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 Activiteiten in de omgeving van Village Océlandes 

1.  

2. Surfen 

 

3. Ecomuseum van Marquèze 

 

4. Kanovaren 

 

5. Fietsen 

 

6. Golfen 

 

7. Paard- en ponyrijden 

 

8. Wandelen 

 

9. Pyreneeën 

 

10. Dune du Pyla 

 

11. Grotten 

 

12. Petit Train de La Rhune 

 

13. Courant d’Huchet 

 

14. Jungle Park 

 

15. Markten 

 

16. Dierentuin 

 

17. AquaPark 

 

18. Adrenaline Parc 

 

19. Lac de Léon 
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Surfen 

Om te kunnen surfen is Village Océlandes voor liefhebbers dé ideale plek om de verblijven. Volgens kenners behoren 
de golven langs de Franse Zuid-West kust tot de beste van Europa. 

Vooral Contis-Plage, Hossegor en Seignosse zijn bekend. In de nazomer worden hier de grote internationale 
surfcompetities gehouden zoals de Rip Curl Pro en de Quicksilver Pro. 

Het hele jaar door worden er surf-, body-board-, long-board- en body-surf lessen voor beginners en gevorderden 
gegeven. Aan de stranden van Contis-Plage en Cap de l’Homy bevinden zich diverse surfscholen. 

 

Max Respect 
31 Boulevard de la Plage 
40170 Contis 
Tel. +33 (0)5 58 42 45 74 
http://www.max-respect.com/ 

Esprit Océan 
Lage du Cap de l’ Homy 
40170 Lit-et-Mixe 
Tel. +33 (0)6 63 21 95 19 
https://espritocean.wordpress.com/  

 

 

http://www.max-respect.com/
https://espritocean.wordpress.com/
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Ecomuseum van Marquèze 

    

Het Ecomuseum van Marquèze lingt op een terrein van ca. 70 ha.  Hier vindt u voorbeelden van de 
streekarchitectuur, oude ambachten, een molen en een bijzondere boomgaard. Het geeft een goede  
indruk van het leven in het vroegere moerassige terrein achter de kust van Les Landes. 

Ook het harsatelier van Vidal in Luxey hoort bij dit museum, evenals een agrarisch domein bij  
Hostens en een kerk in Belhade. 

  

Marquèze EcoMusée 
Route de la Gare 
40630 Sabres 
Tel. +33 (0)5 58 08 31 31 
http://www.marqueze.fr/ 

  

http://www.marqueze.fr/
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Kanovaren 

    

Kanovaren kunt u op loopafstand van Village Océlandes. U kunt opstappen voor een tocht over  
de rivier “Le Courant de Contis”. Als u houdt van kanovaren is Les Landes een uitgelezen kans! 

De kanotocht duurt ongeveer twee uur en eindigt in de buurt van Contis-Plage. Voor vervoer  
terug naar de opstapplaats wordt gezorgd. 

Atlantis Loisirs 
87 route du Pont Ros 
40170 Contis-Plage 
Tel. +33 (0)5 58 42 84 51 
http://www.atlantisloisirs.fr/

 

Vanuit Leon kunt u een tocht maken over de Courant d’Huchet. Deze loopt door het bos te midden van een unieke 
vegetatie. De rivier verbindt het Lac de Léon met de Atlantische oceaan en is rijk aan geschiedenis, traditie en 
leefgebieden. Ontdek het per boot met een officiële gids. 

Kanoën: BUREAU DES BATELIERS: 
370, les Berges du Lac 
40550 LEON 
Tel: +33 (0)5 58 48 75 39 
http://www.bateliers-courant-huchet.fr/ 

http://www.bateliers-courant-huchet.fr/
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Fietsen 

 

In Frankrijk zijn kinderen <12 jaar verplicht een helm te dragen op de fiets  

Fietsverhuur (tarieven bij de receptie bekend): 
Cycles et Pêche Jean Yves Sourgens 
208 Route des Lacs 
Saint-Julien-en-Born 
Tel: +33 (0)5 58 42 75 12 

http://www.sourgens-cyclepeche.blogspot.com 

 

 

  

Vanuit Village Océlandes kunt u heerlijk fietsen. 
De fietspaden zijn grotendeels geasfalteerd en 
derhalve de ideale manier om Les Landes te 
verkennen.  Aan de Atlantische kust liggen prachtige 
stranden en duinen. Daarachter grote binnenmeren. In 
de beek- en rivierdalen vindt u rustieke pleisterplaatsen 
met middeleeuwse kerken en kastelen. 

