Aquitaine

Office du tourisme de St‑Jean-de-Luz

Het geweld van de golven in St‑Jean-de-Luz

Frans-Atlantische kust

De regio’s van deze gids:
(zie de kaart aan de binnenzijde van het omslag)
n Bordeaux en de wijnstreek
∑ Landes van de Médoc
en Bassin d’Arcachon
± Landes de Gascogne en Pays de l’Adour
∏ Côte Landaise
∫ Frans-Baskenland
æ Béarn
ø Lot-et-Garonne

blz. 101
blz. 223
blz. 263
blz. 319
blz. 345
blz. 447
blz. 521

4

Inhoud
NIET TE MISSEN
Een keuze uit de mooiste plekjes.... 6

DE REIS
VOORBEREIDEN
NAAR AQUITAINE

Met de auto............................................ 12
Met de trein............................................ 12
Met het vliegtuig.................................. 13
VOOR HET VERTREK

Klimaat..................................................... 14
Nuttige adressen.................................. 14
Overnachten.......................................... 15
Uit eten.................................................... 16
Reistips..................................................... 17
AQUITAINE VAN A TOT Z

Van alarmnummers
tot zwemmen...................................22
MET HET GEZIN

Bezienswaardigheden
en activiteiten...................................29
MEMO

Evenementen........................................32
Leestips....................................................37
Kranten en tijdschriften.....................39

AQUITAINE
ONDER DE LOEP
AQUITAINE VANDAAG

Bordelais..................................................42
Landes......................................................44
Tussen Lot en Garonne...................... 47
Pyrénées-Atlantiques.........................48
Europese wieg van de surfsport.....49
GASTRONOMIE

In Gironde...............................................52
In Landes.................................................53
In Lot-et-Garonne................................54
In Béarn....................................................55
In Baskenland........................................56
WIJNEN EN ANDERE CRU’S

Van druif tot wijn..................................57
Welk ras voor welke wijn?.................58
De kunst van het proeven................59
Bordeauxwijnen................................... 61
Wijnen uit het zuiden
van Aquitaine...................................65
Cider, bier en likeur.............................66
TRADITIES EN FOLKLORE

Twee streektalen..................................68
Sport en spel..........................................69
Baskische liederen...............................71
Seizoenstrek van vee..........................72
GESCHIEDENIS

Een begeerde streek...........................73
Zij schreven geschiedenis.................79
DE PELGRIMSTOCHT
NAAR SANTIAGO

De pelgrimstocht naar Santiago.... 81
KUNST EN ARCHITECTUUR

Gallo-Romeinse sporen.....................84
Middeleeuwse stad.............................84
Van classicisme tot art deco.............86
ABC van de architectuur...................88
Traditionele huizen.............................94
Grote namen uit Aquitaine..............96

5

STEDEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN
BORDEAUX EN DE WIJNSTREEK n

FRANS-BASKENLAND ∫

Bordeaux...............................................104
Cadillac Côtes de Bordeaux...........148
Saint-Macaire.......................................155
Graves, Sauternes en Barsac..........157
Entre-Deux-Mers................................165
La Réole................................................. 174
Saint-Émilion........................................177
Libourne................................................191
Blaye........................................................198
Bourg..................................................... 205
Haut-Médoc........................................ 209

Bayonne................................................ 348
Biarritz................................................... 363
Saint-Jean-de-Luz............................. 383
La Rhune............................................... 399
Espelette.............................................. 406
Cambo-les-Bains............................... 409
La Bastide-Clairence.........................414
De pelgrimsroute
naar Santiago..................................419
Saint-Jean-Pied-de-Port..................425
Saint-Étienne-de-Baïgorry.............431
Larrau......................................................437
Mauléon-Licharre............................. 442

LANDES VAN DE MÉDOC
EN BASSIN D’ARCACHON ∑

Soulac-sur-Mer....................................224
Lacanau-Océan...................................233
Arcachon.............................................. 239
Bassin d’Arcachon............................. 248
LANDES DE GASCOGNE
EN PAYS DE L’ADOUR ±

Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne........... 266
Bazas.......................................................277
Château de Cazeneuve....................281
Mont-de-Marsan............................... 284
Aire-sur-l’Adour..................................292
Saint-Sever........................................... 296
Dax.......................................................... 304
Peyrehorade.........................................313
CÔTE LANDAISE ∏

Biscarrosse............................................320
Mimizan.................................................325
Hossegor...............................................331
Capbreton.............................................338

RAADPLEEG VOOR
IEDERE PLAATS ONS
ADRESBOEKJE y

BÉARN æ

Pau...........................................................450
Orthez....................................................474
Salies-de-Béarn...................................478
Navarrenx............................................. 485
Oloron-Sainte-Marie.........................491
Vallée d’Aspe...................................... 498
Vallée d’Ossau.................................... 506
Château de Montaner......................518
LOT-ET-GARONNE ø

