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A francia főváros egyre lejjebb vetkőzik ... 

Itt a naturisták nem csak sportolás közben dobhatják le 
ruháikat, vagy az étteremben, hanem akár a múzeum-

ban is. Sőt, mostanában még techno-klubokba is mez-

telenül járnak, és még egy naturista színház is tervben 
áll.

Nincs másik metropolisz, ami ekkora kínálattal bom-

bázná a naturistákat. Ez persze nagyban köszönhető 
a Párizsi Naturisták Szövetségének, ami sokszor 
kampányol a naturizmusért, és ami emellett számos 
meztelen programot is szervez – a téli időszakban is.

Nyáron az emberek ledobják ruháikat, főleg a város 
„Bois de Boulogne” parkjának naturista zónájá-

ban. Télen pedig vacsorázni, táncolni és sportolni is 
összegyűlnek a naturisták.

A PNSz (Párizsi Naturisták Szövetsége) a turistákat is 
szívesen várja Párizs meztelenségében. Az egyetlen 
kikötés: vetkőzz!

A legjobb tippek és címek:

O’NATurEl NudISTA éTTErEm
majd’ egy éves már Párizs első nudista étterme. A kicsi, 
kényelmes hely a 12. Arrondissement-en, a város déli 
részén található, klasszikus francia ételeket szolgálnak 
fel a pincérek, egyébként ruhában. 

Higiéniai okokból a székeken fekete takaró található, 
amit minden vendég után lemosnak. A mobilokat az 
öltözőben kell hagyni, a fényképezés nem megenge-

dett. A vendégeknek előre foglalás ajánlott.

SPOrT ESEméNyEk
A párizsi naturisták sokat tesznek testükért – hiszen 
szívesen meg is mutatják azt! rengeteg lehetőség van 
arra, hogy meztelenül sportolj: heti háromszor (hétfõn 
és szerdán 21: 00-23: 00 között, pénteken 21.30 és 
23.30 között) a roger le Gall nyilvános fürdőben talál-
ható 50 méteres medence naturista zónává válik, az 
úszás mellett pedig a vízi aerobik szintén tervben van. 

Az első látogatás ingyenes, de foglalás szükséges, 
ezért a vendégeknek 10 eurót kell izetnie.

Jó tudni: még ha meztelenül úszunk is úszósapkát kell 
húznunk, mint minden francia fürdőben.

„Irány Meztelenül a Bowling Pálya, a Techno-Klub, 
az Étterem... Párizs, a Nudista Paradicsom!“

Párizs nem csupán a szerelem, de a naturisták városa is! Nagy a 
kínálat a naturisták számára, még télen is.  
Kép: Párizsi Naturisták Szövetsége.

Hát, jó étvágyat! Az O’Naturel-ben a név  
felfedi a lényeget. Kép: PNSz

A vendégek hetente három héttel meztelenül úszhatnak.
Kép: PNSz
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„Emberek a világ minden tájáról látogatnak meg min-

ket“ - mondja laurent luft, a PNSz elnöke. „A párizsi 
turisták számára az Eifel-torony és a louvre is felté-

tlenül szükséges látnivaló. A naturisták pedig mindig 
ellátogatnak a mi rendezvényeinkre is. 

A nyilvános fürdő itneszközpontja a naturisták 
számára hetente öt estén is elérhető: Hétfőtől péntekig 
az emberek teljesen meztelenül dolgoznak, majd egy 
nagy törülközőt kell leteríteniük. Aerobic, jóga és egyéb 
tanfolyamok is elérhetők - mindezt anélkül, hogy meg-

zavarná a textileseket.

A PNSz tagjai számára minden naturista sportesemény 
ingyenes. A tagság évi 140 euróba kerül.

A szervezet különösen büszke arra, hogy megszervez-

te a világ legnagyobb meztelen bowling rendezvényét, 
137 személy vett részt a legutóbbi eseményen. 2019-
ben ismét lesz játék, habár a dátum még nincs kitűzve.

mEzTElENül A múzEumBAN
2018. május 5-én a szervezet naturistákat hívott a 
„Palais de Tokyo“ múzeumba. Hatalmas rohanás volt: 
születésnapi öltönyében 161 ember léphetett be. 
31.000 fő volt a várólistán! Ennek a hatalmas sikernek 
köszönhetően hasonló rendezvényekre számíthatunk.

mEzTElENül A dISzkóBAN
Azok, akik éjszaka szeretnének meztelenül táncolni, 
ezt Párizsban megtehetik: Júniusban a „Gyönyörű Bőr 
– Partizó Naturisták” nevű rendezvény került a „Point 

Ephémère“ klubban megrendezésre. Ennek semmi 
köze nincs a Strip- vagy Swinger-klubokoz, ez csak a 
meztelen tánc öröméről szól!

