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FBN News
In deze FBN-nieuwsbrief: enkele nieuwe vakantiebestemmingen en onze
eerstvolgende activiteiten
.

GEPLANDE ACTIVITEITEN

LAGO MONS
Onze tweede jaarlijkse zwemavond staat natuurlijk reeds in uw agenda vermeld. Voor
de professor Gobelijns onder ons: dit is dan zaterdag 5 oktober 2019. Al wie tijdens
vorige zwemavond aanwezig was te Lago Rozebroeken in Gent kan bevestigen dat

ons nieuw systeem van voorinschrijving super interessant is. Je hoeft niet langer
een half uur of meer aan te schuiven om een ticket te bemachtigen, maar je kan
voortaan erg snel uit de kleren en in het water. Hoe dan? Ga naar onze webshop en
koop daar vooraf je tickets, deze worden dan aan onze eigen FBN-desk omgewisseld
voor de nodige toegangsbandjes. https://fbn.art-istixx.be/product-category/zwemmenlago/
Opgepast, zoals steeds krijg je enkel toegang door middel van een ticket EN
voorlegging van je FBN-kaart (of een kaart met het INF-FNI zonnetje).

INF SWIMMING
Om nog even bij dit onderwerp te blijven: het INF organiseert van 18 tot 20

oktober2019 haar jaarlijks INF SWIMMING GALA in Parijs. Hier is winnen niet

belangrijk, deelnemen wel. Alle deelnemers ervaren persoonlijk de positieve vibes

van het enthousiaste publiek. Het FBN en Jona nemen deel, jij misschien ook? Voor

meer info en tickets ga je naar https://www.naturisme.be/activiteit/inf-

parijs/?instance_id=9

Wandeling
Onze jaarlijkse (geklede) wandeling gaat dit jaar door op zaterdag 12 oktober. In

samenwerking met Solaris wandelen we door de Meergoren in het hart van de Molse

meren. Laarzen zijn hier noodzakelijk om deze mozaïek van slenken, bultenmoeras,

lzen- en berkenbroekbos, dennenbossen, natte en droge heide, hooilanden, vennen

en open water te verkennen. Daarna volgt nog een barbecue en een wandelzoektocht

in de namiddag. Voor meer info en tickets ga je naar https://fbn.art-istixx.be/product-

category/fbn-wandeling-solaris/

BOWLING
Last but not least. Onze jaarlijkse FBN bowling gaat door op zaterdag 2 en zondag 3
november, nabij Aalst. Hier zijn het aantal beschikbare plaatsen uiteraard beperkt
(namelijk 60 plaatsen, volzet betekent dus ook volzet). Ook voor de bowling kan men
nu reeds tickets aanschaffen. Op zondag is er alvast een eigen JONA-team voor onze
jonge naturisten. Meer info op https://www.naturisme.be/activiteit/fbn-bowling-zondag-3november-2019/?instance_id=11

NIEUW IN BELGIE

THE LITTLE PARADISE Een klein paradijsje in België, nabij Dinant.
Alvast volgens Véronique, uitbaatster en wellness designer. In The Little Paradise

kan je terecht voor persoonlijke therapeutische behandelingen (inclusief massage en

sauna) en wellness coaching. Je kan hier tevens naturistisch herbronnen in één van

beide gastenkamers. Kortom voor een rustgevende pauze of het helen van fysieke en

mentale kwaaltjes kan je in dit Belgische paradijsje

terecht.https://www.naturisme.be/the-little-paradise/

NIEUWE VAKANTIEDOMEINEN
/ NOUVEAUX DOMAINES DE VACANCES

JARDIM DO EDEN staat voortaan vermeld tussen onze lijst van
naturistische vakantiemogelijkheden. Deze B&B met Belgische uitbaters bezit 3

gezellige gastenkamers en is halfweg tussen Lissabon en Porto gelegen. Behalve de

rust, de mooie omgeving en de zon krijg je hier ook nog ‘s 15% korting op je verblijf.

Kijk even op https://www.naturisme.be/jardim-do-eden/

ULIKA en KOVERSADA zijn 2 superleuke campings in Kroatië. Onze
voorzitter, Koen, kan het beamen. Beide zijn Groot (met een hoofdletter) en bieden

een gevarieerd aanbod: sportvelden, speeltuinen, kinderanimatie, avondanimatie, en

véél, véél meer. Bij beiden kan je zelfs accommodaties huren. Interesse? Ga snel

naar onze

webpagina’s https://www.naturisme.be/ulika/ enhttps://www.naturisme.be/koversada/ je

kan er meteen doorklikken naar hun websites. Oh ja, ook deze campings geven 15%

korting op het verblijf.

2 B&B’s zijn

FINCA ROBUSTO en SUNCAVE GARDENS.

Naturisme en natuur in combinatie. De ene ligt aan het Spaanse natuurpark Montgó

(Costa Blanca), de andere ligt midden een ecologisch uitgebaat terrein van 7 hectare

nabij Rome (Italië). Voor een rustige naturistische vakantie met gelegenheid tot

fantastische uitstapjes kan je hier zeker terecht. De verschillende voordelen die ze

geven aan houders van een FBN-kaart staan netjes vermeld op onze

website.https://www.naturisme.be/finca-

robusto/ - https://www.naturisme.be/suncavegardens/

Lees ook 's de recente ervaring van Nick en Lins bij Suncave Gardens:

https://www.nakedwanderings.com/blog/2019/06/17/review-suncave-gardensnear-rome-italy/

Net als vorige jaren zal het FBN regelmatig aanwezig zijn op de naaktstranden van

Bredene (B) en Groede (NL). Wanneer en waar? Raadpleeg geregeld onze Facebook

pagina.

Het FBN wenst je nog een zonnige en deugddoende naturistische vakantie!
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