Agen........................................................524
Nérac.......................................................535
Marmande............................................542
Duras.......................................................551
Villeneuve-sur-Lot.............................556
Penne-d’Agenais............................... 568
Monflanquin........................................571
Woordenlijst......................................578
Register............................................... 590
Kaarten en plattegronden..........601

6

Niet te missen

De ‘spiegel van water’ op
de Place de la Bourseaa in
Bordeauxaaa, blz. 110
De Dune du Pilataa, de hoogste
duin van Europa, blz. 257

7

Een keuze uit de mooiste plekjes

Het boeiende Écomusée de
Marquèzeaa, blz. 268

Een kilometerpaal langs de route
naar Santiagoaaa, blz. 419

Het kasteel van Pauaa, waar
Hendrik IV geboren is, blz. 454

8

Het Château de Bonaguilaa,
uitzonderlijk goed bewaard gebleven,
blz. 574
La Rhuneaaa, dé berg van FransBaskenland, blz. 399

9

De branding bij Biarritzaa,
blz. 363

Musée Basque et de l’Histoire
de Bayonneaaa, blz. 352

De daken en de klokkentoren van
Saint-Émilionaa, blz. 177

Fotografie:
Blz. 6: D. Schneider/Photononstop (boven); J.‑ M Barrère/hemis.fr (onder)
Blz. 7: P.‑ O. Signe/ Michelin (linksboven); M. Vahlsing/Blickwinkel/age fotostock (rechtsboven); Pearson Douglas/SIME-4Corners Images/
Sime/Photononstop (onder)
Blz. 8: ICP/age fotostock (boven); J.‑D. Sudres/hemis.fr (onder)
Blz. 9: J.‑D. Sudres/hemis.fr (linksboven); Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne (rechtsboven); A. Duquénoy/Michelin (onder)
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Voor het vertrek
Klimaat
MÉTÉO FRANCE

Weersvoorspellingen per departement – t 3250 gevolgd door
het nummer van het departement
(€ 1,35/telefoontje en € 0,34/min.) www.meteo.fr.
SEIZOENEN

Lente: zacht, regelmatig regen, pas
op voor het plotseling omslaan van
het weer.
Zomer: warm, wolkeloze hemel,
vaak onweer maar snelle opklaringen, onvoorspelbaar.
Herfst: zeer zacht en zonnig.
Winter: zacht, onvoorspelbaar, mist,
richting Pyreneeën sneeuw op lage
hoogte.

Nuttige adressen
ORGANISATIES

Atout France, Frans
Verkeersbureau in Nederland

Prinsengracht 670, 1017 KX
Amsterdam, t 0900-1122332
(€ 0,15/min.), www.franceguide.com

Atout France, Frans
Verkeersbureau in België

Louizalaan 222, 1050 Brussel, t 025053828, www.franceguide.com

Comité Régional du Tourisme
d’Aquitaine
4‑5 pl. Jean-Jaurès - CS 31759 33074 Bordeaux Cedex - t 05 56 01
70 00 - www.tourisme-aquitaine.fr.

Maison de l’Aquitaine
21 r. des Pyramides - 75001 Paris t 01 55 35 31 42 www.maisonaquitaine.com.

Comités Départementaux
de Tourisme

Maison du Tourisme de la
Gironde – 21 cours de l’Intendance 33000 Bordeaux - t 05 56 52 61 40 www.tourisme-gironde.fr.
Landes – 4 av. Aristide-Briand BP 407 - 40012 Mont-de-Marsan
Cedex - t 05 58 06 89 89 www.tourismelandes.com.
Lot-et-Garonne – 271 r. de
Péchabout - BP 30158 - 47000 Agen t 05 53 66 14 14 - www.tourisme
-lotetgaronne.com.
Béarn Pays Basque – 2 allée des
Platanes - 64100 Bayonne ; 22 ter
r. J.‑J.‑de-Monaix - 64000 Pau t 05 59 30 01 30 of 05 59 46 52 52 www.tourisme64.com.

Toeristendiensten

U vindt de adressen van de toeristendiensten in de rubriek
’Inlichtingen’ in het deel ’Steden en
bezienswaardigheden’.
www.macotebasque.com – De
toeristenbureaus van de Côte
Basque ontwikkelden een app gewijd aan het toerisme in de streek.
Scoop-it ! – Online actualiteiten
over toerisme in Baskenland en
Béarn Pyrénées. www.scoop.it/t/
nouvelles-du-tourisme-en-bearn
-pays-basque.
TOERISME VOOR MENSEN MET
EEN HANDICAP

Het symbool j betekent dat de
desbetreffende plaats toegankelijk is
voor mindervaliden.

