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„Előszó“
Ahogy a Focus legutóbbi számában olvashattátok,
új cikksorozatba kezdtünk, amelyben olyan személyiségeket mutatunk be, akik nemcsak a naturizmusért dolgoztak sok éven át, hanem az INF-FNI
munkáját is támogatták. Sok egyesületi elnöknek,
de a fiatalabb nemzedékek tagjainak sincs kapcsolata a naturizmus úttörőivel, vagy azért, mert nem
volt alkalmuk személyesen találkozni velük, vagy
azért, mert nem tudják, mi mindent tettek ezek az
emberek a naturizmusért.

Hogy ezek az emberek ne merüljenek feledésbe, és
hogy kifejezzük elismerésünket és hálánkat, folytatni
szeretnénk ezt a sorozatot, és a Focus következő
számaiban bemutatunk egy-egy ilyen személyiséget.

Info Focus Június

A cikkek beküldési határideje május 20
Fókusz kiadása legkésőbb június 5

„Christiane Lecocq, a francia naturizmus és a
naturista világmozgalom alapítójának emlékére“
Mi Francia Naturista Szövetség?
A Francia Naturista Szövetség a naturizmus franciaországi szervezete, amely 1950-es alapítása óta
népszerűsíti a naturizmust és képviseli tagjainak
érdekeit. A szervezet koordinálja a 154 egyesület,
155 üdülőtelep, 73 hivatalos naturista strand, 35
naturista apartman és panzió, 24 naturista kínálattal
rendelkező városi uszoda, 2 Földközi-tenger melletti
naturista kikötő és 16 a regionális naturista szövetség – azaz a mindösszesen 459 naturista helyszín
tevékenységét és érdekképviseletét.

Született Lecocq alapította férjével együtt a Francia
Naturista Szövetséget 1950. február 19-én, majd
1953-ban a Nemzetközi Naturista Szövetséget.
A két, a naturisták számára fontos szervezet
alapításán túlmenően Christiane Lecocq férjével
fáradhatatlanul dolgozott a naturista értékek
erősítésén és terjesztésén, különösen a Carrièressur-Seine-i „Napklub”, a Montalivet-ben található
világ legelső „Héliomarin” naturista központ és a
Párizs környéki első nagy naturista központ létrehozásával Saint-Chéronban.
Albert és Christiane alapították 1949-ben az első
szaklapot, a „La Vie au Soleil”-t (Élet a nap alatt),
amely mindmáig megjelenik. Christiane Lecocq
1969-ben átvette az irányítást, de már az 1940es évek óta fáradhatatlanul dolgozott az ügyért.
„Nagyon jól emlékszem Christiane-ra, aki a Vie au
Soleil-ben a főnököm volt. Éles nyelvű nő volt, aki
büszkén vállalta értékeit” - emlékszik vissza Yves
Leclerc, a Francia Naturista Szövetség elnökhelyettese.

A francia naturista mozgalom
megalakulásának kulcspillanatai:

Christiane Lecocq minden évben büszkén részt vett
a Francia Naturista Szövetség közgyűlésén, amelynek tiszteletbeli elnöke volt, és ahol századik születésnapját is ünnepelte.

1933. október 28.: Christiane Lecocq házasságot
köt Albert Lecocq-kal.

1911. április 6.: Tourcoing-ban megszületett Christiane Lecocq
1932: Christiane felfedezi a naturizmust a sporton
keresztül, a Lille-hez közeli Fort de Seclinben, a
„Club Gymnique du Nord”-ban. Ekkor megismerkedik Albert Lecocq-kal.

1944: Albert és Christiane Lecocq titokban megalapítják az első „Club du Soleil”-t, „Napklubot”.
1945-ben Carrières-sur-Seine-be költöznek és létrehozzák a Carrières-sur-Seine-i Napklubot, amely az
országos és nemzetközi találkozások megkerülhetetlen helyszínévé válik.

„Hogy Franciaország ma a naturizmus legfőbb célországa a maga 3,5 millió vendégével, akik közül
másfél millió hazai, az tagadhatatlanul az ő érdeme!” – hangsúlyozta a Francia Naturista Szövetség
elnöke.