További tervek között van egy meztelen színház is, 
tudjuk meg a PNSz elnökétől, laurent luft-tól. Ezen 
kívül Párizs szeretné elvállalni a 2019 októberében me-

grendezésre kerülő Nemzetközi meztelen úszó Gála 
megrendezését - de ez még nincs megerősítve.

forrás: BIld, 20.09.2018

Élvezze a művészetet ruhák nélkül: nagyon különleges élmény 
volt a május 5-ei a Palais de Tokyo-ban tett múzeumlátogatás. 
Kép: Mathieu Faluomi

A világ legnagyobb meztelen bowlingja szintén a  
francia fővárosban zajlik. Kép: PNSz

Meztelen túra a párizsi Eifel toronyhoz. Kép: Mathieu Faluomi
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20 versenyző jelentkezett különböző kategóriákban a 
11. Tambaba Open  meztelen Szörf Bajnokságra.

 Tambaba partja a szeptember 7-ei függetlenség napi 
hosszú hétvégén a mindenkori szépségénél is szebben 
tündökölt. A hely a 11. Tambaba Open Nudista Szörf 
nevezetű rendezvénynek adott otthont, mely egy ha-

gyományos sportverseny, ami összehozza a iatal nu-

dista szörfösöket Conde városában. Az esemény pon-

tosan tíz évvel ezelőtt indult 2008-ban az idilli nudista 
parton a XXXI. Nemzetközi Nudista kongresszus egyik 

attrakciójaként. Azóta a movimento Nu [Nudista moz-

galom] minden évben megrendezi az eseményt, ami a 
világ egyetlen naturista versenysége a maga nemében.

 A versenyzők az állami bajnokságban is értékes pon-

tokat gyűjthetnek, hiszen a bajnokságot a Paraiba Surf 
Federation is elismerte. A bírák, akik pontozzák az 
atléták manővereit az állami szörf bizottság tagjai. Ez a 
hivatalos környezet azonban nem jelenti azt, hogy ne 
kellene mindenkinek nudista “felszerelést viselnie”: a 
versenyzők, a bírák és a nézők mind meztelenek. A ver-
senygés ideje alatt viszont, a sportolók különböző színű 
pólókat viselnek, hogy a bírák meg tudják őket külön-

böztetni a hullámokon. rengeteg turista jön Tambaba 
partjára csak a bajnokság miatt, aminek köszönhetően 
jelentősen nő a régió tursiztikai forgalma.

rio Grande do Norte-ből az Nu-rN csoport tagjainak 
nagy része érkezik elnökükkel, Samuel Cunha-val az 
élen, hogy megünnepeljék ezt az eseményt. Pernam-

bucoból hat iatal nudista táborozott le a parton azért, 
hogy részesei lehessenek a nudista sportélménynek 
és élvezhessék a part nyújtotta csodás lehetőségeket. 
São Pauloból,  Sérgio Bigarini és maurício Borin, az NIP 
(upstate São Paulo Naturists) tagjai is eljöttek és még 
díjakkal is készültek a nyertesek számára. Az FBrN (the 
Brazilian Naturist Federation) elnöke, Pedro ribeiro is 
jelen volt mint résztvevő. Ezen felül a part tele volt sok 
más fürdőzővel is. 

 minden alkalommal vannak, akik először próbálják ki a 
meztelen szörfözést és olyanok is, akik újak a nudizmus 
világában is. közéjük tartozik a 23 éves, tűzoltónak 
tanuló dhiego Santos is, aki Conde köszségéből jött. 
Annak ellenére, hogy már egy ideje barátja jónéhány 
naturistának a mezőnyből, még csak most döntött úgy, 
hogy levetkőzi gátlásait és kipróbálja a nudizmust.  

„Tambaba Open 2018: Szörfözés gátlások nélkül“  

Az ország más részeiből érkező csoportok növelik a rendezvény 
presztízsét a magasabb részvételi aránnyal, miközben egy vi-
dámabb atmoszférát is hoznak magukkal.

 Carlos Santiago a Surf Nu project megal-
kotója és koordinátora

Dhiego Santos először szörfözött meztelenül 
életében

Reginaldo Filho több Tambaba Open-en 
versenyzett, mint bárki más



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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A szörf világába is csak nem rég lépett be, mindössze 
három hónapja űzi a sportágat. “Először szégyenlős 
az ember, de aztán hozzászokik és utána nagyon jó” 
– vallja dhiego, aki a kezdők kategóriájában méret-
tette meg magát. A szörfözés mellett a másik hobbija 
a fényképezés. A tambabai hullámok meglovagolása 
után azt mondta, “szuper” volt az élmény és, hogy 
mindig vissza fog térni, hogy ismét meztelenül szörföz-

hessen.