Toegankelijkheid van de
toeristische infrastructuur

Association Tourisme
& Handicaps – 43 r. Marx-Dormoy 75018 Paris - t 01 44 11 10 41 www.tourisme-handicaps.org.
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Association La Pierre Handis
Pyrénées – Maison de La Pierre 64570 Arette-Pierre-St‑Martin t 06 85 60 51 14 - www.
lapierrehandiski.com.
Association Handiplage - 39 r. des
Faures - 64100 Bayonne - t 05 59 50
08 38 - www.handiplage.fr. In de
gids Handi‑Plus Aquitaine staan
adressen en informatie (recreatie,
toeristische plaatsen, aangepaste
stranden).
w Er zijn achttien ‘postes handi
pêche’ (parkeerplaats met toegang
naar vissteiger met bank) aan de binnenmeren van de kust van Landes.

chambres d’hôtes, maar ook plaatselijke l ogies met een label (Gîtes de
France, Clévacances enzovoort).
Fédération Nationale
Clévacances – t 05 32 10 82 30 www.clevacances.com. Verhuur van
vakantiewoningen en kamers.
www.camping-gironde.fr –
Adressen van campings aan het
Bassin d’Arcachon, aan de kust of in
de wijngaarden.
www.landes-reservation.fr –
Campings en vakantiewoningen aan
de kust, van de Pointe de Grave tot
Baskenland.

Toegankelijkheid van vervoer

VAKANTIE OP HET PLATTELAND

SNCF Accès Plus – t 0 890 64 06 50
(€ 0,11/min., 7.00-22.00 u) - www.
accessibilite.sncf.fr.
Vliegtuig – Air France biedt voor
mensen met een handicap de dienst
Assistance Saphir: t 09 69 36
72 77 - www.airfrance.fr.

Overnachten
Een selectie van overnachtings
mogelijkheden is opgenomen in de
‘Adresboekjes’ in het deel ’Steden en
bezienswaardigheden’.
ONZE SELECTIE

De overnachtingsmogelijkheden
zijn per prijscategorie gerangschikt
(zie de tabel op blz. 16). De opgegeven tarieven zijn de minimum- en
maximumprijzen voor een tweepersoonskamer in het hoogseizoen.
T Raadpleeg ook de Michelingids
Frankrijk en de Michelin Campinggids
Frankrijk.
RESERVERINGSDIENSTEN

De Comités Départementaux de
Tourisme en de toeristendiensten
beschikken over een reserveringsdienst via telefoon of internet, met
themavakanties en speciale aan
biedingen. Hier vindt u hotels en

Gîtes de France Aquitaine –
www.gites-aquitaine.org ;
Gironde: t 05 56 81 54 23; Landes:
t 05 58 85 44 44; Lot-et-Garonne:
t 05 53 47 80 87; PyrénéesAtlantiques: t 05 59 11 20 64.
Gîtes de Séjours et d’Étape –
www.grandsgites.com.
Gîtes d’Étape et Refuges –
www.gites-refuges.com.
LABELS

Les Gîtes Bacchus – In deze gîtes
wordt u ontvangen in de wijngaarden, op wijndomeinen of bij mensen die hun passie voor wijn willen
delen.
T www.gites-aquitaine.org.
Label St‑Jacques – Dit zijn gîtes en
chambre d’hôtes langs of dicht bij de
routes naar Santiago de Compostela,
die op dit thema inspelen door de
ontvangst, het ter beschikking stellen van documentatiemateriaal
enzovoort.
Éco-label Européen – Aquitaine telt
de meeste onderkomens van heel
Frankrijk met dit label, dat staat voor
respect voor de natuur.
Fédération Française des Stations
Vertes de Vacances et des Villages
de Neige – www.stationverte.com.
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PRIJSCATEGORIEËN
Overnachten

Uit eten

tot € 65

tot € 16

Goedkoop
Doorsneeprijzen

van € 65 tot € 100

van € 16 tot € 30

Wat meer luxe

van € 100 tot € 160

van € 30 tot € 50

Pure verwennerij

meer dan € 160 €

meer dan € 50

JEUGDHERBERGEN

ONZE SELECTIE

Stayokay – www.stayokay.com.
Vlaamse jeugdherbergcentrale
VZW – www.vjh.be.
Fédération Unie des Auberges
de Jeunesse (FUAJ) – 27 r. Pajol 75018 Paris - t 01 44 89 87 27 www.fuaj.org.
Ligue Française pour les
Auberges de Jeunesse (LFAJ) –
67 r. Vergniaud - bâtiment K 75013 Paris - t 01 44 16 78 78 www.auberges-de-jeunesse.com.

