
Village “Océlandes” 
St. Julien en Born - Frankrijk 

 

VERHUUR INFORMATIE 

Evert Jan Bos 
Maximaplein 26 
3832 JS  Leusden 
Tel.    06 -53923192 
Mail: evertjan@villageocelandes.org 
http://www.villageocelandes.org 

Link naar: 
Bureau du Tourisme Saint Julien en Born 

http://www.villageocelandes.org
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/


Waar ligt Village Océlandes? 

Vanaf Parijs volg je de Péage naar Bordeaux. Vanaf Bordeaux richting 
Bayonne en neem dan afslag 13 (D41). Dan is het slechts nog 20 km richting 
Lévignacq/ Uza/ St. Julien en Born.  
  
210 Route du Tailleur, 40170 Saint-Julien-en-Born, France 

  
  



1. Het park 

In de streek Les Landes, ten zuiden van Bordeaux, ligt temidden van de groene 
pijnboombossen het Nederlandse park Village "Océlandes” met zeer luxe 
geschakelde bungalows en appartementen. Op het park zijn de volgende 
faciliteiten aanwezig: zwembad, tennisbaan, jeu-de-boulesbaan, 
tafeltennistafels, Volleybalveld, basketbalveld, speeltuin, Wifi en Nederlandse 
T.V. kanalen.  

Ontvangst 

U kunt op de dag van aankomst vanaf 4 uur terecht, soms in overleg eerder. 
Op de dag van vertrek dient u de woning om uiterlijk 10 uur te verlaten. 

Onze contactpersoon ter plaatse is Christa Timmer, zij is Nederlandse en is 
beheerster geweest op het park !  

Zij verzorgt de schoonmaak en is beschikbaar voor al uw vragen! U kunt haar 
bereiken op +33 - 676 714431 (ook via What’s App) 
De sleutels zijn nu te vinden in het kastje aan het linker raamluik; code krijgt u 
van ons. 

2. Een vakantie in Les Landes?  

De gezonde combinatie van bos- en zeelucht bestaat reeds eeuwen en wordt 
niet bedreigd! 
Het is dan ook niet toevallig dat steeds meer toeristen deze streek ontdekken 
als ideaal vakantieland, in alle seizoenen. 
Het kustgebied bestaat uit prachtige brede stranden, waarboven de golven 
plaatselijk meters kunnen uitrijzen. Perfect voor surf-riding! Maar ook met 
kleine kinderen kunt u vertrouwd zwemmen en spelen, op de bewaakte 
gedeeltes tussen de blauwe vlaggen. Daarbuiten zwemmen wordt afgeraden ! 
De vele binnenmeren maken iedere  vorm van watersport mogelijk, terwijl de 
uitgestrekte bossen, afgewisseld door leuke dorpen en buurtschappen, u een 
schitterend fietsparcours bieden 



3. Is de omgeving interessant? 

Vanuit St. Julien en Born kunt u snel de mooiste steden en dorpen bezoeken 
zoals bijv. Dax, Bayonne, Biarritz, Bordeaux, Lourdes, San Sebastian, etc. en 
leuke tochten maken door bijv. de Pyreneeën. De badplaatsen Contis,  
Mimizan, Vieux Boucau, Capbreton, Hossegor en St. Jean de Luz zullen u een 
idyllisch gevoel geven. 
Het gebied biedt u volop gelegenheid te genieten van de thermen, die u hier 
aantreft. 
De internationale golfparken “Cotê d’ Argent” in Moliets (25 km.) en Mimizan 
(15 km.) bieden gelegenheid te over, uw score op peil te houden. 
Vissen, paardrijden, surfen, zeilen en “wild” water kanoën kunt u te kust en te 
keur. 
Ook ’s winters zijn er mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld volop skiën in de 
Pyreneeën Atlantique (125km.) en op de Tourmalet (200 km.), op 2700 meter 
hoogte. 
Kortom, in elk seizoen zijn er voldoende attracties waaraan u kunt deelnemen. 
U kunt uiteraard ook simpelweg genieten van de steeds wisselende natuur, in 
een aangenaam klimaat. 