Ezzel szemben a másik oldalon ott vannak azok, 
akiknek temérdek tapasztalata van már a meztelen 
szörfözésben – ilyen például reginaldo Filho, aki a 
2008-as első rendezés óta versenyez. A brazil és a 
Paraiba szörfözés egyik nagy ígérete az észak-keleti 
államok változatos hullámain nyújtott kiemelkedő 
teljesítményének köszönhetően. kétszeres Paraiba 
bajnok és második helyezett, illetve brazil bajnok is volt 
már junior kategóriában. Itt a meztelen szörfözésben 
nem talál legyőzőre, minden évben nyert trófeákat és 
majdnem minden alkalommal az első helyért. mindezt 
alig 15 éves fejjel. A sport iránt való elkötelezettsége 
ellenére azonban nem hanyagolja el tanulmányait sem. 
Általános iskolába jár Conde megyében, ahol született 
és ahol jelenleg is él. 

 reginaldo Filho a nudizmussal a szörf után ismer-
kedett  meg, de manapság szerves részét képezi 
életének a Tambaba területén edzve. A közel jövőre 
vonatkozó álmai között szerepel, hogy brazil bajnok 
lehessen, illetve, hogy példaképe, a világbajnok 
Gabriel medina-hoz hasonlóan belőle is világbajnok 
válhasson. A kiemelkedő teljesítménye révén sok 
segítséget kapott a Városházától, hogy a városán kívül 
is szerepelhessen hivatalos versenyeken. Az év végén 
lehetőséget kapott, hogy rio de Janeiroban edzhessen 
az iskolai szünidő alatt, de ehhez az iskolában is ilyen 
kiemelkedő teljesítményt kell nyújtania továbbra is. 

reginaldo Pai is kiemelkedő eredményekkel büszkél-
kedhet a meztelen szörf bajnokságokon és úgy gon-

dolja, azon álmát, hogy proi szörfös válhassék belőle 
átadta iának, akinek így olyan lehetőségei vannak, 
amik neki anno nem adatottak meg. Az idei Tambaba 
Openen a iával versenyzett az egyik kategóriában. 

Szombat este a reggaer zenekar játszott a tradicionális 
reggae partyn az Arca do Bilúban. Több száz iatal 
gyűlt össze, hogy ismerkedjenek és táncoljanak a ven-

dégzenekarok hangulatos zenéjére.

A Tambaba Open Nudista Szörf Bajnokság az első 
számú nudist sport rendezvény Brazíliában, ami renge-

teg iatalt vonz be életstílusunkba.
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Csörög a telefon – maria hív, hogy meghívjon, töltsek 
egy kis időt a nyaralóközpontjában. Nagyon meglepett, 
de persze óriási az öröm, így el is határozom, hogy 
elindulok Torinóból a gyönyörű és barátságos Pugliá-

ba. A Porta Susa állomásról a FrECCIA rOSSA-val 
rómába, majd rómából Foggiaba vonatozok.

Foggiaból a Gargano-t keresztező vonattal megyek, 
melynek ablakából kitekintve gyönyörű látvány tárul-
kozik elém. A hosszú vonatútért bőven kárpótol az 
olajfa ligetek és a Varano-tó nyújtotta mesés táj. Az 
állomáson már vár rám a személyzet egyik tagja, akivel 
bár előtte még nem találkoztam, egyből megtaláljuk 
a közös hangot és családias hangulatban folytatjuk 
utunkat. A táborhelyre megérkezvén maria meleg sze-

retettel üdvözöl bennünket. már vacsoraidő is elmúlik, 
mikor maria úgy dönt, kicsit felfrissít a hosszú út után. 
A buli hangulata és a mindenkiből áradó melegség és 
barátság rögtön átjár engem is és hirtelen elmúlik az út 
minden fáradtsága a vidám dalok közepette.

másnap egy inom reggeli után a medence mellett 
élvezem a meleg júniusi napot, miközben a háttérben 
valahol zene szól; és elkezdek ismerkedni a tábor 
többi vendégével és a személyzet többi tagjával is. Az 
ebédidő is hamar eljön és mindnyájan, a személyzet és 
a vendégek együtt kóstoljuk végig mary mesés fogá-

sait, miközben továbbra is gyönyörködünk a medence, 
a tenger és a kék ég csodás látványában.

rögtön egy nagy család részeseinek érezzük ma-

gunkat, vendégek és a személyzet egyaránt.

minden nagyon jól van felépítve és megszervezve, 
bármilyen kérésünket azonnal teljesítik. lehetőség 
van igénybe venni a terápiás masszázst is, amit hi-
vatásos masszőrök végeznek.