We hebben restaurants geselecteerd waar eenvoudige gerechten
of streekgerechten worden geserveerd, evenals restaurants met een
gastronomische keuken.
T Zie ook de rode Michelingids
Frankrijk.

HOTELKETENS

Reserveringscentrales van de
belangrijkste hotelketens:
B&B – t 0 892 78 29 29 (€ 0,34/
min.) - www.hotel-bb.com.
Campanile – t 0 892 23 48 12
(€ 0,35/min.) - www.campanile.fr.
Kyriad – t 0 892 23 48 12 (€ 0,35/
min.) - www.kyriad.fr.
Ibis – t 0 825 88 22 22 (€ 0,15/
min.) - www.ibishotel.com.

Uit eten
Onze selectie restaurants staat in de
‘Adresboekjes’ in het deel ’Steden en
bezienswaardigheden’. Ze zijn per
prijscategorie gerangschikt (zie de
tabel boven aan deze pagina) op basis
van maximum- en minimumprijzen
in het hoogseizoen.

LABELS

Assiette et Café de Pays –
Dit kwaliteitslabel werd in het leven geroepen door de Fédération
Nationale des Pays Touristiques.
Het Assiette de Pays bestaat uit
één schotel, bereid met streek
producten, altijd met een glas wijn
uit de streek.
Het Café de Pays is een gezellige
bar waar u terechtkunt voor een
assiette de pays of een casse-croûte
de pays, een snack bereid met
streekproducten. U krijgt er ook
informatie over erfgoed, tradities en
evenementen.
Sites Remarquables du Goût –
www.sitesremarquablesdugout.
com. In Aquitaine vallen onder dit
label St‑Aubin (Lot‑et‑Garonne)
voor het pruimenfeest op de
2de zaterdag van september
en Labastide‑d’Armagnac… voor
zijn armagnac.
Bienvenue à la Ferme – www.
bienvenue-a-la-ferme.com.
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REISTIPS

Reistips
6 dagen

BORDEAUX EN DE WIJNSTREEK

Dag 1: Wandel over de kaden rond de Miroir d’Eau en bezoek het
centrum Bordeaux Patrimoine Mondial. Slenter langs de etalages
in de wijk St‑Pierre. Bezoek het Musée d’Aquitaine en verken de
Triangle d’Or.
Dag 2: Proef de Côtes de Bordeaux Cadillac in het Château de
Langoiran en in het Château des Ducs d’Épernon in Cadillac. Flaneer
in Ste‑Croix-du-Mont en St‑Macaire. Proef de wijnen van het
Châteaux d’Yquem en het Châteaux de Malle in de wijngaarden van
Autorit
Sauternes-Barsac.
vanuit
Dag 3: In Entre-Deux-Mers: wandel door Sauveterre-de-Guyenne,
Bordeaux
mediteer in de Abbaye de Blasimon, slenter in Rauzan en bezoek
(350
het Château des Duras of de Grotte Célestine.
tot 400 km)
Dag 4: Geniet in St‑Émilion van enkele wijntjes en ga dan naar
Castillon-la-Bataille. Bezoek Libourne, Fronsac en het Château de
Vayres.
Dag 5: Begin de dag in Blaye. Speel voor ornitholoog in Terres
d’Oiseaux en rijd over de weg langs de Corniche Fleurie tot Bourg.
Dag 6: Vaar door de riviermonding in een rivierboot. Bezoek in de
Haut-Médoc het Château d’Agassac, het Château Maucaillou en
Pauillac en zijn wijngaarden.
Overnachtingen

Bordeaux, Langon, St‑Émilion, Blaye (2 nachten)

Tips

Vaar van Blaye naar de Médoc in een rivierboot. Bezoek iets minder
bekende wijndomeinen om de prijs van het bezoek en de proeverij
een beetje binnen de perken te houden.

7 dagen

HET ACHTERLAND VAN FRANS-BASKENLAND

Autorit
vanuit
Ascain
(ongeveer
280 km)

Dag 1: Bezoek Ascain en het Maison Ortillopitz. Maak een ritje
in het toeristentreintje van La Rhune en bewonder het prachtige
uitzicht.
Dag 2: Geniet van Espelette.
Dag 3: Bezoek in Cambo-les-Bains de Villa Arnaga. Ontdek La
Bastide-Clairence en de frisse grotten van Isturitz en Oxocelhaya.
Dag 4: Bezoek St‑Étienne-de-Baïgorry en maak een wandeling in
het dal van Les Aldudes vanuit Aldudes of Urepel.
Dag 5: Geniet van St‑Jean-Pied-de-Port. Neem de weg van
Les Ports de Cize voor het landschap en pauzeer als u tijd hebt in
het Forêt d’Iraty.
Dag 6: Wandel in de Crevasses d’Holçarté en in de Gorges de
Kakuetta.
Dag 7: Slenter door Ste‑Engrâce en word speleoloog in de Salle de
La Verna. Eindig uw tocht in Mauléon-Licharre.

