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W  
e zijn even in de war als we 
wakker worden. Wat horen we 
toch? Maar dan realiseren we 

ons opeens: helemaal niks! Geen wekker, 
geen auto’s en geen stemmen. Het is 
heerlijk stil in ons appartement en dat is 
precies wat we zo hard nodig hebben. We 
rekken ons uit en drinken even later op 
ons eigen schaduwrijke terras, in ons 
blootje, ontspannen een kop koffi e. We 
staren naar de prachtige zonovergoten 
vallei die zich groen voor ons uitstrekt, de 
zee in de verte en de enorme rotskam die 
boven dit alles uittorent. En dan gaat tóch 
het hoofd aan. Wat staat er op het 
programma? Zullen we straks wandelen, 
een marktje bezoeken of toch naar het 
strand? Al die keuzes ook. Weet je wat? 
We gaan het allemaal niét doen! Vandaag 
lezen we een boek aan het zwembad. 
Maar nu eerst uitgebreid ontbijten – we 
hebben er alle tijd voor.

Alleen voor volwassenen
We zijn een paar dagen op pad in Spanje 
en reizen van fi nca naar fi nca. Een fi nca 
is een landgoed. En op alle plekken die 
wij bezoeken, kun je als gast alle luxe 
van een B&B verwachten. Ook zijn ze 
allemaal adult only: niet toegankelijk voor 
kinderen dus. Adult only klinkt misschien 
onvriendelijk, maar zo is het niet bedoeld. 
Het is een garantie voor een paar dagen 
vakantie zonder plonzende en gillende 
kinderen. Dagen mét heerlijk uitslapen en 
ongestoord lezen bij het zwembad dus. 
Want laten we eerlijk zijn: zelfs de meest 
liefhebbende ouders en grootouders 
willen wel eens een beetje rust aan hun 
hoofd.

Rust en luxe
Er is niks mis met kamperen. Maar soms 
wil je wat meer luxe op vakantie. En hier 
bij Finca Robusto in de oostpunt van de 

Costa Blanca zit dat wel snor. 
We zijn te gast in een van de 
drie sfeervolle appartemen-
ten van de Nederlandse 
Petra en Jakob Schuil. Alle-
maal met privéterras, volop 
lees- en luierruimte bij 
het zwembad en op maar 

een kwartiertje rijden van heerlijke 
(naakt)stranden. Bloot is hier trouwens 
de norm, alleen tijdens een eventuele 
gezamenlijke maaltijd moeten de kleren 
aan, maar je kunt ook zelf koken in je 
studio. Het klimaat in dit deel van Spanje 
is subtropisch en dat zie je goed. In de 
tuin groeien palmen en bananenbomen. 
Het is in deze omgeving veel groener 
dan aan de zuidelijke kuststrook of in het 
binnenland.

Aan de ontbijttafel ontmoeten we onze 
medegasten Geert en Ria uit Valkenburg. 
Ze zijn fervente saunagangers en dit is 
hun eerste naturistische vakantie. 

‘Adult  only 
klinkt misschien 
onvriendelijk, 
maar zo is het 
niet bedoeld’ 

Finca Robusto

Finca Robusto
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Finca Robusto

Ook zo’n behoefte aan die heerlijke zon, maar geen zin in kamperen 
of handdoekje leggen in grote hotels? Boek een ontspannen 
blootverblijf in een Spaanse fi nca! In deze kleinschalige B&B’s staan 
rust, comfort en genieten centraal. Helemaal als ze adult only zijn. 
TEKST & BEELD JOOST BOS  M.M.V. EURONATURE
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Vamos a la fi nca!

Finca Soñada
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tijd voor een grondige verbouwing en 
toverden deze plek om tot een paradijsje. 
De twee kamers, twee suites en een bun-
galow zijn allemaal zeer goed verzorgd. 
Maar vooral op het terrein veranderde 
veel. De voormalige duiventil is nu een 
buitenkeuken, de volière een fi tness-
ruimte en waar eerst kippen en schapen 
liepen, staan nu de hottub en een sauna. 
Voeg daar een tennisbaan, zwembad 
en práchtig uitzicht op de omliggende 
heuvels aan toe en je hebt alle ingredi-
enten voor een topverblijf. En dan kun je 
ook nog schitterende wandelingen en 
fi etstochten maken in de nabijgelegen 
natuurparken Solana de Benicadell, 

Serra de Mariola en La Font Roja.
“Op deze manier leven was onze droom,” 
vertelt Luc. “We wilden niet per se een 
B&B, we wilden een betere en eenvoudi-
gere manier van leven. We waren het ren-
nen zat. En een B&B is toch een mooie 
manier om mensen te laten meegenieten 
van die manier van leven. Nu neemt 
naaktrecreatie een centrale plek in ons 
leven in, hebben we minder spullen en 
veel meer tijd.” En die levensvisie voel 
je ook als je hier te gast bent. Alle haast 
en al het moeten valt van ons af. Dit is 
vakantie!