4. Het strand 

De stranden zijn schoon, breed en uitgesproken rustig. De gebieden waar 
vertrouwd gezwommen kan worden, worden in het hoog-seizoen intensief 
bewaakt Er is volop gelegenheid voor surfriding op de metershoge golven. Het  
strand (Contis plage), met kustbewaking, is goed per auto of per fiets te 
bereiken, de afstand bedraagt ± 8 km.  
Er gaat een gratis shuttlebus naar het strand die vertrekt bij het gemeentehuis 
(juli en augustus). 

5. Het weer 

Het klimaat van de Atlantische kust wordt getypeerd als een zeeklimaat met 
veel zon (zonder benauwende hitte) en wat minder regen. Juli en augustus 
gelden als de zonnigste maanden, maar de voor- en nazomer (mei/juni en 
september/oktober) zijn over-wegend zeer aangenaam van temperatuur. Een 
onweersbuitje met regen komt soms snel op en verdwijnt even snel weer. Een 
bewolkte dag is geen uit-zondering, doch de temperatuur blijft dan toch 25-30 
°C. 



      

6. Plaatsen die een bezoek waard zijn 

Dax, Archachon (met aansluitend een bezoek aan Dune de Pilat), Mimizan(-
plage), Capbreton, Vieux Boucau (aanrader), Bayonne, Biarritz, Bordeaux, St. 
Jean de Luz, St. Jean Pied-de-porte, Lourdes, Sare (in de Pyreneeën) of naar 
Spanje, bijv. San Sebastian of Bilbao. Ook kunt U prachtige autotochten maken 
door het noordelijk deel van de Pyrenees Atlantique. Bij enkele 
grensovergangen zijn diverse winkels, waar voor aantrekkelijke prijzen zaken 
zoals leer en drank te koop zijn. Een van deze plaatsen is Col d’Ibardin 
(richting San Sebastian, na St. Jean de Luz afslag Urrugne). 

7. Activiteiten 

Paardrijden 
Aan de weg naar het Lac de Léon (in Vielle St. Girons na de witte watertoren 
rechts af) is een paarden- en ponyverhuurbedrijf. Er kunnen diverse tochten 
van één of meerdere uren door de bossen en langs het meer gemaakt worden. 

 



Tennis 
Op het terrein van Village “Océlandes” bevindt zich een fraaie tennisbaan; 
voor een bescheiden vergoeding kan men hier gebruik van maken. 

 

Vissen 
In de nabij gelegen beekjes en riviertjes kan gevist worden op forel, zalm, 
snoek, baars en brasem. Een visvergunning kunt u kopen bij de fietsenwinkel 
tegenover het Bureau de Tourisme. 

Golf  
Het internationale golfterrein (18 + 9 holes) “Côte d’Argent” in Moliets (25 km) 
ligt in een prachtige omgeving onder dennen en nabij de oceaan.  
Info: www.golf-landes.com 

Boogschieten 
U kunt kennis maken met deze sport op het boogschut terrein in Moliets (naast 
de golfbaan). 

Fietsen 
Les Landes is uitermate geschikt om te fietsen vanwege het licht glooiende, 
bosrijke landschap. Vanuit St. Julien-en-Born  ontdekt u in de bossen 
gehuchtjes, beekjes, landgoederen etc. Fietsen kunnen op diverse plaatsen 
worden gehuurd. De 2 aanwezige fietsen bij het huisje kun je gebruiken. 

Jeu de Boules 
U kunt op onze eigen jeu de boules baan een spelletje spelen. 