Overnachtingen

Sare, Cambo-les-Bains (2 nachten), St‑Étienne-de-Baïgorry, Larrau,
Ste‑Engrâce

Tip

Als u over bergweggetjes rijdt, neemt de reis wat meer tijd in
beslag.
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LANDES VAN DE MÉDOC EN BASSIN D’ARCACHON

MICRO RÉGION 2

GV_AQUITAINE_LE LITTORAL MÉDOCAIN ET LE BASSIN D'ARCACHON_95x172
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Landes van de
Médoc en Bassin
d’Arcachon ∑
Michelinkaart 335 - Gironde (33) en Landes (40)

Ñ SOULAC-SUR-MERa EN RONDRIT

224

67 km ten zuiden van Soulac:

Ñ LACANAU-OCÉAN EN RONDRIT

233

73 km ten zuiden van Lacanau-Océan:

Ñ ARCACHONaa

239

In de omgeving van Arcachon:

Ñ BASSIN D’ARCACHONaa EN RONDRIT

248
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LANDES VAN DE MÉDOC EN BASSIN D’ARCACHON

Soulac-sur-Mer
a
2588 inwoners – Gironde (33)
Aan het eind van de 19de eeuw raakte het strandtoerisme helemaal in
zwang. Het zorgde ervoor dat in Soulac honderden poppenhuisjes verrezen, die de badplaats een grote bekoring geven. De zee en het bos zijn
vlakbij: luier op het strand en ga vervolgens wandelen onder de dennen.

y ADRESBOEKJE: BLZ. 229

Overnachten, uit eten, winkelen, sport en ontspanning enz.

i INLICHTINGEN
Toeristenbureau – 68 r. de la Plage 33780 Soulac-sur-Mer - t 05 56 09
86 61 - www.soulac.com - juli-aug.:
9.00-19.00 u; april-juni en sept.: 9.0012.30, 14.00-17.30, za, zo 10.00-12.30,
15.00-17.30 u; rest v.h. jaar: dag. beh.
zo (beh. schoolvak. zone C) 9.00-12.30,
14.00-17.30, za 10.00-12.30, 15.0017.30 u - gesl. 1 jan., 1 mei, 25 dec.
Rondleidingen – Het toeristenbureau
organiseert rondleidingen (1.00-1.30
uur, na reserv.) in het oude Soulac en in
de basiliek Notre-Dame-de-la-Fin-desTerres - juli-aug.: wo 11.00-12.00, ma
en do 17.30-19.00 u; april-juni en sept.:
di 16.00-17.30 u - vertrek vanaf het toeristenbureau - rondleiding 1.30 uur € 6
(tot 13 jaar € 2), rondleiding 1 uur € 5
(tot 13 jaar € 2).
Ñ LIGGING
Regiokaart B1 (blz. 222) – De stad
Soulac ligt in het noorden van
Aquitaine, tussen het estuarium
van de Gironde en de Atlantische
Oceaan, 100 km van Bordeaux (via de
D1215). In de oude stadskern ligt ook
het toeristenbureau.

õ PARKEREN
De parkeerplaats naast de basiliek
ligt gunstig en is gratis.
w AANRADERS
Het fraaie uitzicht op de vuurtoren
van Cordouan vanaf de Boulevard
du Front-de-Mer; de basiliek NotreDame-de-la-Fin-des-Terres; de rondrit langs de villa’s; het mooie uitzicht
vanuit de vuurtoren op de Pointe de
Grave.
> PLANNING
Reken op een halve dag voor een
kennismaking met Soulac, net als
voor de rondrit tussen zee en estuarium. Plak er in de zomermaanden
een dag aan vast om de vuurtoren
van Cordouan te bezoeken.
/ MET KINDEREN
Het toeristentreintje tussen Soulac
en de Pointe de Grave (zie ‘Sport en
Ontspanning’, blz. 232); de vuurtoren
van Cordouan en het museum op de
Pointe de Grave; de wandeling door
het Marais du Conseiller (Le Verdonsur-Mer); de vuurtoren van Richard;
de windmolen van Vensac.

Wandelen
Parkeer bij aankomst in het centrum op de parkeerplaats naast de basiliek, die
grenst aan de pas gerenoveerde Place Aliénor-d’Aquitaine.