1949: Hogy a naturista mozgalomnak saját médiuma legyen, Lecocq-ék megalapították a „La Vie au
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Soleil”, az „Élet a nap alatt” című magazint. Ez a
magazin immár 60 éve a naturista mozgalom jelképe.

1907: Franciaországban Georges Hébert és Paul
Carton megalkotják a naturista testnevelés elveit
„természetes módszer” címen.

1950. február 19.: Albert and Christiane Lecocq
megalapítják a Francia Naturista Szövetséget és
lefektetik a naturizmus alapjait.

Legré atya felettesei jóváhagyásával fürdőruha nélkül viszi fürdeni a diákjait Marseille öbleiben.
A spanyol naturizmus kezdetét veszi egy szervezet
megalapításával.
1911. április 6.: Torucoing-ban megszületik Christiane Esterman, Albert Lecocq későbbi felesége.

1950. július 23.: Montalivet-ben megalapítják a
világ első naturista „Centre Hélio-Marin”-jét.
1953: Albert és Christiane Lecocq létrehozzák a
Nemzetközi Naturista Szövetséget, az INF-et, hogy
a különböző európai országokban megalakult országos szövetségeket összefogják.

1920: Marcel Kienné de Mongeot és Yvan de Laval
megalapítják a „Sparta Club”-ot, Franciaország első
naturista klubját, majd egy évvel később Evreux közelében a garambouville-i központot.

1969: Elhunyt Albert Lecocq.

Hollandiában megalakul az első naturista szervezet.

Naturizmus: a kezdetektől napjainkig
Félkövérrel Albert és Christiane Lecocq szerepe
a francia, az európai és a nemzetközi naturizmus alakulásában.

1922: Jacques Demarquette létrehozza a chevreuse-i naturista kempinget.
1924: Christiane Esterman 13 évesen gyári munkásnak áll.

1770es évek: Dr. Jean Baptiste Luc Planchon
(1734-1781), a párizsi királyi orvosi társaság a
következőt írta a 1776-ban a dijoni akadémia által
díjazott értekezésben: „A naturizmus az a tan, amely a mesterséges beavatkozások helyett a természetet engedi érvényesülni.”

1925: Berlin városa megnyitja közfürdőit a naturisták
számára.
1926: A naturista mozgalom Franciaország-szerte
ismertté válik a Kienné de Mongeot által megjelentett „Vivre intégralement”, azaz „Teljességben élni”
című magazinnal.

1775: A legrégebbi modernkori feljegyzést a naturizmusról a német író és fizikus Georg Christoph
Lichtenberg „A levegőfürdő” (Das Luftbad) című
írásában olvashatjuk, amely szerint Lord Monboddo, az edinburghi legfelső bíróság tagja meztelenül
fürdött a levegőn, lányaival együtt.

1927: Svájcban Édouard Frankhauser, Biel
városának polgára „Organisation Naturiste Suisse”
(ONS) címen megalapítja a svájci naturista szervezetet.

1888: Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913) német
festő egy bajor erdőbe visszavonulva hirdette a naturizmust. 1897-ben társaival megalapította a „Humanitas” közösséget, amelynek élete a természet,
a meztelenség, a spiritualitás és a vegetarianizmus
iránti rajongás jegyében telt.

1929: A Lille-ben újságíróként dolgozó Albert Lecocq körül csoport szerveződik, amely szoros kapcsolatot alakít ki Marcel Kienné de Mongeot-val.
1930: Két orvos, André és Gaston Durville „Physiopolis” néven naturista központot nyit Platais szigetén, a Seine folyó Médan és Triel-sur-Seine közötti
szakaszán, Yvelines-ben, ahol megszervezik az első
naturista kongresszust. Akkoriban a naturista klubok
a nap, a tenger és a szél gyógyító erejére alapozó
terápiákat kínáltak, a meztelenség pedig az ezekkel
az elemekkel való közvetlen kapcsolatot szolgálta.

