
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« AMIS DE LA NATURE » (Natuurvrienden) 
Wie zijn we? 

 

Een in 1895 in Wenen (Oostenrijk) opgerichte atyp-
ische beweging . 
In deze periode van grote sociale bewegingen, ma-
akten enkele vooruitstrevende mensen uit alle wind-
streken plannen om de arbeiders uit hun ellendige 
levensomstandigheden te halen. Denk aan werk-
dagen van 12 uur, kinderarbeid, geen onderwijs enz. 
Doel was zoveel mogelijk mensen kennis te laten 
maken met de natuur, gezonde vrijetijdsbesteding te 
delen, persoonlijk en gezamenlijk denken te ontwik-
kelen en vrijwilligerswerk te stimuleren. Dit alles 
zonder winstbejag. Een grootse onderneming! Ons 
logo dateert uit die tijd.  
� De Natuurvriendenunie is vertegenwoordigd in 47  

landen over de hele wereld en ontwikkelt naast-
vrije tijdsbesteding in de natuur, culturele en  an-
dere zeer uiteenlopende aktiviteiten in de 103 
Franse   afdelingen. 

� Haar betrokkenheid bij algemee ontwikkeling leidt 
    Tot: 

   - het laten kennismaken van haar leden met  

     natuurbescherming en met het gebruik van  

     alternatieve en duurzame energie, 

   - het bevorderen van duurzaam toerisme en 

     internationale uitwisseling en ontmoeting, 

   - fietsroutes en Voies Vertes tot stand brengen en 

     ontwikkelen, 

   - organiseren van een gezellige ontvangst, 

     beleid en onderhoud van de 56 natuurvrienden 

     huizen en kampeerterreinen in Frankrijk en 1000 

     in Europa, 

   - solidaire acties doorvoeren en ondersteunen.   

� De Natuurvriendenunie heeft 9000 leden in 
  Frankrijk en 500.000 wereldwijd en is onafhankelijk 
  van enige politieke of religieuze groepering. 
� De Natuurvriendenunie is  volledig gebaseerd op 
  vrijwilligerswerk en streeft naar eerlijke 
  levensomstandigheden voor allen. Zij verwerpt 
  economische, ethnische en sociale ongelijkheden.

  

AFDELING NANTES 

CAMPING EN  

NATUURVRIENDENHUIS 

PREFAILLES 

Ons symbool: 
  

Drie rode rododendrons voor 
vrije toegang tot de bergen en 

de natuur; 
  

Twee handen van verschil-
lende kleuren, voor vriend-

schap zonder grenzen. 
  
 

De Natuurvrienden bieden 
• Plaatselijke, regionale, nationale en internationale 

activiteiten; 

• Toegang tot alle locaties van “Amis de la Nature”/ 
Natuurvrienden in Frankrijk en de rest van de 
wereld; 

• Meewerken aan het onderhoud en de verbetering 
van het erfgoed van de vereniging; 

• Ontmoetingen en uitwisselingen met de 
buitenlandse bonden; 

• Trainingscursussen voor een erkend 
bondsdiploma wandelbegeleider (wandelen,  
sneeuwschoenwandelen en Nordic walking); 

• Ontmoetingen tussen Franstalige groepen; 

• De « landschappen van het jaar »: 
grensoverschrijdende activiteit gerealiseerd door 
de internationale Natuurvrienden (Internationale 
des Amis de la Nature = IAN) voor ontwikkeling 
van regio's in samenwerking met verenigingen, 
overheidsinstanties en plaatselijke politiek; 

• Acties voor natuur- en milieubescherming in 
samenwerking met F.N.E. (France Nature 
Environnement) en andere betrokken 
verenigingen op dit gebied; 

• Ontwikkeling van Véloroutes (fietsroutes) en 
Voies Vertes (Green Ways) in samenwerking 
 met onze   nationale 
verantwoordelijke en gespecialiseerde 
verenigingen;  

• Solidariteitsacties geïnitieerd door de Franse 
Federatie (FFUTAN) en lokale verenigingen; 

• Solidaire acties die door de Franse bond 
(FFUTAN) en plaatselijke verenigingen tot stand 
worden gebracht. 

 
Dit alles op initiatief, georganiseerd en begeleid door 
de leden in een vrijwillige en vriendelijke samenwerk-

ing. 
  