Basiliek Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres

Pl. Aliénor-d’Aquitaine - 9.00-18.00 u - rondleidingen op afspraak bij het toeristenbureau (zie ‘Inlichtingen’ hierboven).
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De vuurtoren van Cordouan bij Le Verdon-sur-Mer
F. Leroy/hemis.fr

In Soulac zetten de Engelse pelgrims naar Compostela voet aan wal; daarom
kwam de basiliek tegelijk met de bedevaartroutes op de Werelderfgoedlijst van
de Unesco te staan. Dit 10de-eeuwse benedictijner gebouw was halverwege
de 18de eeuw grotendeels overdekt met zand en het werd eind 19de eeuw
gerestaureerd. Het toont kenmerken van de romaanse architectuur uit de
Poitou. De huidige klokkentoren verving een 14de-eeuwse toren die op de
kruising stond. De bouwwijze volgens de Poitou-school blijkt ook uit het gesloten middenschip, omgeven door zijbeuken van gelijke hoogte. Binnenin zijn
op bepaalde kapitelen figuren aangebracht: op de linkerpilaar, voor het koor,
zien we een overblijfsel van het retabel van het altaar van de H. Veronica, bij
de ingang van het koor, links, de H. Petrus in boeien, en in het koor Daniël in
de leeuwenkuil. In de rechterarm van het transept staat het polychrome beeld
van Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, dat sinds de doorreis van de pelgrims
naar Compostela een bedevaartobject is geworden.
De Rue des Bénédictins, links van de basiliek, biedt een mooi uitzicht op de
oceaan.

a Oude stad

Verspreid rond het centrum liggen 19de-eeuwse villa’s van hout en steen, en
20ste-eeuwse chalets, die een harmonieus geheel vormen. (T ‘Inlichtingen’
hierrnaast voor rondleidingen).
De Rue de la Plage, tussen de basiliek en de boulevard, is de hoofdstraat. In
dit voetgangersgebied zijn de winkels, de voornaamste overdekte markt en
het toeristenbureau. Op de boulevard staat in het westen het Musée d’Art et
d’Archéologie (bij het casino) en in het oosten het gedenkteken van de vesting
(bij het zwembad).
Stranden – Ook al wordt Soulac redelijk beschermd tegen de golfslag door
een hoge zandbank, toch staan de vier stranden onder toezicht (j). Vanaf
de stranden hebt u een prachtig uitzicht op de vuurtoren van Cordouan. Zoals
de meeste plaatsen langs de hele Atlantische kust is ook deze badplaats ideaal
voor alle watersporten. Vanuit de wijk L’Amélie komt u met de fiets over een
fietspad van 3,5 km op het hoofdstrand.
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Als het te heet wordt in de zon, kunt u verkoeling vinden onder de dennen.
Door het bos lopen wandel- en fietspaden (zie ‘Sport en Ontspanning’, blz. 232).

Musée d’Art et d’Archéologie

Av. El Burgo-de-Osma - t 05 56 09 83 99 - www.soulac.com - juli-aug.: 15.00-18.00 u;
half april-eind juni en begin-eind sept.: dag. beh. ma-di 15.00-18.00 u; gesl. rest v.h.
jaar - € 3 (tot 15 jaar gratis).
Door de zich alsmaar terugtrekkende kustlijn in de Médoc zijn veel archeologische vondsten gedaan, die werden verzameld door de Fondation Médulienne.
Uit de neolithische periode (5000-2200 v.C.) zijn er vuurstenen, krabbers, beitels, versierd aardewerk en pijlpunten. De rechte bijlen zijn kenmerkend voor
het bronzen tijdperk in de Médoc. Veel resten uit de Gallo-Romeinse periode
zijn gevonden op de Pointe de la Négade: munten, aardewerk dat van zegels
is voorzien, vazen van oranjekleurige engobe (met erin gegraveerde maantjes
en guilloche), glaswerk en kledingspelden. Het prachtige geelkoperen everzwijn met zijn gestileerde vormen is een Gallisch onderscheidingsteken uit de
1ste eeuw v.C. Het museum stelt ook schilderijen en beeldhouwwerken van
hedendaagse kunstenaars uit Aquitaine tentoon.

Mémorial de la Forteresse du Nord Médoc

Av. de la Brigade-Carnot - t 05 56 73 63 60 - www.forteresse-nord-medoc.org - juliaug.: di en vr 10.00 u; rest v.h. jaar: op afspraak - rondleidingen mogelijk (3 uur) € 5 (tot 17 jaar € 2) - € 6 combinatieticket met bezoek aan de historische plekken.
Het Musée du Souvenir is gewijd aan de bevrijding van de Médoc in augustus 1944. Met een gids kunt u de historische plekken (een aantal bunkers) bezoeken (ca. 3 uur).