De spelregels vindt je hier. 

http://www.golf-landes.com
https://www.wijkmolenhoek.nl/inc/media/inhoud/downloads/eenvoudige-spelregels-jeu-de-boules-2-2.pdf


 

Zwembad 
Het park beschikt over een (onbewaakt) zwembad (ca. 220 m2) met daarnaast 
een peuterbad voor de kleintjes 

 

Boottochtjes 

Vanuit St. Julien en Born kan men een 2½ uur durende kanotocht maken over 
de Courant de Contis tot in de buurt van Contis plage. Voor terugvervoer wordt 
gezorgd. Men wende zich hiervoor tot M. Jean Caliot in Cusson/St. Julien en 
Born. Nabij camping “Lou Puntaou” in Léon worden boot-tochten van enkele 
uren georganiseerd over de Courant d’Huchet door een schitterend 
natuurgebied. Vroeg boeken is noodzakelijk; men wende zich tot het Bureau 
de bateliers.  In St. Michel-Escalus kan men kajaks en kano’s huren. U wordt, 
na degelijke instructie, met een busje stroomopwaarts gebracht en maakt dan 
een tocht van circa 1½ uur. 



 

8. Uit eten 

Hieronder staan een aantal van onze favoriete restaurants vermeld. Klik op de link voor 
verdere informatie en het telefoonnummer om uw reservering te maken. 

Kijk ook eens op Tripadvisor ! 
  
Les Penates - bij het strand van Contis - +33 5 58 42 88 05 (aanrader) 

Le Saint Julien -  310 route des Lacs, Julien-en-Born - +33 5 58 70 28 45 

 

L'Estanquet - 37 route du Gemie, Lit-et-Mixe - +33 5 58 42 83 97 (aanrader) 

L' Oyat - bij het strand van Contis - +33 5 58 42 40 90 

La Table du Marensin - 115 Rue des Castets, Uza  - +33 9 70 22 90 21 (erg 
mooie ligging, wat luxer) 

L'Auberge du Born - tegenover de kerk - +33 5 58 42 52 03 

La Trattoria - 44 rue de Cacheliron, Lit-et-Mixe - +33 5 58 42 47 32 

La Forge d'Uza - UZA 

En veel leuke restaurantjes in  Mimizan Plage 

https://www.tripadvisor.nl/Restaurants-g2616690-Contis_les_Bains_Saint_Julien_en_Born_Landes_Nouvelle_Aquitaine.html
https://www.facebook.com/restaurantlespenates/
https://lesaintjulien.business.site/
https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g1727354-d4185842-Reviews-L_Estanquet-Lit_et_Mixe_Landes_Nouvelle_Aquitaine.html
https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g2616690-d4162673-Reviews-L_Oyat_Restaurant-Contis_les_Bains_Saint_Julien_en_Born_Landes_Nouvelle_Aquitain.html
https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g3469287-d17708143-Reviews-La_Table_du_Marensin-Uza_Landes_Nouvelle_Aquitaine.html
http://www.domaines-uza.fr/epicerie-de-la-forge/
https://www.mimizan-tourisme.com/deguster/restaurant/


9. Boodschappen en markten 
Op loopafstand bevindt zich een bakker, slager en apotheek. De Supermarkt in 
St. Julien en Born is op fietsafstand richting Contis en in Lit-et-Mixe is een 
Super Marché. In Mimizan tref je de Lidl en E. Leclerc (super mooi). 
In Léon en Lit-et-Mixe is in het hoogseizoen elke dag een leuke markt en ook is 
het in de ochtend leuk toeven op de terrassen van Lit-et-Mixe. 
Op vrijdag is de wekelijkse markt in Mimizan en op zaterdag in St. Julien en 
Born. Ook zijn er diverse avondmarkten, bv in Lit-et-Mixe. 

HIER DE LINK NAAR DE MARKTEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN VAN CONTIS TOT LÉON 

EXTRA INFORMATIE 

Dune du Pilat 
Grandioos, indrukwekkend, spectaculair, apart... De beroemde duin van Pilat laat 
niemand onverschillig! Deze zandformatie, gelegen aan de rand van het bekken van 
Arcachon, bij het plaatsje La Teste-de-Buch, is de hoogste duin van Europa. Zijn 
ongelofelijke afmetingen zijn verbazingwekkend: afhankelijk van het jaar tussen 100 en 
115 meter hoog, 2,7 kilometer lang en 500 meter breed! Maar dat zijn niet de enige 
sterke punten. Want ze mag dan wel in het bijzonder bekend staan om haar 
hoogterecord, maar dat is ze ook voor het bijzondere uitzicht dat ze biedt vanaf de top. 
Van april tot begin november kunt u via een trap helemaal naar boven, om vervolgens 
aan de ene kant een enorm dennenbos als een "groene oceaan" te bewonderen, en aan 
de andere kant, de Atlantische oceaan, de punt van Cap Ferret en het natuurreservaat 
van de zandbank van Arguin op de rand van het bekken van Arcachon... Een betoverend 
moment! 

