Кап д'Агд – световната столица на нудизма
Цени от € 143 на човек

Искате ли да отидете голи до банката, магазина или ресторанта, без това да ви прати за 24
часа в ареста? Тогава посетете Кап д'Агд - световната столица на нудизма. Разположен на
около 60 километра от Монпелие, средиземноморският град Агд притежава един от найдобрите световни курорти за привърженици на нудизма и натуризма. Франция, разбира се, е
известна със своята безгрижна нагласа за голота и посетителите й могат свободно да отидат
голи до кръста на почти всеки нейн плаж, но в Кап д'Агд ще се пренесете в едно ново ниво
на хедонизъм и свободен живот. Независимо дали сте н овак или заклет нудист, тук е
идеалното място да се съблечете голи.
Градът е ясно разделен на две. "Облечената" част, където нудизма не е разрешен, съдържа
рибарско и яхтено пристанище, ресторанти, търговски центрове, както и много жилищни
комплекси и апартаменти за хора, които иска да бъдат близки, но не и вътре в нудисткия
квартал.
Историята на това място започва през 1956 г. когато там е бил създаден нудисткия къмпингцентър Helio-Marine. Поради разположението си, той бързо се превръща в един от найпосещаваните и светкавично набира известност сред тези среди, което го превръща днес в

модерния нудистки Кап д'Агд. В състава му, освен големия къмпинг Helio-Marine, влизат и
няколко жилищни района - Порт Натюр, Хелиополис, Хелио Вилаж, Порт Амбон, Порт
Солей и 3 звездния хотел Ева.
Другата част - Кап д'Агд, където голотата е законна, е разположена в североизточната част на
Агд и всъщност представлява самостоятелен град със собствени ресторанти, кафета и барове,
магазини, супермаркети, казино, много дискотеки, поща, банка, бензиностанция,
амбулатория, аптека и други съоръжения за удобството на гостите. Много от магазините и
заведенията работят денонощно. Голотата не е задължителна в самия комплекс, с изключение
на плажа, но голи тела има навсякъде. Местните жители все още слагат дрехи, когато излизат
вечерта, но има и такива, който предпочитат да изкарат цялата си почивка с натурално
облекло.
Кап д'Агд е много повече от просто един нудистки плаж и в него витае една по-различна
атмосфера от типичния нудистки курорт. Като напълно развит самостоятелен град, той си
има дори свой собствен полицейски участък.

Настаняване в Mercure Golf Cap D Agde 4* Hotel.
Офертата е валидна за настаняване на човек в стандартна двойна стая за една нощувка
през месец Юни.

Mercure Golf Cap D Agde 4*

Хотелът се намира на 5 мин. пеша от плажа и пристанището. Предлага на гостите
СПА и уелнес център, ресторант, безплатен Wi Fi. Тук ще откриете бар, бизнес център
и частен паркинг.
Всяка стая разполага с TV, мини бар, балкон, собтвена баня, сешоар и сейф.
Международното летище Montpellier - Méditerranée Airport се намира на 50 км.
Туроператорът може да организира полети до Montpellier - Méditerranée Airport.
За цени, моля свържете се с нас.