1893: Németországban megalakult a „NaturheilVerein Essen Ruhr”, amelyet 1905-ben jegyeztek
be, és amely a világ legrégebbi naturista szervezete. Heinrich Pudor német publicista „Nackende
Menschen”, azaz „Meztelen emberek” címmel adta
ki a közösségi meztelenség előnyeit ecsetelő egyik
első könyvet.

1931: Fougerat de Lastours francia orvos a nappal
való gyógykezelés eredményeit hangoztatja.
Az osztrák szövetség megalapítása.
Megalakul a mindmáig működő „Club Gymnique
de France”. Albert Lecocq Lille közelében, Fort de
Seclinben megalapítja a „Club Gymnique du Nord”t. Albert Lecocq csatlakozik Marcel Kienné de
Mongeot mozgalmához és eszméihez. A közösségi
naturizmusra összpontosítva a gyakorlat a vad helyszínek és a kempingek felé fordul.

1903: Franciaországban S. Gay naturista telepet
alapít Bois Fourgonban, Étampes közelében. Paul
Zimmerman „Frelichtpark” néven tornaközpontot
alapít Németországban, Lübeck mellett, amely
1981-ig üzemel.
1905. augusztus 13.: Arras-ban megszületik
Albert Lecocq.
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1932: André és Gaston Durville megalapítják a „Heliopolis” naturista telepet az Île du Levant szigeten,
Var megyében.

fogalmazta meg a naturizmus koncepcióját, céljait,
etikai kódexét és szervezeti alapszabályait. A szervezetet arra alapították, hogy az összes klub egyetlen ernyőszövetség alá tömörül. Az Albert és Christiane Lecocq által megfogalmazott elv a következő
volt: „Naturizmus alatt egy olyan szabályrendszert
értünk, amely az egyént közelebb hozza a természetes élethez.” 5 év alatt 9-ről 86-ra nőtt a társult
egyesületek száma.

1933: Március 3-án Hermann Göring rendelettel
megtilt minden szabadtéri meztelen tevékenységet
Németországban. A naturista kiadványok és folyóiratok többségét megsemmisítik.
Október 28-án Albert Lecocq megalapítja a Club
Naturiste et Gymnique de Normandie-t. Albert Lecocq feleségül veszi Christiane Estermant.

Július 23-án Albert és Christiane Lecocq a
bordeaux-i Club de Soleil létrehozzák Montalivet-ben a „Centre Hélio-Marin”-t, egy naturista
szabadidőközpontot egy 100 hektáros lápos-dűnés
területen Bordeaux-tól északra (amelyet hamarosan
170 hektárosra bővítettek).

1934: Megnyílik az első naturista strand Horvátországban.
1935: Németországban néhány naturista helyszínt
visszaadnak a naturistáknak, ahol megengedik a
meztelenül sportolást és napozást.

Franciaországban és Horvátországban alakul ki
először az üzleti alapú naturista üdülő koncepciója.
1953: Albert és Christiane Lecocq Montalivet-ben
megalapítják a naturisták nemzetközi szervezetét,
az INF-et, amely a szervezett családi naturizmust
képviselő országos szövetségeket tömöríti. A német naturista szövetség, a Deutscher Verband für
Freikörperkultur hivatalosan bejegyzett szervezetté
válik.

1936: Társadalmi reformjaival és a szabadban
töltött idő iránti lelkesedésével a baloldali „Front
Populaire” a „népi naturizmus” gondolatát ihlette
Albert Lecocq-ban, aki Kienné de Mongeot regenerációval kapcsolatos gondolataira, André és Gaston Durville, az Île du Levant-on található Heliopolis
telepet alapító két orvos természeti törvényeire és a
szintén orvos Fougerat de Lastours napterápiájára
építve kidolgozza a népi naturizmus alapjait.

Augusztusban megrendezik a 3. naturista kongresszust Montalivet-ben, Gironde megyében.

Léo Lagrange, a Sport és Szabadidőért felelős első
államtitkárhelyettes hivatalosan elismeri a naturista
mozgalom hasznosságát.

1954: Albert és Christiane Lecocq megalapítják a
Société de Financement des Centres de Naturet, amely egy a naturista üdülőtelepek gazdasági
fejlődését támogató pénzügyi szervezet.