 

https://www.cotelandesnaturetourisme.nl/bestemming/de-markten/
https://www.cotelandesnaturetourisme.nl/bestemming/de-markten/
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/het-bekken-arcachon-361.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/het-bekken-arcachon-361.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/la-teste-de-buch-11768.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/cap-ferret-2196.htm


Aquaparken 
  
Vanuit Village Océlandes zijn er op een afstand van een uurtje rijden twee aquaparken 
die de moeite waard zijn en waar je de kinderen een groot plezier mee doet. 
  
Atlantic Parc in Seignosse Le Penon  
Ligt aan het strand op 3 km van het meer van Hossegor. Vergeet vooral niet om vooraf 
on-line te bestellen want dat scheelt je maar zo een uurtje in de rij staan voor een 
kaartje ! 
Tripadvisor info 

 

Aquapark Biscarrosse 
Hier kun je terecht op het zandstand en bedje huren en kunnen de kinderen tegen een 
schappelijk tarief per uur van attracties in het AquaPark gebruik maken. In het restaurant 
kun je vervolgens van de heerlijke tapas genieten die ze hier serveren onder het genot 
van een heerlijk koele rosé. 
Tripadvisor info 

                                

http://atlantic-park.com/
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g230052-d10681959-Reviews-Atlantic_Park-Seignosse_Landes_Nouvelle_Aquitaine.html
http://aquapark.fr/
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g656490-d2627708-Reviews-AquaPark_Water_Park-Biscarrosse_Landes_Nouvelle_Aquitaine.html


Golf in Les Landes 
Te midden van de heerlijke bos- en zeelucht en in de omgeving van Village Ocelandes 
bevinden diverse golfbanen waar men zich prima kan vermaken. Dicht in de buurt is de 
9-holes baan van Mimizan en ook in Vieux Boucau-les-Bains. 
Biarritz le Phare ligt aan de Côte de Basque. Deze baan heeft 18 holes verspreid over 5,4 
kilometer en is in binnen- en buitenland geliefd bij de professionals. Deze baan wordt 
regelmatig gebruikt voor toptoernooien. 
Golf d’Arcangues onderscheidt zich door de fantastische uitzichten over Baskische 
landschappen. Hier kan men een genoegelijke partij golf spelen en tevens genieten van 
de omgeving tijdens het wandelen en spelen op de course. De balans tussen open holes 
en holes die zijn verscholen tussen de bossen is perfect. 
Moliets is voor een gedeelte gebouwd tussen de naaldbossen van Les Landes (13 holes) 
en voor een ander gedeelte langs de kust (5 holes). Het is een snelle baan met bunkers 
in alle vormen en maten. Sinds 1998 is Moliets een internationaal trainingscentrum voor 
de Nationale Federatie (zie foto onder). 

 

Seignosse is een baan met voor elk wat wils. De door eiken- en pijnbomen omzoomde 
fairways vormen een uitdaging voor iedere golfer. De diverse zand- en grasbunkers 
alsmede de verschillende waterpartijen maken deze baan zeer aantrekkelijk. 
Malika Golf Club Bassussary is omringd door eeuwenoude eikenbomen en ligt aan de 
voet van de bergen. Men heeft de keuze uit zowel holes die tegen de helling liggen als 
holes die gewoon vlak liggen. 
Biscarrosse Golf ligt tegenover het noordelijke meer en beschikt over 2 parcours van 9 en 
18 holes. Het is een heuvelachtige baan, omgeven door bossen. 