Culinair verwend
We nemen een dag later met pijn in ons 
hart afscheid van onze nieuwe Belgische 
vrienden en rijden naar de volgende stop 
in de buurt van Elche. Een stoffi g weg-
getje brengt ons door velden granaatap-
pelbomen naar de poort van Finca Pura 
waar ook een Belgisch koppel de scepter 
zwaait. Het zwembad vormt het hart van 
deze B&B met vier schone en praktisch 
ingerichte kamers met grote inloopdou-
che en ligbedden. Aanbidders van zon 
en zee zitten hier goed. De zuidelijke 
Costa Blanca telt de meeste zonuren van 
Spanje en ook liggen de twee grootste 
naaktstranden van deze regio in de buurt. 

Overal bloot

De Spanjaarden zijn relaxte 
mensen. En dat relaxte vertaalt 
zich ook naar bloot. In Spanje 
mag je volgens de wet namelijk 
overal bloot zijn zolang je ande-
ren niet tot last bent. Je zóu in 
principe dus overal bloot kunnen 
gaan zwemmen of zonnen. Maar 
in de praktijk gebeurt dat niet. 
Naaktrecreatie concentreert zich 
op de min of meer offi ciële naakt-
stranden, waar mensen soms 
ook wel gekleed zijn. Eigenlijk zijn 
alle naaktstranden dus clothing 
optional. 
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Geert kwam deze plek op internet tegen 
en was verkocht. Het voelde eerst wat 
onwennig en ze hingen het niet aan de 
grote klok. “Zelfs onze dochter hebben 
we het niet verteld,” zegt Ria. “Het gaf een 
beetje een ongemakkelijk gevoel doordat 
we ons afvroegen wat onze omgeving 
ervan zou denken. Maar nu we hier zijn 
merken we hoe heerlijk dit is. En voor ons 
is het extra fi jn dat er zo weinig mensen 
zijn.”

Een dagje luieren is natuurlijk lekker, 
maar wij zijn blij dat we ook onze wandel-
schoenen bij ons hebben. Finca Robusto 
ligt aan de voet van het bergachtige 
natuurpark El Montgó, en vanaf ons 
appartement lopen we – met de nodige 
inspanning –  de enorme en steile heu-
velrug met prachtige vergezichten op. 
Wie lekker uit eten wil is in dit gebied ook 
aan het goede adres. In Finca Robusto 
is het weliswaar heerlijk stil, maar tien 
minuten verderop, aan de boulevard van 
Jávea, is het gezellig druk. In dit eeuwen-
oude stadje aan het water vind je overal 
barretjes en leuke restaurantjes. En ver-
geet Valencia niet: binnen anderhalf uur 
ben je in deze stad vol oude en moderne 
architectuur! 

Waar voor je geld
Het is fi jn hier, maar er staat meer op ons 
reisprogramma. Dus later deze fi nca, de 
zee en het prachtige uitzicht achter ons 
en rijden het binnenland in. Via kleine 
weggetjes langs mandarijnenplantages 
slingeren we naar het ruige achterland 
van de Costa Blanca. Onderweg stop-
pen we bij een cafeetje in een klein dorp 
waar aan een tafel in de hoek een paar 
oude mannetjes driftig overleggen over 
de juiste lottocijfers. Wij laten de lotto 
achterwege en houden het bij een café 
solo (zwart), een café con leche (met 
melk) en twee broodjes ibericoham. We 
rekenen zes (!) euro af en rijden verbaasd 
weer verder over prachtige weggetjes. De 
komende dagen zullen we ons nog veel 

vaker verbazen over de lage prijzen. Een 
uur later nemen we op onze volgende 
bestemming een duik in een heerlijk koel 
zwembad in een compleet andere wereld 
dan we achter ons lieten. Finca Soñada 
ligt in een wereld van ruige rotsen, mooie 
valleien en kleine dorpjes. Dit is het 
domein van Luc en Valérie, twee Belgen 
die hun stadse bestaan twee jaar geleden 
verruilden voor een avontuur in landelijk 
Spanje.