1939: Megrendezik az első naturista olimpiai játékokat a svájci ONS telepén.

1956: René OLTRA Montalivet-ben Albert és Christiane Lecocq-kal találkozik és testvérével, Paullal

1942: A náci hatalom eldönti, hogy ismét legálissá
teszi a naturizmust Németországban. Újból engedélyezik a meztelen úszást: új rendelet jelenik meg,
amely megengedi a naturistáknak, hogy a strandokon és a tavak partján levegyék ruhájukat, feltéve,
hogy mások nem látják őket.

április események
08.04.2019

1944: Albert es Christiane Lecocq Kienné de Mongeot „Vivre”-jének a segítségével titokban létrehozzák a „Club du Soleil”-t, a Napklubot Carrières-surSeine-ben, azzal a gondolattal, hogy minden városban legyen egy saját klub naturista teleppel. A Club
du Soleil országos tervei hamarosan nyilvánosságot
kapnak. Carrières-sur-Seine-ben számos országos
és nemzetközi összejövetelt rendeznek.

Vízilabda-verseny

Párizs, Franciaország
ANP (FFN) által szervezett április 8-án, hétfőn,
21.00 órakor, vízilabda-bajnokság a Roger Le Gall
medencében. Információ: laurence.luft@gmail.com

13. - 21.04.2019

ENY Youth Schifreizeit

Piller, Ausztria
További részletek az alábbi letöltési területen
ENY-JUGEND 2019. Információ:
eu-youth@inf-fni.org

1949: Albert és Christiane Lecocq a megalapítják
a „La vie au Soleil” (Élet a napon”) című magazint,
hogy a naturizmust népszerűsítsék. A magazin 60
évvel az alapítása után is a naturisták fontos intézménye.

27. - 28.04.2019

Sziki Kemping nyitóhétvége

Sziksósfürdő Naturist Beach, Hungary
FENHU által szervezett, Információ: info@natours.hu

1950: Albert and Christiane Lecocq megalapítják a
Francia Naturista Szövetséget (FFN). A Szövetség
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együtt a montalivet-i Centre Hélio-Marin mintájára
létrehozza Cap d’Agde naturista kempingjét Centre
Hélio-Marin René Oltra néven.

tés a Roger le Gall uszodában jelöl ki naturista
időszakokat.
1986: A Francia Naturista Szövetség az Idegenforgalmi Minisztériummal célmegállapodást ír alá
és csatlakozik a „Maison de la France” (ma: Atout
France) turisztikai érdekképviselethez.

1957: Albert Lecocq létrehozza az Arena
(„Art et nature”, azaz „Művészet és Természet”)
egyesületet.
1959: A belga naturista szövetség alapítása.

1993: Párizsban megnyílik a „Maison du Naturisme”,
a Naturizmus Háza.

1961: Albert és Christiane Lecocq Essonne
megyében, Saint-Chéronban, egy elhagyott
homokkőbányában (ahol Párizs építőköveit
bányászták) megnyitják a „Héliomonde” központot,
amely 47 hektárral az Île de France régió legnagyobb naturista helyszíne. A francia röplabdacsapat szervezi ott edzéseit Christiane Lecocq
vezetésével, aki versenyszerűen röplabdázik. Akkoriban a naturista sport fontos szerepet játszott. A
„Cortey”-kupán a legjobb francia és külföldi csapatok mérkőznek meg (úszás, íjászat, asztalitenisz és
röplabda).

1998: A Francia Naturista Szövetség kezdeményezésére létrejön a “Club Français du Naturisme
d’Atout France”, azaz a megalakítják a naturista
csoportot az Idegenforgalmi Minisztérium által felügyelt állami turizmusfejlesztési ügynökségen belül.
1999: Christiane Lecocq 88 évesen felhagy a
versenyszerű asztaliteniszezéssel „a józan észre
hallgatva” mint később mondta.

1967: Albert és Christiane Lecocq szociális naturista fejlesztési tervet dolgoznak ki, hogy a zárt
közösséget dinamikus, a társadalomba integrált
és a társadalom által elfogadott mozgalommá
alakítsák.

