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Lakeside Naturist Holiday Resort 

Lakeside Naturist Holiday Resort 

Lakeside Farm 

PE23 5BQ Spilsby 

Tel:07932784918 

relax@naturistholiday.co.uk 

www.naturistholiday.co.uk 

Lat: 53.173702 

Long: 0.094340 

Lakeside Naturist Holiday Resort ligt 

in een gebied van uitzonderlijke 

natuurlijke schoonheid, liefdevol 

omgebouwd tot een van de beste 

naturistenvakantieparken van 

Groot-Brittannië, en biedt 

accommodatie met eigen 

kookgelegenheid, waaronder 

stacaravans, hutten en studio's te 

huur plus caravan- en 

kampeerplaatsen met aansluitingen. 

We zijn ook open voor dagjesmensen. 

Lakeside is het hele jaar geopend en 

beslaat een terrein van 13 hectare 

met natuurlijk aangelegde open 

zonnige gronden en een 2,5 hectare 

groot roei- / vismeer compleet met 

waterfietsen en omgeven door 7.000 

bomen in de buurt van Skegness. We 

hebben een zeer comfortabel 

clubhuis, een verwarmd 

binnenzwembad en een kleine winkel 

voor benodigdheden en een 

regelmatig evenementenprogramma. 

We hebben goede douche- en 

toiletvoorzieningen. Eenmaal bij 

Lakeside zijn alle faciliteiten gratis te 

gebruiken, sauna, bubbelbad, zelfs de 

pooltafel staat op vrij spel. 150 

caravanplaatsen 

We hebben een stoombad voor negen 

personen, een groot bubbelbad en 

een sauna plus een natuurreservaat 

van vijf hectare, compleet met 

picknickplaats. We bieden gratis wifi 

en een eenvoudig online 

boekingssysteem op onze website. 

Er is een bezoekerskeuken, met 

koelkast en vriezer en magnetron. De 

toegang is via een eigen oprit en 

bezoekers krijgen voor een bezoek 
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toegangsgegevens. 

Allgemein 

Keine INF-Karte Pflicht 

Kleidung optional 

Zelte erlaubt 

Platz für Wohnwagen 

Platz für Wohnmobil 

Flächeninhalt (ha): 8 

Anzahl Plätze mit Strom: 50 

Vermietung von Unterkünften 

Autos auf einem abgetrennten 

Parkplatz 

Internet 

WIFI / internet 

WIFI / internet kostenlos 

Einrichtungen 

Kühlschrank / Gefrierschrank zur 

gemeinsamen Nutzung 

Sauna 

Schwimmbad 

Innenpool 

See (zum Schwimmen geeignet) 

Infrarot-Sauna 

Jacuzzi 

Speisen & Getränke 

Ladengeschäft 

Verschiedenes 

Es wird Englisch gesprochen 

Für Kinder geeignet 
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