Er loopt een mooi fietspad naar Contis Plage met een 
lengte van ca. 8 kilometer; deze gaat grotendeels door 
de bossen. 

 

http://nos.nl/artikel/2153358-kinderen-in-frankrijk-zonder-helm-op-fiets-135-euro-boete.html
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Golf 

In de omgeving van Village Océlandes bevinden zich meerdere golfbanen. 

Biarritz le Phare ligt aan de Côte de Basque. Deze baan heeft 18 holes verspreid over 5,4 km en is in binnen- en 
buitenland geliefd bij de professionals. Deze baan wordt regelmatig gebruikt voor toptoernooien. 
http://www.golfbiarritz.com/ 

Golf d’Arcangues in Biarritz onderscheidt zich door de fantastische uitzichten over Baskische landschappen. Hier kan 
men een genoeglijke 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.  
http://www.golfdarcangues.com/ 

 

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.      https://seignosse.bluegreen.com/fr 

Malika Golf Club in 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.  
http://www.makilagolfclub.com/ 

 

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.  
http://www.golfmoliets.com/ 

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.   http://www.biscarrossegolf.com 

Golfbaan Seignosse 

 

Golfbaan Moliets  

 

http://www.golfbiarritz.com/
http://www.golfdarcangues.com/golfdarcangues/
http://www.bluegreen.com/fr/les-golfs/liste-des-golfs-du-reseau/golf-blue-green-seignosse
http://makilagolfclub.fr/
http://www.golfmoliets.com/
http://www.biscarrossegolf.com/
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Paardrijden 

 

In de directe omgeving van Village Océlandes is genoeg gelegenheid om paard te rijden. Paardrijden  
door bossen en velden is hier een ware belevenis. 

Op de Route du Bayle in Saint-Julien-en-Born treft u “Ferme Equestre Kerdoen” aan. Iets verderop ligt, verscholen in 
de bossen, de “Poney club du Grand Lio”. 

 

 

Poney club du Grand Lio 
40170 Saint-Julien-en-Born 
Tel: +33 (0)5 58 42 42 88 
http://www.grandlio.com/ 

Ferme Equestre Kerdoen 
849 Route du Bayle 
40170 Saint-Julien-en-Born 
Tel: +33 (0)5 58 42 74 84 
www.kerdoen.com 

 

http://www.grandlio.com/
http://www.kerdoen.com/
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Wandelen 

    

Village Océlandes is een goed uitgangspunt om de wandelen over het strand en door de bossen. Daarnaast zijn er 
voor wandelaars met meer ervaring drie soorten wandelpaden uitgezet door  
de Fédération Française de Randonnée Pédestre. 

1.GR (sentiers de grande randonnée – grote routepaden). 
2.GRP (sentiers de grande randonnée de pays – regionale paden). 
3.PR (sentiers de promenade et randonnée – lokale paden) 

De GR en GRP paden zijn bestemd voor geoefende wandelaars. De GR 8 loopt door de Cote d’Argent  
van Lacanau naar Urt.  De korte PR zijn gemakkelijk en vereisen geen specifieke voorbereiding.  
Hiervan bestaan er in Les Landes maar liefst 124 variërend in lengte van 4 tot 21 km. 

Bij de Office du Tourisme in Saint-Julien-en-Born kunt u wandelkaarten kopen. 

Office du Tourisme 
201 route des Lacs 
40170 Saint-Julien-en-Born 
Tel. +33 (0)5 58 42 89 90 
http://www.cotelandesnaturetourisme.com/ 

 

http://www.cotelandesnaturetourisme.com/
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Pyreneeën 

 

 

 
De Pic du Midi de Bigorre is een van de meest majestueuze bergtoppen van de Hautes-Pyrénées.  
Hij haalt een piek van 2877 meter. De Pic du Midi is toegankelijk voor publiek en beroemd vanwege  
de fraaie landschappen en het astronomisch observatorium. 

Om naar de top te gaan laat u zich meevoeren voor een onvergetelijke “hemelvaart”. Dat kan het hele jaar, zomer en 
winter. Afspraak in La Mongie, het skistation van het Domaine du Tourmalet. In 15 minuten overbrugt de kabellift 
een hoogteverschil van 1000 meter. Dat geeft u ruimschoots de tijd om te wennen aan de duizelingwekkende 
hoogte van 2877 meter van de Pic. 