2008: Leucate (Aude megye) városi tanácsa szeptember 11-én egyhangúlag eldönti, hogy „Albert Lecocq” után nevezi el azt az új utcát, amely az Ulysse, Eden és Les Mas de la Plage naturista telepeit
köti össze. Az utcanévtáblát októberben, majdnem
napra pontosan Albert Lecocq halálának 40. évfordulóján helyezik el. Christiane Lecocq meghatottan
maga leplezte le a néhai férje emléktábláját Leucate
város és, a francia naturista szövetség képvsielői,
valamint Leucate naturista falujának lakói jelenlétében.

1969: A Languedoc-Roussillon megye parti régió
turisztikai fejlesztésére létrejött minisztériumközi
bizottság, amely „Mission Racine” néven ismert,
Cap d’Agde új üdülőtelepének egy részét kijelöli a
naturizmus számára.

2014: December 24-én meghal Christiane Lecocq a
Mapi idősotthonban Chatou-ban, élete 104. évében.
Búcsúztatására a Notre Dame de Chatou templomban került sor, földi maradványait az 1969. október
31-én elhunyt férje mellett helyezték el.

1964: Albert és Christiane Lecocq a „Nauténa”
nevű szervezet a naturista hajózásra és a naturista
sportszövetséget alapítják.

Október 31-én Albert Lecocq elhunyt
Carrières-sur-Seine.
1974: Január 29-én a „Mission Racine” naturista
komplexum létrehozásáról döntött Port Leucateban.
Az INF 14. kongresszusán, amelyet Montpellier-nél,
az adge-i és a sérignani központokban rendeztek
meg, a naturizmus nemzetközi definícióját fogadják
el: „A naturizmus egy a természettel összhangban
álló életmód, amelyet a közösségi meztelenség
jellemez, és amely önmagunk, a többiek és a természet megbecsülésre ösztönöz.”
1983: Október 28-án a Francia Naturista Szövetség elnyeri a Szabadidőért, Ifjúságért és Sportért
felelős Minisztérium elismerését mint „Ifjúsági és
önművelődési szervezet”.
A városi uszodák szinte mindenütt naturista
idősávokat kínálnak. Párizsban a városveze-
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Franciaország, a naturisták
legjelentősebb úticélja

Languedoc-Roussillon: 24 helyszín várja a nyaralókat,
ebből 22 kemping (6475 egység, ebből 5586 sátorhely
és 889 lakóegység).

Évente 3,5 milliónyian gyakorolják a naturizmust
Franciaországban, ebből 1,5 millió francia és 2
millió külföldi (Európában 5,8 millió, világszerte 16
millió ember gyakorolja rendszeresen a naturizmust); Franciaországban 11 millió ember hajlandó
kipróbálni a naturizmust az Atout France 2010-es
felmérése szerint.

Aquitánia: 14 helyszín, ebből 12 kemping (4535 egység,
ebből 2769 sátorhely és 1766 lakóegység).
Provence-Côte d’Azur: 23 helyszín, ebből 16 kemping
(1780 egység, ebből 1431 sátorhely és 389 lakóegység).
Korzika: 7 kemping (1451 egység, ebből 760 sátorhely
és 691 lakóegység).

A francia lakosság 6%-a, azaz közel 4 millió ember
nyaralt már naturista helyen. 459 egység szolgálja a
naturistákat, ebből: 155 üdülőtelep, 145 egyesület,
16 regionális csoport, 73 hivatalos naturista strand,
amelyből 9 tavak és folyók mentén található,
35 vendégház és panzió, 24 naturista kínálattal
rendelkező városi strand és két naturista kikötő a
Földközi-Tengernél: Cap d’Agde és Port Leucate.