A következő nap a személyzet egy új iúval egészül 
ki, Giuseppe-vel, aki az ANP szervezet egyik tagja. 
Busszal érkezik a táborhelyre. már négy éve ő felel 
a bazárért és pár más feladatért is. Az első csoport 
vendég megérkezik és a személyzet engem is bevon, 
hogy segítsek biztosra menni, hogy minden a lehető 
legtökéletesebb. 

maria egyedülállóan nagy törődéssel és igyelemmel 
készíti el a fogásait és az italokat. A maria-ból áradó 
szeretet, törődés és igyelem a vendégek felé a tá-

borhely szíve-lelke. A személyzet – vagy még inkább 
ennek a nagy családnak – a többi tagja Franco, Piero, 
Natasha, Angela és matteo, maria unokaöccse, aki 
a tábor vezetésében kapott nagy szerepet – segít 
a foglalások szervezésében és minden másban 
a bár körül. Egyből iamként tekintek matteora. A 
nyaralóhelyen töltött napok gyorsan repülnek; a nagy 
boldogság, a sok zene és a móka közepette észre 
sem vesszük, hogy dolgozunk. maria és ez a kivéte-

les személyzet elárasztanak boldogságukkal, egyre 
kevésbé várom a közelgő hazautat.

A tábor más lehetőségeket is nyújt a kikapcsolódásra 
a már említett medencén és a különféle szolgáltatá-

sokon kívül. ki lehet próbálni a sylvoterápiát („erdei 
gyógymód”), de régészeti túrákat is szerveznek a 
környékre.

michele, maria – és így mindenki más – barátja szer-
vezi a Naturist hajókirándulásait, melyek során az 
ember meglátogathatja a barlangokat, és a tengeren 
töltheti napját a frissítő italok és bor társaságában. 
Focaccia-t is készít a barátságos kapitányúr, aki saját 
maga halássza az ízletes ételeihez a hozzávalókat 
– kagylókat, tengerisünöket és garnélákat, s az elkés-

„Egy nyár a Parco del Gargano-ban“
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zített fogásokat aztán a hajón tálalják fel. Ez a program 
is csodás lehetőség egy emlékezetes nap eltöltésére, 
ami még inkább összehozza az embereket.

érdemes egy kitérőt tenni Peschici-be, a Castel del 
monte-hoz, vagy Trani városához a gyönyörű kate-

drálisa miatt, vagy meglátogatni Barletta Cantina della 
disida-ját, esetleg elnézni a Tremiti szigetek kristály 
tengeréhez. mindezen programok a kultúra és a szór-
akozás iránti vágyainkat egyaránt kielégítik, miközben 
a régió felejthetetlen gasztronómiai élményeiben is 
részünk lehet – kipróbálhatjuk például a Paphoscia 
Vichese-t és a híres Nero di Troia borokat.

mindeközben a személyzet minden tagja visszaadja 
azt a mérhetetlen szeretetet, amit mary-től kapnak, aki 
úgy tekint rájuk, mint saját gyermekeire, ezzel is még 
családiasabbá téve a park hangulatát.

Sajnos eljön a hazaút ideje is, de az atmoszféra, amit 
a park sugároz és az a szeretet amit mariatól kaptam 
hamar meggyőznek, hogy visszatérjek erre a csodás 
helyre.

Ezúttal azonban a repülő mellett döntök, így közvetle-

nül Bari-ba jutok manfredonián keresztül. margherita di 
Savoia gyönyörű sókamrái és a tengerre néző sziklá-

kon pihenő rózsaszín lamingók teljesen lenyűgöznek. 
Calanella állomásán Piero már vár engem, hogy vissza-

vihessen a parkba, hogy ismét egy csodás két hetet 
tölthessek ott. A Parco del Gargano egy varázslatos és 
egyedülálló hely. 

maria, matteo, Franco, Angela, Natasha és Piero a 
többiekkel együtt segítettetek újjászületnem, egy jobb 
emberré válnom és megmutattátok, hogy a szeretet 
és barátság még mindig léteznek. mindezekért bátran 
tudom ajánlani mindenkinek, hogy ellátogasson a 
parkba, hogy átélhesse ezt az egyedülálló és felejthe-

tetlen élményt.

köszönettel: rOSITA 
Info Focus Február 

 

A cikkek beküldési határideje január 20.

Fókusz kiadása legkésőbb február 5.

Információk és elérhetőség:

NATURIST SPORTING CLUB
PARK OF GARGANO
Contrada Pietraitta - 71012 Ischitella - Foggia
Tel / Fax +39 0884 965333 
Mobil +39 338 7039040
info@naturistgargano.it
http://www.naturistgargano.it 