Eenvoudig leven
Corona gooide roet in het eten, maar 
Luc en Valérie zagen de afwezigheid van 
gasten juist als een kans. Ze namen de 
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Lekker eten doen we die 
avond aan het gezel-
lige haventje van het 
nabijgelegen Santa Pola: 
heerlijke octopus en 
croquetas met ham en 
garnalen! Maar echt 
onder de indruk zijn we 
de volgende ochtend 
bij het ontbijt. Daar zien we opeens de 
jarenlange horeca-achtergrond van de 
twee eigenaren. Het is lang geleden dat 
we ’s ochtends zo uitgebreid verwend 
werden. Gelukkig kunnen we aan het 
zwembad rustig uitbuiken.

Rijke lunchcultuur
Onze volgende dag is een reisdag. We 
hebben gehoord van Finca Fabulosa, 
een nieuwe B&B in de buurt van Málaga. 
Daar proeven we wel eens een kijkje ne-
men. Maar dat betekent wel dat we heel 
wat uren onderweg zullen zijn. Gelukkig 
is er onderweg zoveel te zien dat we ons 
geen moment vervelen. De weg voert 
langs het ruige weidse landschap van 
de Sierra Nevada en biedt onderweg 
genoeg leuke stopplekken. Koffi e in 
Murcia? Doen! Lunch in Granada? Ook 
doen! Al zijn beide opties op één dag 
een beetje veel. Goede tip voor wie lang 
in de auto zit: de Spanjaarden hebben 
een enorme lunchcultuur. Hier eet je 
langs de snelweg geen klef kadetje, 
maar een warme maaltijd. Kijk dus even 

rond in de buurt van een tankstation, 
meestal is er wel een restaurant te vin-
den waar de mooiste gerechten op de 
kaart staan. Op deze manier is een dagje 
reizen prima te doen.

Parel voor rustzoekers
Als de toppen van de Sierra Nevada 
allang in onze achteruitkijkspiegel zijn 
verdwenen, laten we de snelweg achter 
ons en rijden we over steeds smaller 
wordende weggetjes de heuvels in. En 
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een beetje veel. Goede tip voor wie lang 
in de auto zit: de Spanjaarden hebben
een enorme lunchcultuur. Hier eet je 
langs de snelweg geen klef kadetje, 
maar een warme maaltijd. Kijk dus even 

rond in de buurt van een tankstation,
meestal is er wel een restaurant te vin-
den waar de mooiste gerechten op de 
kaart staan. Op deze manier is een dagje 
reizen prima te doen.

Parel voor rustzoekers
Als de toppen van de Sierra Nevada 
allang in onze achteruitkijkspiegel zijn 
verdwenen, laten we de snelweg achter
ons en rijden we over steeds smaller 
wordende weggetjes de heuvels in. En 

dan zijn we er eindelijk. Finca Fabulosa 
is een pareltje voor rustzoekers. De drie 
gloednieuwe ruime studio’s zijn liefdevol 
en met gevoel voor stijl, luxe en comfort 
ingericht. Er is een klein zwembad maar 
mét een swimstream: een stroomver-
snelling waar je eindeloos tegenin kunt 

Finca Fabulosa

Spaanse etenstijden

Wie naar Spanje gaat, moet zijn 
eetgewoontes behoorlijk bij-
stellen. Een Spaans ontbijt (el 
desayuno) is niet bepaald een 
luxe aangelegenheid. De Span-
jaarden zelf ontbijten licht, met 
een geroosterd broodje. Kop 
sterke koffi e erbij en klaar is je 
Spaanse ontbijt. Tot aan de lunch 
(la comida) is het even geduld 
hebben. Het is niet raar om tegen 
drie uur pas te eten, maar dan 
eten de Spanjaarden wel meteen 
meerdere warme gangen. En dan 
is het tijd voor uitbuiken en een 
siësta: op het heetst van de dag 
is het vaak uitgestorven op straat. 
Het echte genieten begint als ’s 
avonds de zon ondergaat. Eerst 
wat tapas bij de borrel en tijdens 
het diner (la cena) is het tijd 
voor een tafel vol lichte, warme 
gerechtjes.

‘De zuidelijke 
Costa Blanca 
telt de mees te 
zonur en van 
Spanje’
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Na vijftien minuten autorijden lig je op 
Playa del Carabassí of Playa Los Tusales.

