
 

 

 PERSBERICHT 

TREND ALERT: NAAKT OP VAKANTIE 

Beleef de ultieme vrijheid, rust en ruimte tijdens een naaktvakantie op de campings van France 4 
Naturisme 

Amsterdam, 4 juni 2020 – Naakt reizen ofwel de ‘nakation’ werd eerder dit jaar al benoemd als één 
van de snelst groeiende trends binnen de reisindustrie. Naturisme is een eeuwenoud concept maar 
de trend bereikt steeds vaker het grotere publiek door de vele gezondheidsvoordelen en rust en 
ruimte die een naturistenvakantie met zich meebrengt. Drie pijlers waar vakantiegangers in deze 
tijden vaak naar op zoek zijn. France 4 Naturisme, de grootste aanbieder van naturistische 
vakantiedorpen in de charmantste gebieden van Frankrijk opent deze maand haar deuren weer voor 
bezoekers. Voor eenieder die één met de natuur wilt zijn en op zoek is naar een oase van rust in luxe 
kampeeraccommodaties, kan een naturistenvakantie precies die uitkomst brengen. 

 

Steeds vaker naakt op vakantie 
Dat alleen ouderen ervoor kiezen om naakt op vakantie te gaan is een achterhaalde gedachte. Eenieder 
die weleens heeft geskinnydipt weet namelijk dat geen kleding dragen een bijzonder bevrijdend gevoel 
kan geven. Steeds vaker kiezen millennials er dan ook voor om even uit de hectische 
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prestatiemaatschappij te stappen. Van een social media detox tot het opnemen van principes uit het 
minimalisme – Less is more en dat geldt dus ook voor kleding. 
  
Naturisme kan gezien worden als een cadeautje aan het lichaam. Geen belemmeringen, regels of 
schaamte. Zwemmen zonder badkleding, zonnen zonder witte strepen en je verbonden voelen met de 
natuur. Naturistencampings bevinden zich ook vaak in mooie, ruim opgezette natuurgebieden waar je 
voldoende privacy en ruimte hebt. Ideaal voor wie nu juist de massa wilt vermijden. 
  

 
  
Naakt zijn is gezond 
Naturisme brengt ook veel gezondheidsvoordelen met zich mee. Overdag krijg je een flinke dosis 
Vitamine D binnen die geleidelijk door de huid wordt opgenomen terwijl je ‘s nachts beter slaapt door 
dat het slaaphormoon melatonine en het groeihormoon HGH minder snel afbreken. Ook stimuleert 
naturisme een betere bloedcirculatie en vermindering van verspreiding van bacteriën. Je 
lichaamstemperatuur wordt namelijk beter geregeld, omdat de warmte niet blijft hangen in kleding 
waardoor je overmatig gaat zweten. 
  



 
  
Opening van de naturistencampings 
Eerder deze week opende campings Arnaoutchot en Euronat aan de Atlantische kust en Riva Bella op 
Corsica weer de deuren voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Camping Le Serignan Plage Nature 
en Domaine De La Sablière volgen op 6 juni. Domaine De Bélézy in de kleurrijke Provence zal haar 
deuren op 19 juni openen voor het publiek. 
  
Veiligheids- en hygiënenormen 
Alle campings onder de groep France 4 Naturisme hebben veelzijdige maatregelen ingevoerd waarbij 
veiligheids- en hygiënenormen voor bezoekers en personeel centraal staan. Hierbij wordt rekening 
gehouden met adviezen en maatregelen vanuit de Franse overheid en de FNHPA (Franse Federatie van 
de Campings). Zo worden accommodaties en collectieve sanitaire voorzieningen met extra aandacht 
voor de veiligheid, gezondheid en het comfort van de gasten gereinigd en gedesinfecteerd.  Ook 
beddenlakens en handdoeken worden gewassen op hoge temperatuur comfort hygiëne maatregelen. 
Zwembaden en spafaciliteiten worden continue gedesinfecteerd en ligstoelen op de al ruime 
buitenplaatsen worden met anderhalve meter afstand uit elkaar geplaatst. Massagebehandelingen 
kunnen bij een selectie campings ook in de buitenlucht of op privéterassen geboekt worden. 
  
Activiteiten voor kinderen zoals animaties, sport en creatieve activiteiten gaan door. Restaurants op 
de campings zijn ook open en bieden een dinerervaring op gepaste afstand. Ook is er de mogelijkheid 
voor bezoekers om maaltijden af te halen om in het comfort van eigen accommodatie te nuttigen. 
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Over France 4 Naturisme  
France 4 Naturisme is de grootste aanbieder van naturistische vakanties in Frankrijk. De groep biedt 6 
vakantiebestemmingen van 3 tot 5 sterren aan en staat voor gezond naturisme in gezinsverband. Alle 
naturistische vakantiedorpen liggen aan zee of een rivier, op het platteland of in de bergen, in een 
rustige natuurlijke omgeving. Er zijn naturistische zwembaden, Balneotherapie, spa’s en 
Thalossotherapie. De naturistische campingdorpen bieden in het zomerseizoen een ideale omgeving 
voor naturistische vakanties; de Atlantische kust, de Middellandse Zee, het hart van de Provence, de 
Ardèche en Corsica. Voor meer informatie ga naar https://nl.france4naturisme.com/ 
  
  
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 

Zelf de naturistencampings ontdekken in Zuid-Frankrijk of aan de Atlantische kust? Wij organiseren 
graag een individuele persreis. 

Voor meer informatie en beeldmateriaal in hoge resolutie kunt u contact opnemen met: 
 
USP Marketing PR 
Contactpersoon:                     Ninette Neuteboom 
Telefoonnummer:                   020 423 2882 
E-mail:                                       france4naturisme@usp.nl 
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