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De FrAnsen geven  
ziCH bLOOt KernCijFers

•  5% actieve naturisten  
(2,6 miljoen Fransen), 

•  26% die af en toe aan nudisme of  
naturisme doet (13,4 miljoen Fransen). 
Uitsplitsing van deze laatste groep:  
60% mannen en 70% jonger dan 50 jaar

•  14% heeft belangstelling voor een  
naturistische vakantie maar is nog geen 
actieve naturist (6,8 miljoen Fransen) 

France 4 Naturisme heeft bureau Protourisme opdracht gegeven om  
dit onderzoek uit te voeren (gerealiseerd in juli en augustus 2015 met 
835 ondervraagden).

FrAnCe 4 nAturisme evOLueert in 2017

Na zich in een compleet nieuw grafisch jasje te hebben gestoken, of het nu gaat om het logo, de internetsite www.france4naturisme.com 
of de brochure, begint France 4 Naturisme 2017 met een frisse kijk en tal van nieuwigheden. 

De nummer 1 in naturistisch toerisme heeft goed begrepen dat nieuwe klanten alleen komen en trouwe klanten blijven als aan de  
hedendaagse verwachtingen wordt voldaan, zoals het bieden van wellness, comfortabele of excentrieke accommodaties,  
speelgelegenheden voor kinderen en activiteiten in de natuur. 2017 belooft een goed jaar te worden voor de 8 campingdorpen van  
France 4 Naturisme. Om aan de sterke vraag te voldoen hebben Héliomonde en Sérignan Plage hun terreinen zelfs uitgebreid.

In deze van alle moderne gemakken voorziene campingdorpen (3 tot 5 sterren) vindt een ieder de authentieke natuur terug om met volle 
teugen van het naturisme te kunnen genieten.

Naast de traditionele sportactiviteiten worden voor groot en klein activiteiten aangeboden die bij de naturistische filosofie aansluiten, zoals 
schilderen, beelhouwen, yogalessen, voetzoolreflexologie, ontspaningslessen, kookworkshops met producten uit de biologische moestuin, 
educatieve ecologieworkshops, enz. Want het naturisme heeft vele lessen te bieden die verder gaan dan alleen bloot zijn.

Daarnaast bieden de spa’s en thalassocentra van de 8 France 4 Naturisme locaties een compleet fitness- en wellnessprogramma. 

NatUrISme HeeFt Haar 
Plekje ONDer De zON  
IN FraNkrIjk

France 4 Naturisme, nummer 1 in Frankrijk op het gebied van  
naturistische campingdorpen en aanbieder van gezond gezinsnatu-
risme, toonde ook in 2016 weer aan dat het naturisme steeds meer 
mensen aantrekt! Deze tendens blijkt overduidelijk uit een stijging 
van het aantal reserveringen  met 6% en een omzetstijging van  
7% in 2017. Zo heeft het Domaine de Bélézy, dat dit jaar zijn  
vijftigjarig jubileum viert, in het zomerseizoen 2016 15% nieuwe  
naturisten mogen begroeten.

Sinds enkele jaren stijgt de belangstelling voor naturisme, vooral 
onder jongeren en gezinnen met kinderen (een stijging van 2% per 
jaar). Deze gestage stijging is niet voor niets: naturisme heeft in de 
hedendaagse samenleving sterke pluspunten te bieden. Vrijheid, 
tolerantie, eenvoud, respect en natuur zijn aanlokkelijke waarden 
en de tendens zet door! 



Aan het woord is jean-Philippe Pavie,  
Coördinator bij France 4 naturisme 

Door de jaren heen is het naturisme een van de belangrijkste 
waarden geworden bij de zorg voor het milieu, duurzame  
ontwikkeling en respect voor anderen. Bij naturisme gaat het niet 
alleen om de vakantieperiode waarin een grote gemeenschap bij 
elkaar komt, naturisme geeft ontegenzeggelijk zin aan het leven. 
Het is een manier om te ontsnappen uit een soms beklemmend 
individualisme, uit een agressief dagelijks leven en uit een dikwijls 
onbillijke samenleving. Het naturisme biedt levenservaringen op 
basis van vrijheid, tolerantie en samen delen.  

“

”Over FrAnCe 4 nAturisme

France 4 Naturisme is de grootste aanbieder van naturistische vakanties in Frankrijk. France 
4 Naturisme bestaat uit 8 campingdorpen in Frankrijk die hun krachten hebben gebundeld om 
een gezonde vorm van gezinsnaturisme te promoten. Want wie bloot leeft, leeft in symbiose met 
zichzelf, met z’n lichaam en met z’n omgeving. 

France 4 Naturisme biedt 8 naturistische vakantiebestemmingen in Frankrijk voor volledige  
vrijheid en veiligheid. zee, oceaan, naturistische stranden, bergen, bossen, rivieren, maar 
ook een ruim wellnessaanbod voor volledige ontspanning, met naturistische zwembaden,  
balneotherapie, spa’s en thalassotherapie.

Informatie en reserveringen op:  
www.france4naturisme.com