De trein van La Rhune 
Bij het plaatsje Sare, in het Baskenland moet u absoluut bij het station van de col de 
Saint-Ignace, de tandradbaan van la Rhune nemen. Aan boord van een van zijn houten 
wagons kunt u tijdens de 35 minuten die deze klim op 9 km/u duurt de prachtige 
landschappen bewonderen waar in alle vrijheid de manech schapen, Pottok pony's en 
vale gieren te zien zijn... Eenmaal aan de top van la Rhune aangekomen, op een hoogte 
van 905 meter, kunt u genieten van een schitterend uitzicht over de Baskische kust, en 
het Pyreneeën gebergte! 

http://www.mimizan.fr/sport-et-anim/golf
http://www.golfdepinsolle.com/
http://www.golfbiarritz.com/
http://www.golfdarcangues.com/golfdarcangues/
http://www.golfmoliets.com/
http://www.bluegreen.com/fr/les-golfs/sud-ouest/golf-seignosse.html
http://www.makilagolfclub.com/
http://www.biscarrossegolf.com/
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/sare-2140.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-gids/pyrenees-territoire.htm


 

Geschiedenis van de Petit train de la Rhune 

Het idee om een spoorlijntje aan te leggen waarmee men te top van de berg La Rhune 
kon bereiken, kwam tot stand in het jaar 1908. Vier jaar later, in het jaar 1912, werd er 
een wet aangenomen welke het mogelijk maakte om de spoorlijn daadwerkelijk aan te 
leggen. Nog in dit zelfde jaar werd er begonnen met de bouw van het spoorlijntje van de 
Petit train de la Rhune. De aanleg van de spoorlijn was een groot project, dat nog niet 
afgerond was toen in het jaar 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Door de uitbraak van 
deze vernietigende oorlog kwam de bouw van het spoorlijntje stil te liggen. Pas in het 
jaar 1919 werden de werkzaamheden hervat. Uiteindelijk is de bouw van de spoorlijn van 
de Petit train de la Rhune pas in het jaar 1924 afgerond. Op 25 april 1924 legde de Petit 
train de la Rhune voor het eerst een klein traject af, waarna het treintje op 30 juni 1924 
voor het eerst een volledig ritje naar de top van de berg La Rhune maakte. Nadat de 
Tweede Wereldoorlog was afgelopen, werd de Petit train de la Rhune steeds bekender bij 
het grote publiek. Ieder jaar weer kwamen er toeristen op deze attractie af dan het 
voorgaande jaar. Daarom werd in 1958 besloten om zowel een grote parkeerplaats als 
een wachtruimte aan te leggen. Hierdoor maakte men de Petit train de la Rhune beter 
geschikt voor het grote publiek. 
https://www.rhune.com/en/ 

Junglepark en Paintball 
Op weg van Village Océlandes naar het strand van Contis treft u ongeveer halfweg het 
Junglepark aan. Op dit uitbundige avonturenpark is totaal meer dan 700 meter 
"kabelpad" beschikbaar voor een middagje Tarzanpret. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen hier 
ook terecht onder begeleiding. De oudere jeugd kan zich hier ook naar hartelust uitleven 
met Paintball. 
Reserveren is aan te raden en kan door te bellen met: 06-32651681 
                                                          http://www.junglepark.fr 

https://zonnigzuidfrankrijk.nl/aquitaine/bezienswaardigheden/la-rhune/
https://zonnigzuidfrankrijk.nl/aquitaine/bezienswaardigheden/la-rhune/
https://zonnigzuidfrankrijk.nl/aquitaine/bezienswaardigheden/la-rhune/
https://www.rhune.com/en/
http://www.junglepark.fr/


 

 



De Vuurtoren van Contis-Plage 
In 1862 gebouwd door een decreet van Napoleon III werd de Contis vuurtoren gebouwd. 
Deze ligt op ongeveer een kilometer van de Atlantische Oceaan, 15 km ten zuiden van 
Mimizan. Oorspronkelijk geheel wit, werd deze opnieuw geschilderd in de jaren dertig, 
verpakt met een band. In 1944 werd de toren door de Duitsers gebombardeerd en 
ontkwam ternauwernood aan een algehele vernietiging. 
Met zijn toren van 38 meter is het de enige vuurtoren van Les Landes met  zijn lantaarn 
op 50 meter boven de zeespiegel. De toren werd lang bewoond door bewakers maar 
werkt volledig automatisch. Om bij de koepel te komen moet je een trap van 183 treden 
nemen. Je inspanning wordt beloond door het uitzonderlijke panorama: aan de ene kant 
de onmetelijkheid van de oceaan, de andere de uitgestrekte bossen van Les Landes; met 
daartussen een lange rij duinen. 

