
Bassin d’Arcachon
1 week op vakantie

ZOVEL TE ZIEN EN TE DOEN



‘s Ochtends   
 Arcachon centrum 
•  Maak een wandeling of fiets langs de 

waterkant van de haven naar de pier van Le 
Moulleau.

•  Ontdek de pittoreske wijk Ville d’Hiver en haar 
somptueuze 19e eeuwse villa’s. Volgt u de 
gids of neemt u het treintje? 

DAG 1 
‘s Middags   
   Dune du Pilat (La Teste de Buch)
•  Loop over deze gigantische duin (2,9 km) en kom 

terug via het strand: Een schitterende wandeling
•  Doe mee met de activiteiten die het hele jaar door 

bij het infopunt van de duin worden aangeboden 
(+33 5 56 22 12 85).

•  Bekijk de duin vanuit de lucht. U kunt hier 
geweldig paragliden.

Programmavoorbeeld. Reserveer uw bezoeken bij een van de toeristenbureaus, 
afhankelijk van de dag van de week.



‘s Ochtends   
 De oesterdorpjes op het 
schiereiland van Lège-Cap Ferret 
De oesterdorpjes op het schiereiland van 
Lège-Cap Ferret 
Kies voor een uitje op de fiets langs de mooie 
vissersdorpjes. Maak een tussenstop bij 
de vuurtoren van Cap Ferret of één van de 
oesterdorpjes zoals L’Herbe of Le Canon.
Proef de oesters in de dorpjes.

DAG 2

‘s Middags  
   Op naar l’île aux Oiseaux
Op dit vogeleiland vindt u de bekende houten 
vissershuisjes! De beste manier om ze van dichtbij 
te bekijken, is per zeekayak. Of neem de boot vanaf 
de pier van Bélisaire (hele jaar) of Le Canon (juli-
augustus).



‘s Ochtends   
 Het vogelreservaat van Le Teich
Kies voor een wandelroute van 2,5 of 6 km en 
stop bij de vele observatieposten. 
Met of zonder gids, overdag of bij zonsondergang 
(+33 5 24 73 37 33).

DAG 3

‘s Middags  
      De Leyre en haar rivierdelta 
 (Le Teich en Biganos)
Ontdek de rivier te voet, op de fiets of per kano/
kayak.
En wat dacht u van een boottochtje langs de havens 
van Biganos? In de haven van Le Teich kunt u een 
elektrische boot huren. Vaarbewijs niet nodig. 

 Ontdek de 
natuurgebieden samen 

met degenen die ze 
beheren!”  

@bassindarcachon



‘s Ochtends   
Ontdek de oesterhavens te voet of op de fiets. 
Struin langs de gekleurde houten huisjes in de 
haven van Gujan-Mestras. Bezoek het Oesterhuis 
in de haven van Larros om alles te weten te 
komen over deze parel van de Baai. 
(+33 5 56 66 23 71).

DAG 4

‘s Middags 
   Stap de boot in met een visser of 
oesterkweker   
Vertrektijd is afhankelijk van het tij. 
Reserveer rechtstreeks bij één van de erkende 
vissers. De lijst is te verkrijgen bij het Oesterhuis 
(Maison de l’Huître) in de haven van Larros, Gujan-
Mestras, of bij de toeristenbureaus van de Baai. 

Bij zonsopkomst 
 Woon de visverkoop bij op de visafslag 

 Beleef een dag als 
oesterkweker of visser 

in de baai.   
@bassindarcachon

Maandag en donderdag om 6h30 met een gids in de haven van Arcachon
(op inschrijving via +33 5 57 52 97 97).



‘s Ochtends   
                De Baai rond, te voet of op de fiets
•  Naast de begeleide wandelingen van de 

toeristenbureaus kunt u ook de gids “le Tour 
du Bassin à pied” (€8) aanschaffen om onze 
GR wandelroute te ontdekken. Deze route 
gaat deels over de kustweg en leidt u het 
Bassin rond, over de route naar Santiago de 
Compostela, langs de oesterhavens en andere 
bezienswaardigheden...

•  Ontdek de dorpjes van de Baai dankzij het 
netwerk van meer dan 220 km aan fietspaden. 

‘s Middags   
   Tijd voor een frisse duik
•  Meer dan 40 km aan stranden met schitterend 

uitzicht over de oceaan. (Grand Crohot in Lège-Cap 
Ferret, la Salie in La Teste de Buch…). Hier moet u 
zijn voor hoge golven!

•  Op één van de stranden aan de Baai wanneer het 
vloed is of in alle rust aan het meer van Cazaux. 

•  In Le Teich, Audenge, Lanton en Arès zijn 
recreatieplassen aangelegd. Met toezicht.  Ideaal 
wanneer het eb is!

DAG 5



‘s Ochtends 
 Er is elke dag wel ergens markt in  
             een van onze gemeentes!
Het is pas echt vakantie als u kunt shoppen. 
Geniet van uw vrije tijd om een ijsje te proeven 
aan de voet van een van de pieren: in Arcachon, 
Le Moulleau, Cap Ferret of in Andernos-les-Bains 
met het gezellige centrum vol boetiekjes die het 
hele jaar geopend zijn. De pier van Andernos is 
onmisbaar. Het is zelfs de langste van Frankrijk !

DAG 6
‘s Middags  
    Leef u uit in de thema- 
 en attractieparken 
Gujan-Mestras Bassin des Loisirs (Aqualand, la 
Coccinelle, Kid Parc, Max’Golf, Bassin Aventures, 
Bowling, Laser Lander); Escalad’Parc in 
Andernos-les-Bains ; Parc de Loisirs du Four in 
Lège-Cap Ferret ; Karting in Biganos ; Dierentuin 
van Bassin d’Arcachon in La Teste de Buch ; 
Padel Touch in La Teste de Buch, of T en Leyre, 
Drone Univers en Lakecity in Mios.



DAG 7
of ga van de gebaande paden af met een wandeling in de natuur 
•  In het hart van de moerassen en kwelders van 

La Teste de Buch, van Domaine de Fleury in Le 
Teich of in de Domaines de Certes-Graveyron 
in Audenge en Lanton. Ook in Saint-Brice-Les-
Quinconces in Andernos-les-Bains en Arès, in de 
Réservoirs de Piraillan of in het reservaat Prés 
Salés van Arès en Lège is het prachtig wandelen. 

•  Ga krabben vangen in de haven van Audenge, 
in het hart van de baai, en op het strand van La 
Jetée in Andernos-les-Bains.

een dagtrip 
naar een eiland met de mooiste zandstranden: 
Natuurreservaat Le Banc d’Arguin
Robinson Crusoe naspelen onder toeziende blik 
van de natuurbeheerders (za/zon in juni en sept, 
dagelijks in juli/aug).

Let op: een deel van de zandbank is niet 
toegankelijk voor publiek (belangrijk 
vogelreservaat)



SLIMME TIPS

DE FIETS OP... VIA UW TELEFOON 
Bereken uw traject en vind de mooiste fietsroutes en beste 
fietsverhuurders via www.bassin-arcachon.com/en

ALTIJD ONLINE
Via het netwerk WiFi_Bassin_Arcachon beschikt u over meer 
dan 80 gratis wifi-punten binnen de gemeentes van de baai 
van Arcachon.



www.bassin-arcachon.com/en 

DEEL JE ERVARINGEN #BASSINDARCACHON

 @bassindarcachon,  @EspritBassin,  @bassindarcachon 
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