 
 
 

Het kantoor van de plaatselijke vereniging is 
iedere woensdag geopend vanaf 18:30  

Uur  Behalve in juli en augustus 
  

 

 

Verenigingscentrum Pirmil 
25, rue Esnoul des Châtelets 

44200 Nantes 
utan44nantes@orange.fr 
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HET NATUURVRIENDENHUIS IS HET HELE JAAR OPEN 
Reserveren is verplicht via 

resa.utan44prefailles@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   KEUKEN: 
Kookplaten  

Electrische oven  
Magnetron  
Koelkasten  

Keukengerei  
Vaatwerk 

Geen pension. Iedere 
bezoeker is zelfstandig. 

  SANITAIR 

   2 douches – toiletten 
1 gedeelde badruimte – 3 individele badruimten 
Het schoonmaken is ten laste van de vakantie-

gangers. 

 

 

 

 

 

DE CAMPING IS OPEN 
1 juni t/m 31 augustus  

Telefoon tijdens het seizoen 

00 33 (0)2.40.64.52.09 

Openingstijden van de receptie 

11:00-12:00u en 18:00-19:00u 
  

Dekens en kussens zijn 
beschikbaar. 

Kussensloop en slaapzak  
of lakens zijn verplicht. 

  

Vakantiecentrum Préfailles 
36, rue du Port aux Goths 

Eigendom van de lokale vereniging Nantes. 

 
Volledig beheerd door vrijwilligers, bevindt het 
zich aan de zuidkant van de Côte de Jade, 25 km 
ten zuiden van Saint Nazaire, 60 km ten zuid-
westen van Nantes in de gemeente van PRE-
FAILLES  (PRADVAEL in het Bretons). Dit 
laatste, niet ver van « la Pointe Saint-Gildas », 
maakt deel uit van de geschiedenis van Bre-
tagne, van het « Pays de Retz » en de omgeving 
van Nantes. 
De omliggende gemeenten zijn : La Plaine-sur-
Mer, Sainte-Marie-sur-Mer en Pornic. 

GPS coördinaten 
breedtegraad: 47.1333 lengtegraad: - 2.2167 

De fietsroute VELOCEAN loopt  
op 100 m afstand van het centrum. 
Het centrum ontvangt  enkel leden  
van  “Les amis de la Nature” (Nivon,  
Natuurvrienden) en aangesloten verenigingen.  

Betalen met bankpas wordt geaccepteerd. 
  

 

Waarom vragen we onze leden en vakantiegangers 
bij te dragen aan het bijhouden van het terrein, mee 
te helpen bij het schoonmaken, deel te nemen aan 
de aktiviteiten? Omdat dit campingterrein en huisje 
beheerd worden door vrijwilligers: receptie, onder-

houd en boekhouding worden door vrijwillige 
natuurvrienden gedaan op een  

natuurlijke gastvrije manier. 
Op deze manier houden we de prijzen laag en kan 
een maximum aantal personen profiteren van een 

vakantie voor een redelijke prijs. 
  

OVERNACHTEN          

28 slaapplaatsen 
(stapelbedden) 

3 kamers met 3 bedden 

2 kamers met 2 bedden 

1 kamer met 1 bed 

Receptie 

  
Inlichtingen 

00 33  
(0)6 42 65 65 42 

  

Terrassen met uitzicht op zee 

U vindt les  « AMIS de la NATURE » op internet 

Afdeling NANTES 

E-mail: utan44nantes@orange.fr 

Blog: utannantes.wordpress.com/ 

Facebook www.facebook.com/UTAN.SectionNantes/ 

REGIONAAL 

Blog: amisdelanature.typepad.fr/mon_weblog 

LANDELIJK 

Website: www.amis-nature.org 

INTERNATIONAAL 

Website: www.nf-int.org 

  

2 Sterrencamping (**) 63 plaatsen met elektriciteitsaansluiting  

2 douche-/toiletgebouwen 

Voertuigen verplicht parkeren bij de ingang van het terrein 

Pingpongtafels - Volleybalterrein - Basketbalring 
Het schoonmaken van het sanitair is ten laste  

van de  vakantiegangers. 
Reserveren is niet noodzakelijk. 