Finca Pura is een ietwat vreemde eend in 
de bijt op deze reis omdat het beleid hier 
clothing optional is. Als wij er zijn, loopt 
iedereen bloot rond. Maar het kan dus 
dat er textiel wordt gedragen om en in 
het zwembad. Aan de gezellige buitenbar 
vragen we eigenaren Nico en Hermine 
hoe dit zit.“Sommige naaktrecreanten 
zijn er tegen, maar we doen dat bewust,” 
legt Hermine uit. “We willen dat iedereen 
zich welkom voelt bij ons. Al betekent 
het in de praktijk dat er eigenlijk alleen 
mensen komen die openstaan voor
naaktrecreatie.” Het clothing optional-
beleid leidt soms tot hartverwarmende 
taferelen. Hermine: “Voor sommigen is 
de drempel naar bloot daardoor lager. 
Bijvoorbeeld voor een Spaanse vrouw
die voor het eerst in tien jaar haar geam-
puteerde borst durfde te tonen aan 
de buitenwereld.”
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Finca Robusto (18+)
Deze fi nca ligt op enkele kilometers 
van de stranden van de Costa Blanca. 
Ga je daarheen, dan mag je gratis een 
parasol,  strandstoel en koelbox mee-
nemen. Bij Finca Robusto vind je onder 
meer een buitenzwembad, buitendou-
che, lounge en barbecue en plancha 
(grill). Er zijn drie kamers te huur.
blootkompas.nl/fi nca-robusto

 10% korting 
Boek vóór 1 april 2023 een verblijf van 
minimaal zeven nachten in de periode 
van 1 april tot 15 juni 2023 en ontvang 
10% korting.

Finca Soñada (16+)
Finca Soñada heeft drie kamers en 
ligt op zo’n anderhalf uur rijden van de 
kust, tussen Valencia en Alicante. Ook 
is er een buitenzwembad, tennisveld, 
sauna, hottub en petanquebaan. Finca 
Soñada is een fi jne uitvalsbasis voor 
fi ets- en wandeltochten in de nabijgele-
gen natuurparken. 
blootkompas.nl/fi nca-sonada

 7=6 
Boek vóór 15 januari 2023 een verblijf 
vóór 21 juni 2023 en profi teer van 
zeven nachten boeken = zes nachten 
betalen.

Finca Pura (15+)
Deze fi nca brengt je terug naar de kust 
en ligt op een steenworp afstand van 
Alicante. Er zijn vier kamers en twee 
camperplaatsen (één daarvan op 
aanvraag). Finca Pura beschikt over 
een buitenzwembad en een gezellige 
bar. Er zijn fi etsen te huur. 
blootkompas.nl/fi nca-pura

 10% korting 
Boek vóór 1 maart 2023 een verblijf 
van minimaal zeven nachten in de 
periode tot 31 mei 2023 en ontvang 
10% korting.

Finca Fabulosa (18+)
Op zo’n vijftig kilometer van Málaga 
in Andalusië ligt sinds kort Finca 
Fabulosa, waar drie kamers te huur 
zijn. Er is ook een buitenzwembad 
met swimstream, een houtgestookte 
barrelsauna en een hottub. Zin in een 
massage? Dat kan hier! 
blootkompas.nl/fi nca-fabulosa

 7=6 of gratis massage 
Zeven nachten boeken = zes nachten
betalen in de periode tot 1 mei 2023 of 
(indien beschikbaar) een gratis massage.

Wil jij een van deze fi nca’s (of allemaal!) komend jaar zelf bezoeken? 
Dat snappen we! Je boekt al deze kleine en fi jne accommodaties 
eenvoudig via reisorganisatie Euronature. Extra leuk: als NFN-lid 
profi teer je van onderstaande exclusieve lezersaanbiedingen! Klaar 
om te boeken? 

Ga naar euronature.nl/naturistische-vakantie/spanje. Vermeld 
bij je reservering de kortingscode EURONFN_FINCA in het 
opmerkingenveld. Je korting wordt dan achteraf verrekend op 
de reserveringsbevestiging of factuur. 

Finca-feiten + lezersvoordeel

dien beschikbaar) een gratis massag

Finca Pura

Finca Pura

/Roadtrip



Lees meer over ons kwaliteitslabel en het Veiligheidsprotocol op www.nfn.nl/prettig-bloot

Je komt op een mooie camping, accommodatie of bij een strandtent waar het Prettig Bloot-
gevelbord aan de muur prijkt. Of je zoekt in onze locatievinder BlootKompas! via de criteria naar 
een ‘Prettig Bloot-locatie’. Dan ben je er zeker van dat je op een plek komt waar jij je bloot altijd 
vrij en op je gemak voelt. In binnen- en buitenland.