In de omgeving Regiokaart (blz. 222)
Montalivet-les-Bains A1

18 km ten zuiden van Soulac via de D101 en de D02E1.
i 62 av. de l’Océan - 33930 Vendays-Montalivet - t 05 56 09 30 12 - www.ot
-vendays-montalivet.fr - juli-aug.: 9.00-19.00 u; april-juni en sept.: 9.00-12.30, 14.0018.00 u; rest v.h. jaar: dag. beh. za, zo 9.00-12.00, 14.00-17.30 u.
Dit badplaatsje is vooral bekend als een van de grootste naturistencentra (zie
blz. 22) en om zijn levendige dagelijkse markt in de zomer. Het meest in trek
zijn de 12 km lange stranden, de twee wandelroutes door het moeras en de
fietspaden in de bossen.

Rondrit Regiokaart (blz. 222)
TUSSEN ZEE EN ESTUARIUM

Ñ Rondrit van 85 km vanaf Soulac, in groen aangegeven op de kaart op blz. 222.
Reken op 4 uur. Verlaat Soulac in het noorden via de D1E4 en rijd de N1215 op.

Pointe de Grave B1

Parkeer bij het gedenkteken. Tegenover Royan ligt de Pointe de Grave (gemeente
Verdon-sur-Mer), een kaap gevormd door het estuarium van de Gironde, waar
in het noorden het dennenbos en de rechte stranden van Landes eindigen.
Een gedenkteken vervangt de 75 m hoge piramide die herinnerde aan de
landing van de Amerikaanse troepen in 1917, die in 1942 door de Duitsers was
neergehaald. De in het westen gelegerde Duitse soldaten verschansten zich
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eveneens op deze kaap na de landing in 1944. Hij werd pas in 1945 ontzet.
Vanaf een oude bunker hoog op een duintop hebt u een weids uitzichta over
de oceaan: met de vuurtoren van Cordouan, 9 km in zee, het schiereiland en
de vuurtoren van La Coubre, de inhammen van Royan, de Gironde en het havengebied van Verdon-sur-Mer.
/ In de vuurtoren van de Pointe de Grave is het Musée du Phare de Cordouan
gevestigd. Foto’s laten de uitzonderlijke architectonische rijkdom van het gebouw zien en geven ook een beeld van het leven van zijn wachters. U ziet
er maquettes van de zes vuurtorens van Gironde (Cordouan, Coubre, Grave,
Richard, Hourtin en Cap-Ferret). Vanaf het platform (108 treden) hebt u een prachtig uitzicht op het estuarium (oriëntatietafel). 2 allée du Sémaphore - pointe de
Grave - t 05 56 09 00 25 - www.asso-cordouan.fr - j (alleen museum) - juli-aug.:
11.00-19.00 u; 10 april-30 juni en 1 sept.-16 nov.: ma, vr en za, zo 14.00-18.00 u - gesl.
Goede Vrijdag, eerste en tweede pinksterdag, 11 nov. - rondleidingen op afspraak
(30 min.) - € 3 (tot 12 jaar € 2).
Van Port-Bloc vertrekken verschillende boottochten (zie ‘Sport en ontspanning’, blz. 232). Meer in het zuiden is een nieuwe jachthaven aangelegd (800
ligplaatsen): Port-Médoc.

aa Vuurtoren van Cordouan B1

www.phare-de-cordouan.fr - rondleidingen op afspraak begin april-Allerheiligen € 10 (kind € 5) - vanaf Le Verdon-sur-Mer vertrekken boottochten. Ga aan boord
van een vedette (zie het ‘Adresboekje’, blz. 232) voor een bezoek aan de vuurtoren
(3 tot 4 uur).
/ De vuurtoren (67,5 m), waarin een balustrade de etages in renaissancestijl
scheidt van het classicistische bovenste deel, maakt een onverschrokken indruk.
Een ingang in de muur leidt naar de ronde burcht die het gebouw beschermt
tegen de woeste golven, en waar ook de vuurtorenwachters wonen. Een monumentale portiek op de begane grond komt uit bij een trap van 311 treden,
die naar de lantaarn leidt. Op de eerste etage had de koning zijn appartement
en op de tweede bevond zich de kapel (boven de deur ziet u een buste van
Louis de Foix) met een fraaie koepel.
Neem vanaf de steiger in Port-Bloc de D1215 naar Soulac.

Le Verdon-sur-Mer B1

i 2 r. des Frères-Tard - 33123 Le Verdon-sur-Mer - t 05 56 09 61 78 - www.tourisme
-leverdon.com - juli-aug.: 9.00-13.00, 14.00-18.00 u; april-juni en sept.: dag. beh. zo
9.00-12.30, 14.00-17.00, za 9.00-12.00 u; rest v.h. jaar: dag. beh. za, zo 9.00-12.30,
14.00-17.00 u - gesl. bep. feestd.

