illetékes szervek (a kormány, a honvédelem, a 
rendvédelmi szervek, a szociális intézmények, a civil 
szervezetek és az egyházak) mind együttműködnek 
és szerencsére azonos irányt követik az intézkedéseik. 
Ausztria minden lakosa elvárja és meg is érdemli ezt az 
összefogást. De hogy kordában tartsuk és remélhetőleg 

le is győzzük ezt a veszélyt, mindenkinek meg kell 
tennie a maga hozzájárulását, akármilyen aprónak is 
tűnik az. Csak képesek leszünk egy darabig meglenni 
kedves, de nem életbevágóan fontos szokásaink nélkül. 
Nyaralni, rendezvényekre járni, wellnesszelni, várásrolni, 
bulizni, családi ünnepeket és klubösszejöveteleket 
tartani később is lehet. Hajlandóak vagyunk-e 
lehetőségeinkhez mérten anyagi áldozatokat is hozni? 
Nem kívánunk-e magunknak a jószerencsén, a sikeren 
és a megelégedettség mellett, minden más előtt, hosszú 
és egészséges életet? Egy ismert zarándokhelyen egy 
fogadalmi táblán ezt a bölcsességet olvastam, amelyet 
mi sem igazol jobban, mint a mostani helyzetünk: 

„Az egészség mellett minden  
más kívánság eltörpül.”

Írta: Peter Grandits,  
Pásztorháza/Stinatz (Ausztria)

Szeptemberben ünnepli meg a Francia 
Naturista Szövetség 70. évfordulóját
A Covid-19 pandémiával kapcsolatos elővigyázatossági intézkedések 
miatt a Francia Naturista Szövetség, amely május 16-17-én Montalivet-
ben, a Héliomarin központban tartandó 61. közgyűlésén tervezte 
megünnepelni megalapítása 70. évfordulóját, úgy döntött, 2020. 
szeptember 19-20-ra halasztja el az ünnepséget. A találkozó a „Centre 
Hélio-Marin Montalivet” alapításának 70. évfordulójáról is megemlékszik, 
amelyet a központ különböző eseményekkel tervez megünnepelni a nyár 
folyamán. Az INF-et Albert és Christiane Leqoc alapította, akik a Francia 
Naturista Szövetséget és a montalivet-i létesítményt is létrehozták.

Ma mindannyiunk életét a koronavírus határozza meg.
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