Als beginner, als doorgewinterde blootganger, alleen of met een gezin met kinderen: iedereen vindt 
zijn of haar draai op een Prettig Bloot-locatie! NFN Open & Bloot heeft eenduidige afspraken gemaakt 
met de locaties die dit label voeren. Zo is het NFN-Veiligheidsprotocol altijd van toepassing op Prettig 
Bloot-locaties waar de Nederlandse wet geldt. Ook over de grens hanteren we richtlijnen waardoor jij 
prettig bloot kunt ontspannen.

Zie je dit label?
Deze locatie streeft de 
volgende kernwaarden na:

� Veiligheid
� Vrijheid
� Respect
� Openheid
� Gastvrijheid

Voel je prettig bloot

Open & Bloot

NFN-PrettigBloot.indd   2 13-09-2022   01:26

20  UIT! / www.nfn.nl

zwemmen. Je vindt er ook een hottub 
en sauna voor het geval de nachten in 
de heuvels afkoelen. En het mooie: alles 
is hartstikke nieuw. Eigenaren Bert en 
Thomas verruilden namelijk dit jaar pas 
hun huis aan een Amsterdamse gracht 
voor een Spaans avontuur. Dat avontuur 
kun je begin 2023 trouwens ook op tv 
bekijken: het televisieprogramma Ik ver-
trek volgde de mannen op hun avontuur. 
“Ik ben zelf ook benieuwd wat we zullen 
terugzien,” zegt Bert met een grote grijns. 
“We zijn natuurlijk gecast omdat we al-
lebei veel tatoeages hebben en dan ook 
nog een gay-stel zijn die een blootlocatie 
beginnen. Je weet gewoon dat dit soort 
programma’s vooral laten zien wat er niét 
goed gaat.” Maar eigenlijk ging het vooral 
wél goed bij hun verhuizing. En dat is te 
zien op deze prachtplek waar je alleen 
maar zacht kunt landen.

Genoeg te doen
Met een koud glas wijn in de hand turen 
we aan het einde van de middag vanaf 
ons privéterras in stilte naar de val-
lei die zich voor ons uitstrekt. Dunne 
schaduwdoeken dansen in de wind. In 
de verte rijdt een auto over een smal 
zandweggetje. Het stof trekt langzaam 
weg en dan is het weer doodstil. Hoewel 
alle studio’s hier over een zeer goed 
uitgeruste keuken beschikken, kiezen 
we er toch voor om ‘s avonds lekker 
buiten de deur te eten in het nabijgelegen 
dorpje Álora. Langs de drooggevallen 
rivierbedding rijden we door olijfboom-
gaarden en langs vervallen huisjes. We 
belanden tegen acht uur op een terras 
dat langzaam maar zeker volstroomt met 
lokale bezoekers. Hoe later het wordt, 
hoe gezelliger de sfeer buiten op straat. 
Álora voldoet voor een lunch of diner, 
maar er is hier in de directe omgeving 
veel meer moois en fi jns te doen. Zin om 
door een stad te dwalen? Kan! Binnen 
een uur zit je in Málaga. Zin in zee? Kan 
ook. Vlakbij Málaga zijn verschillende 
naaktstranden te vinden. Meer oren naar 
een mooie wandeling? Geen probleem. 
Ga naar natuurgebied El Chorro en 

ontdek de imposante Caminito del Rey. 
Deze avontuurlijke, maar toeristische, 
‘koningswandeling’ voert je hoog door 
smalle kloven (vooraf reserveren!). Of je 
loopt net als wij deden gewoon de helling 
af, naar de drooggevallen rivierbedding 
waar Finca Fabulosa op uitkijkt. Er is hier 
niemand, dus je kunt prima in je blootje 
lopen. Neem wel even een doek mee voor 
het geval je een geitenboer tegen het lijf 
loopt. Al zul je de bellen van zijn kudde 
wel horen voordat je de boer ziet. De 
volgende ochtend openen we de luiken 
en gouden zonnestralen stromen onze 

heerlijke kamer in. We knipperen met 
onze ogen, rekken ons loom uit en staren 
vanaf het terras in stilte naar een roof-
vogel die hoog in de lucht traag rondjes 
cirkelt. Wat is dat toch met vakanties dat 
ze áltijd te kort zijn? 

Finca Fabulosa

‘Alle haast 
en al het 
moeten valt 
van ons af’
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