Pic du Midi 
Rue Pierre Lamy de la Chapelle 
65200 La Mongie 
Tel: +33 (0)8 25 00 28 77 
http://www.picdumidi.com/ 

 

 

Vanuit Village Ocelandes kunt u 
indrukwekkende autoritten maken door 
het noordelijke deel van de Pyreneeën. 
Een bezoek aan Lourdes is goed te 
combineren met een tocht over de 
Tourmalet. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pic_du_Midi_de_Bigorre
http://www.picdumidi.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pic_du_Midi_de_Bigorre
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Dune du Pilat 
 

    

Ten noorden van Village Océlandes en vlak bij Arcachon ligt de Dune du Pilat. Deze enorme kale  
zandberg is met 107 m hoogte, 2700 m lengte en 500 m breedte het hoogste duin van Europa. 

Het “wandelende duin” verplaats zich per jaar tot wel 4 m. Het duin heeft een zeer steile helling. In de 
zomermaanden is een trap aanwezig. De top van de duin heeft veel weg van een maanlandschap. 

Avenue de la Plage 
33115 Pyla-sur-Mer   

http://www.ladunedupilat.com/ 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dune_du_Pyla
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Grotten 

De Grotten van Bétharram behoren tot de mooiste grotten van de Pyreneeën. Zij bevinden zich op circa  
15 km van Lourdes. 
 
Deze druipsteengrotten bestaan uit 5 etages. De grotten bezitten prachtige druipsteen- formaties in mooi verlichte 
zalen met namen als Le Chaos en La Salle des Lustres. 
Tijdens het bezoek maakt u een tochtje met een boot en wordt u met een treintje weer naar buiten gebracht. 

  

In het uiterste westen van de Pyreneeën en dichtbij de Spaans grens liggen de grotten van Sare en het Parc 
Préhistorique. De grotten zijn sprookjesachtig verlicht en gidsen verzorgen elk kwartier een wandeling van 900 meter 
onder de grond. In de grotten zijn schilderingen aanwezig die dateren van tien- tot vijftienduizend jaar geleden. 
De fossiele resten van de zee waaraan de grotten haar bestaan danken maken van deze grotten een eersteklas 
attractie. Het nabijgelegen plaatsje Sare behoort tot “Les plus beaux villages de France”. 

 

 

Grotten van Bétharram 
65270 Saint-Pé-de-Bigorre 
Tel. +33 (0)5 62 41 80 04 
http://www.betharram.com/  

 

Grottes de Sare 
Route Grottes de Sare 
64310 Sare 
Tel. +33 (0)5 59 54 24 16 
http://www.grottesdesare.fr/ 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grottes_de_B%C3%A9tharram
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grottes_de_Sare
http://www.betharram.com/
http://www.grottesdesare.fr/
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Petit Train de La Rhune 

      

Op 10 kilometer van Saint-Jean-de-Luz ligt de berg La Rhune. Bovenop de berg heeft u een schitterend uitzicht over 
het dal. De tocht naar boven kan zowel te voet als met een trein. 

De trein van La Rhune gaat tot een hoogte van 905 m; naar de top van het Baskenland. In houten wagonnetjes klimt 
de trein over helllingen tot 25%. 

Ontdek tijdens de rit het plantenleven van de Baskische bergen; de bronnen van de 3 fonteinen,  
de Pottoks (kleine wilde Baskische paarden), schapen en gieren. 

  

Le Petit Train de La Rhune 
Col de Saint-Ignace 
64310 Sare 
Tel. +33 (0)5 59 54 20 26 
http://www.rhune.com/fr/index.aspx 

  

http://www.rhune.com/fr/index.aspx
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Courant d’Huchet 

 

Hieronder bevinden zich 22 planten die belangrijk zijn voor het natuurlijke erfgoed, zoals bijvoorbeeld de roze 
hibiscus. Deze groeit iedere zomer op de oevers van de Courant d’Huchet. Er is tevens een enorme diversiteit aan 
dieren met 37 verschillende soorten zoogdieren (o.a. Europese otters, nertsen, woelmuizen), 256 verschillende 
vogelsoorten, 8 soorten amfibieën (springkikkers, boomkikkers), 12 soorten reptielen (o.a. parelhagedis) en 14 
vissoorten (o.a. paling, lamprei). 

http://www.reservenaturelle-couranthuchet.org/  

   

De rivier Courant d’Huchet loopt door het bos te midden van een unieke vegetatie. De rivier verbindt het Lac de 
Léon met de Atlantische oceaan en is rijk aan geschiedenis, traditie en leefgebieden. Ontdek het per boot met een 
officiële gids. 