Midi-Pyrénées: 15 kemping (1000 egység, ebből 885
sátorhely és 115 lakóegység).
A 20 000 szálláshelyével, 60 000 vendégágyával és
több, mint 8 millió vendégéjszakájával a naturista ágazat
évi 300 millió euró forgalmat teremt és 3 000 közvetlen
és közvetett munkahelyet biztosít.
Franciaországban 3,5 milliónyian nyaralnak naturista
helyszíneken. 60%-uk külföldről érkezett vendég, akik
„a naturizmus bölcsőjét” választották úti célnak.
A naturista helyszínek jellegük, felszereltségük és az 1
és 340 ha közötti méretük tekintetében széles spektrumot képviselnek. Ezeken a helyeken kiemelten figyelnek
oda a természetvédelemre, és a táj ideális a naturizmus
gyakorlásához. A szálláskínálat széles és a sátorhelytől
az apartmanig terjed.

20 000 kültéri szálláshely, 60 000 vendégágy, 8
millió vendégéjszaka, 3000 közvetlenül vagy közvetetten a naturizmustól függő munkahely, 300 millió
eurós éves forgalom; a naturista helyek 40%-a
fürdési lehetőséget kínál természetes vízben, 40
naturista helyszínen horgászni lehet, és a naturista
helyek 40%-ának 50 km-es körzetében gyógyfürdő
található. 2 naturista önkormányzat működik Franciaországban: Cap d’Agde naturista zónája és az
Île du Levant. A legjelentősebb naturista régiók:
Languedoc-Roussillon és Aquitánia.

A szabadidős tevékenységek és szolgáltatások
kínálata a vendégek igényeihez igazodik:
• sportkínálat: úszómedencék, golf- és teniszpályák,
lovasközpontok, bicikliutak...
• relax-, fitnesz- és wellness-szolgáltatások: gyermekfelügyelet, szaunák, keleti fürdők, konditermek, thalasszo- és balneoterápia...
• kényelmi szolgáltatások: boltok, éttermek, kultúra,
eszközbérlés, egyéb szolgáltatások...
• kulturális kínálat: kiállítások, műhelyek, könyvtárak,
mozik, tárgyaló- és konferenciatermek...
• helyi turisztikai kínálat...
• naturista információk.

Franciaország tartja a helyét mint világelső naturista
célország, és Európában itt található a legnagyobb
számú szálláslehetőség. Az üdülőközpontok Franciaország turisták számára legvonzóbb régióiban
működnek. Csak Dél-Franciaország öt régiójában
15281 szálláshely található
(Cap d’Agde 34, Leucate 11 és az Île du
Levant 83 egységét nem számítva).

LE BETULLE Villaggio Naturista
Közel az Alpokhoz, 25 km-re Turin 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, Szent Michele apátság,
Rivoli kastély, Mole Antonelliana, Egyiptomi múzeum, Piaazza S. Cario,
Superga-i 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
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„Interjú... Meztelenül Curaçaón
Kifinomult belga paradicsom“.
Október 1-én végre megérkezett a pillanat. Hosszú
helyszín-keresés után Judith és Kris végre egy kis
paradicsom büszke tulajdonosaivá lettek, a természet
kellős közepén, Curaçao csodálatos karib-tengeri
szigetén. Kíváncsiságunkban megkerestük őket, hogy
egy interjú keretében jobban megismerkedjünk velük.

Most új koncepciót kezdtünk kidolgozni, amely még
több figyelmet fordít a belső békére, a mindfulnessre
és a belső erőforrásokhoz való rákapcsolásra. Ebben
együttműködünk egy nagy tapasztalattal rendelkező
partnerrel.
Szerkesztőség: Weboldalatokon három szezont
különböztettek meg. Ez az időjáráson alapul?
Judith: Nem, egyáltalán nem, hanem a vendégek
igényein. A téli hónapokban mindig szinte teltházzal
működünk, mert az emberek ki szeretnének szabadulni a téli hidegből. Most is alig van szabad helyünk.
Ez tulajdonképpen furcsa, mert ezek azok a hónapok,
amelyekben a legtöbbet esik, bár egy-egy vihar errefelé csak félórás szokott lenni. A hőmérséklet egész
évben ugyanaz, és éjszaka is meleg van. Sosem esik
23 fok alá a hőmérséklet. Az üdülő a természet közepén található, de a szél miatt egyáltalán nem szenvedünk szúnyogoktól. Épp ezért nagyon népszerűek az
előre telepített glamping sátraink (honlapunkon „safari
tents” néven szerepelnek).