 

Openingstijden 
Open van april tot september. In april, mei, juni, weekends en feestdagen van 14 uur tot 
18 uur. In het voorjaar open op vrijdag van 14 uur tot 18 uur en op vrijdag, 31 mei 14 
uur tot 18 uur. Van 1 juli tot 31 augustus elke dag behalve maandag van 10 uur tot 18 
uur. In september, weekends en feestdagen van 14 uur tot 18 uur. 
Toegangsprijs 
3,00 € per volwassene (ouder dan 12)  
Adres 
Path lantern Contis Beach 
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN 
Tel:  +33 5 58 42 80 08 



Biarritz 
Biarritz is een bekende badplaats aan de Atlantische kust, vlakbij de stad Bayonne en ligt 
op een klein uurtje rijden van Village Océlandes. Biarritz is een zeer geliefde badplaats 
onder toeristen en surfers. 
De historie van het stadje wordt grotendeels bepaald door de ligging aan de Atlantische 
zeekust. Al in de twaalfde eeuw was het stadje erg welvarend. Dit kwam door de 
walvisvaart en de handel over zee. In de 18e eeuw werd een verblijf in het stadje 
veelvuldig aangeraden door allerlei dokters en therapeuten. Het klimaat van het stadje 
zou goed zijn voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Dit leidde tot een 
grote toestroom aan mensen, die allen hoopten dat zij hier van hun kwaaltjes zouden 
kunnen genezen. Het plaatsje groeide aan het begin van de 20e eeuw uit tot een 
geliefde plaats onder toeristen. Dit kwam mede door de bouw van een groot Casino, dat 
op 10 augustus 1901 haar deuren opende. Hierdoor ontwikkelde het nachtleven in dit 
plaatsje zich in een hoog tempo. Het duurde vervolgens niet lang voordat het stadje 
ontdekt werd door surfers en het uitgroeide tot één van de populairste surflocaties ter 
wereld. 

 

Vandaag de dag is Biarritz nog steeds een populaire badplaats. Het stadje heeft echter 
nog meer te bieden dan een heerlijk strand en hoge golven voor surfers. Zo is er onder 
andere een museum gewijd aan de oceaan en een museum over chocolade. Nog steeds 
vindt er een jaarlijks surffestival plaats in deze badplaats. Een bijzondere 
bezienswaardigheid in deze stad is de Russisch-Orthodoxe kerk. Deze kerk is in de 19e 
eeuw gebouwd voor de Russische aristocratie, voor wie Biarritz toen een zeer geliefde 
badplaats was. Biarritz en haar nabije omgeving zijn dus ideaal voor een heerlijke 
strandvakantie, maar zijn ideaal ook voor uitstapjes in de Aquitaine, of de aangrenzende 
Pyreneeën. 

https://zonnigzuidfrankrijk.nl/aquitaine/steden-en-dorpen/bayonne/
https://zonnigzuidfrankrijk.nl/aquitaine/