Kanoën: BUREAU DES BATELIERS: 
370, les Berges du Lac 
40550 LEON 
Tel: +33 (0)5 58 48 75 39 

http://www.bateliers-courant-huchet.fr/ 

  

In de omgeving van Village Ocelandes bevindt 
zich het natuurreservaat van de 
Courant d’Huchet. Het gebied is 618 ha groot en 
bestaat uit het Lac de Léon, drassige oevers, de 
rivier, het moerassige bos, kwelders, vennen, 
het zeedennenbos en duinen. Het is een klein 
gebied waar de combinatie van zoet en brak 
water, zeer droge en vochtige grond de 
aanwezigheid van een groot aantal dier- en 
plantensoorten verklaart. 

 

http://www.reservenaturelle-couranthuchet.org/
http://www.bateliers-courant-huchet.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_d%27Huchet
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Jungle Park  

 

 

 

  

Vlak bij Village Océlandes ligt het Jungle Park. Maar liefst 4 
parcours zijn geschikt voor kinderen in dit uitbundige 
avonturenpark. Het geheel doet Aziatisch aan: Tibetaanse 
hangbruggen, Himalayabruggen en meer dan 700 m aan 
“kabelpad” staan klaar voor veel “Tarzanpret”. Er is ook een 
parcours voor kinderen vanaf 5 jaar (onder begeleiding van 
een volwassene). 

Paintball vanaf 14 jaar. 

Volwassenen € 20 Kinderen € 17, kinderen € 11 

4372 route de Contis 
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN 
Tél : +33 6 32 65 16 81 
http://www.junglepark.fr/ 
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Markten 

 
 
 

 

  

In de omgeving van Village Océlandes is aan 
gezellige markten en marktjes geen gebrek. 
Onderstaand een overzicht. 
 
De vismarkt van Capbreton is “the place to be” voor 
de verse vis, is het gehele jaar geopend . Je vindt er 
alle soorten vis die in dit gedeelte van de 
Atlantische oceaan gevangen word. De vismarkt is 
iedere dag geopend van 9-12 u en van 15-18 u (al 
naar gelang van de visvangst). 

 

 

 

http://www.alalandaise.nl/de-vismarkt-van-capbreton/
http://www.cotelandesnaturetourisme.com/Decouvrir/Nos-marches
http://www.alalandaise.nl/de-vismarkt-van-capbreton/
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Dierentuin Zoo de Labenne 

 

 

De dierentuin is gunstig gelegen op 1 km. van het strand in een bebost park van 5 hectare. U kunt  
hier een heerlijk dagje doorbrengen.  

Er zijn diverse diersoorten te ontdekken zoals wolven, zebra’s, papegaaien, uilen, wallabies,  
pauwen, maki’s, dromedarissen, emoes, herten, wasberen enz.  

Er is ook een speeltuin, een kinderboerderij en een picknickplaats. 

 

 
 

  

 

Avenue de L'ocean 

Labenne 

http://zoo-labenne.com/ 

 

 

 

http://zoo-labenne.com/
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AquaPark - Parc Maguide 

 

 

Het Aquapark van Biscarosse in Port Maguide biedt verschillende luchtkastelen op het water van  

het meer. Verder o.a. trampolines, schommels, reuzenglijbaan, klimmuur, golf en gigantische katapult ...  

Aquapark is dagelijks geopend van juni tot september. 

 

      

18 Chemin de Maguide 

Port Maguide 

40600 Biscarrosse 

http://aquapark.fr/aquapark-biscarrosse/  
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Adrenaline Parc  

 

    

 

  

U en uw kinderen kunnen lekker een dagje ontspannen in 

het Adrenaline Park; een avonturenpark in het hart van Les 

Landes in bos bij Moliets.  

Het biedt verschillende activiteiten zoals boomklimmen, 

paintball, quad rijden, klimmuur, touwenparcours enz.  U 

bent verzekerd van de deskundigheid en professionaliteit 

van de medewerkers. 

Er is een restaurant aanwezig voor een hapje en een 

drankje. 

Lieu dit Thomas 

Route de lacs 

F-40660 MOLIETS ET MAA  

http://www.adrenalineparc.fr/ 

 

http://www.adrenalineparc.fr/
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Lac de Léon 

     

Wilt u eens een “dagje ander strand”? Het Lac de Léon is daar uitermate geschikt voor; het bevindt zich  

op ca. 20 km van het park. U kunt heerlijk onder bomen of aan het water een boek lezen terwijl uw kinderen 

vermaken zich in het zoete water. Ook voor kleintjes heel geschikt; het is ondiep. 

 

         

Volg de D652 richting Léon; bij de beschilderde 

watertoren in Vielle St. Girons rechts af. Deze 

weg volgen tot aan het meer (1 km)  

 