Szerkesztőség: Hogy kerül egy belga pár Curaçaóra? Elvégre ez holland terület, nem (nevetve)?
Kris: Az a szlogen, hogy „Limburg polgára világpolgár” a mi esetünkben mindenképp megállja a helyét.
Munkánk miatt és szabadidőnkben több országban
éltünk, illetve sok országba utaztunk. 1991-ben, azaz
majdnem 30 évvel ezelőtt látogattam először Curaçaóra. A sziget mindig is vonzott. Curaçao 2010. október 10-én függetlenné vált, de ezután is megmaradt
vonzó turisztikai és kulturális célpontnak. Tehát már
nem beszélhetünk „holland területről”. Vendégeink
elsősorban amerikaiak, kanadaiak és európaiak. A
helyi lakosok nyelve a papiamentó, de 80%-uk folyékonyan beszél hollandul. A szigetnek több ütőkártyája
is van: a csodálatos természet, a gyönyörű strandok
és a gyarmati örökség egyaránt hatással vannak az
emberre.

Szerkesztőség: Felcsigáztátok kíváncsiságunkat.
Hol találhatunk több információt rólatok, és hol
lehet foglalni?
Kris: Minden információ fent van a honlapunkon:
www.thenaturalcuracao.com
Európai vendégeink kényelméért belga bankszámlával
is rendelkezünk, így nem kell magasabb díjakat fizetniük, amikor kártyájukat használják.

Willemstad az UNESCO Világörökség része és felejthetetlen élményt nyújt.
Szerkesztőség: A Natural Curaçao egy clothingoptional üdülő. Miért döntöttetek így?
Judith: Számunkra az a legfontosabb, hogy mindenki
jól érezze magát nálunk. Észrevettük, még pároknál is
előfordul, hogy az egyik tagja szeret meztelenül járni,
míg a másik nem. Vendégeinkkel együtt ezt tiszteletben tartjuk, és ez fontos nekünk. Az ember azért
nyaral, hogy jólérezze magát - és mindenki magának
dönti el, hogyan érzi jól magát. Szeretném azonban
hangsúlyozni, hogy vendégeink közel négyötöde a
meztelenség mellett dönt.

Foglalni e-mailen is lehet a
info@thenaturalcuracao.com címen.
Euróban adunk árajánlatot.
A Belga Naturista Szövetség többi partnere a
szervezet honlapján található:
http://www.naturisme.be

Szerkesztőség: Tehát... igazából nem tekinthetjük
a „The Natural”-t klasszikus naturista parknak?
Kris: Így igaz. A fő hangsúlyt a békére és a természetre helyezzük. A meztelenül sétálás persze beleillik
ebbe a képbe. A naturizmus együtt jár a békével és
a természettel. Itt minden vendégünk gondtalanul
és teljes szabadságban töltődhet fel. Ha megnézzük, üdülőnk hol is helyezkedik el a szigeten, nem is
találhattunk volna tökéletesebb helyet: a természet
közepén és mégis közel a strandhoz, egy csodálatos
parkhoz, boltokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz. A
fővárost kocsival 20 percen belül lehet elérni, és itt
nincsenek dugók. Nagyon fontos számunkra, hogy
vendégeink pluszadag vitamint kapjanak és friss gondolatokkal, energiával feltöltve térjenek haza. Ezért
megy az ember nyaralni, nem?
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47. Alpok-Adria
Naturista találkozó

2019. június 9-16.

Solaris
Camping
Resort

Az idén 47. alkalommal találkoznak a világ naturistái,
hogy különféle sportágakban mérkőzzenek meg.
Asztalitenisz, pétanque, sakk, vizibicikli,
strandröplabda, cross...
És idén először izgalmas jóga-,
hangmeditáció-, csikung- és kreatív-tánc
workshopokkal is várjuk a résztvevőket.
Várjuk a sok jelentkezőt, az izgalmas
versenyeket és közösen eltöltött időt
a napsütéses Horvátországban.
További infók és jelentkezés:
Jean Peters: vicepresident@inf-fni.org
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