San Sebastian, de culinaire hoofdstad van de wereld 
Op ongeveer 1,5 uur rijden van Village Océlandes ligt San Sebastian. San Sébastian is dé 
badplaats van Baskenland. Hoewel de stad zelf nog geen tweehonderdduizend inwoners 
telt, is het er in de warme zomermaanden aanzienlijk drukker. Langs het lange strand van 
San Sébastian staan er een vrij groot aantal hotels waar in de zomer vooral veel Spaanse 
maar ook een aanzienlijk aantal buitenlandse toeristen op af komt. Nederlandse en 
Belgische toeristen bezoeken San Sébastian meestal één dag of een paar dagen als 
onderdeel van een rondreis door Spaans Baskenland of op doorreis naar zuidelijker 
gelegen bestemmingen op het Iberisch schiereiland. San Sébastian ligt net over de Frans-
Spaanse grens. De stad ligt aan een baai die omringd wordt door bergen. Dit zijn de 
uitlopers van de Pyreneeën. 
De officiële naam van San Sébastian is Donostia-San Sébastian. Dat komt omdat de 
Baskische naam voor de stad Donostia is. Dit is de naam die je overigens op veel plekken 
tegen zult komen zoals op wegwijzers, landkaarten en ook op de adressen die 
restaurants, hotels en winkels gebruiken. 
San Sébastian staat bekend als de meest gastronomische plaats ter wereld. Er is geen 
stad op deze aardkloot waar zoveel Michelinsterren per vierkante kilometer geteld 
worden. Niet voor niets dat San Sébastian voor liefhebbers van lekker eten en drinken 
een populaire bestemming is. 
Pinxtos 
In San Sébastian eet je geen tapas maar hier eet je pinxtos. Dit is de Baskische variant 
op een snack bij de borrel. Pinxtos zijn eigenlijk kleine hapjes waar een stokje doorheen 
zit. Vaak is de basis van een pinxto een stukje stokbrood, maar sommige pinxtos worden 
zonder brood geserveerd zoals bijvoorbeeld een spiesje met olijven, ansjovis en andere 
lekkernijen. 
Klik hier voor: De beste Pinxtos bars van St. Sebastian 

 

https://www.steden.net/spanje/san-sebastian/pinxtos/
http://spanishsabores.com/2018/02/25/6-top-places-for-pintxos-in-san-sebastian/


Bordeaux 
Bordeaux ligt dicht bij de Europese Atlantische kust, in het zuidwesten van Frankrijk en in 
het noorden van de regio Aquitaine. Parijs bevindt zich op ongeveer 500 km. Bordeaux 
ligt op vlak terrein en is gebouwd aan de oevers van de rivier de Garonne. Het is ook de 
grootste Franse stad qua grondoppervlakte en geografisch een van de grootste in 
Europa. De Garonne mengt zich een tiental kilometers van de stad met een andere rivier, 
de rivier de Dordogne, samen vormen ze de Gironde. Het stadscentrum ligt ten westen 
en ten zuiden van de Garonne. 
In Bordeaux kun je het beste gaan lopen in het historische centrum van de stad, het is 
één groot voetgangersgebied. Je kunt de rivier oversteken en de overkant bezoeken met 
een kleine veerboot. Je kunt ook gebruik maken van efficiënte tramlijnen waar je een 
onbeperkt aantal ritten mee kunt maken binnen een uur. 

 

Les Quays is een promenade langs de oevers van de Garonne met een prachtig uitzicht 
over het landschap en de bruggen van Bordeaux. Je ziet de Aquitaine brug, een brug met 
een unieke architectuur. 
Je kunt ook wandelen langs de Sainte-Catherine straat in het voetgangerscentrum en van 
het landschap genieten. Het deel van de stad rond het Gambetta plein heet "Klein Parijs". 
Bezoek de weelderige openbare tuinen, ten noorden van het Gambetta plein, waar je 
kunt ontspannen en picknicken. De toegang tot de tuinen is gratis. 
Er zijn talrijke musea en galeries in de stad. Tijdens je verblijf mag je de volgende zeker 
niet missen: Het Musee d'Art Contemporain op 7, Rue Ferrère is een bezoekje waard als 
je geïnteresseerd bent in de Moderne Kunst. Er zijn altijd wisselende exposities en het 
museum heeft inspirerende installaties. Het Musee D'Aquitaine is een prachtig museum 
dat Gallo-Romeinse beelden en relikwieën van 25.000 jaar oud laat zien. 

https://www.landenweb.nl/frankrijk/parijs/

	VERHUUR INFORMATIE
	Paardrijden
	Tennis
	Boogschieten
	Jeu de Boules