VUURTOREN VAN CORDOUAN

Korte geschiedenis – In de 14de eeuw liet de Zwarte Prins een achthoekige toren bouwen waarop een kluizenaar een groot vuur stookte. Toen
de toren tegen het einde van de 16de eeuw dreigde in te storten, bouwde
Louis de Foix, een ingenieur en architect die pas nog de monding van de
Adour had verplaatst, met meer dan 200 arbeiders een uitkijktoren met
koepel en dakraampjes. In 1786 verbouwde de ingenieur Teulère het bovenste gedeelte van het gebouw in Louis XVI-stijl.
Van oceaan tot rivier – Het langsglijden van vrachtschepen in het estuarium van de Gironde is een fraai schouwspel. Bij ruw weer is de doorvaart
bij Cordouan moeilijk, maar het uitgraven van de ‘Passe de l’Ouest’, die vaak
wordt uitgebaggerd, heeft de toegang verbeterd.
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Tussen het stadje en het strand aan het estuarium herinneren vissershutjes
aan de vroegere oestercultuur, die niet meer bestaat sinds de opening van de
handelshaven. Deze haven heeft het dubbele voordeel van een diepzeehaven
zonder sluizen of getijden en van een doorgangshaven naar de Gironde, hetgeen gunstig is voor de grote container- en olieschepen. Dankzij de krachtige
installaties, snelle goederenverplaatsing en grote opslagplaatsen groeide de
kleine haven van Le Verdon uit tot een grote en belangrijke haven.
/ Natuurliefhebbers moeten vooral de wandeling (2 uur) door het Marais
du Conseiller maken, waarbij een gids uitleg geeft over de inrichting van de
moerasgronden, de flora en de fauna (talrijke vogelsoorten). 15 rte de Soulac t 05 56 09 65 57 - www.curuma.org - 9.00-12.30, 13.30-18.00 u - gesl. z a, zo, feestd. rondleidingen op afspraak (2 uur) - € 2 (tot 13 jaar gratis).
Ga terug naar de D1215 richting Bordeaux. Neem na 4 km de D1E4 naar links.
De weg gaat via Talais, waar u even kunt stoppen bij de oude oesterhaven.

Saint-Vivien-de-Médoc B1

i 1 pl. Brigade-Carnot - 33590 St-Vivien-de-Médoc - t 05 56 09 58 50 - www.
tourisme-stviviendemedoc.com - april-sept.: di-za 8.30-12.30, di, do vr 14.30-17.30 u;
okt.-maart: di-za 8.30-12.30 u - gesl. bep. feestd.
Kom bij voorkeur op woensdagochtend om te genieten van de drukste markt
van de Médoc. Stop op uw doortocht bij de kerk met zijn mooie romaanse
apsis in Saintonge-stijl. De klokkentoren en het middenschip werden na het
bombardement van 1943 herbouwd. Vervolgens kunt u een bezoek brengen
aan de kleine vissershaven en de hydrocultuurboerderij ‘Eau Médoc’, waar
onder andere gamba’s worden gekweekt op voormalige zoutpannen. t 05 56
09 58 32 - http://eau-medoc.t ypepad.com - juli-aug.: di 18.00 u en do 10.30 u; rest
v.h. jaar: reserv. voor groepen - € 5 (met proeverij).
Vertrek vanuit Port-de-St-Vivien via de D2 naar Valeyrac. De vuurtoren van Richard
wordt aangegeven door een anker, bij de kruising met een weggetje naar links.
De weg loopt over een dijk die in de 17de eeuw werd aangelegd bij de drooglegging van het moeras.

Vuurtoren van Richard B1

Passe du Phare (D2) - t 05 56 09 52 39 - www.phare-richard.com - juli-aug.: 11.0019.00 u; maart-juni: dag. beh. di 14.30-18.30 u; sept.-okt.: dag. beh. di 14.00-18.00 u gesl. rest v.h. jaar en 1 mei - rondleidingen mogelijk (30 min.) - € 2 (tot 10 jaar gratis).
Toen de vuurtoren er na de sluiting in 1953 verlaten bijlag, kreeg hij nieuw
leven ingeblazen door de jongeren van Jau-Dignac-Loirac (gemeente waar
de toren staat), die er een museum in vestigden om zo het verleden levend te
houden. Naast de geschiedenis van de vuurtoren (19de eeuw) wordt ook het
leven in het estuarium verteld aan de hand van voorwerpen en documenten.
Na beklimming van de 63 treden hebt u een vrij uitzicht op het estuarium, de
vissershutjes op de dijk en de op de zee veroverde polders van de Médoc (oriëntatietafel aan de voet van de toren).
/ Op mooie dagen is dit een ideale (ingerichte) picknickplek voor of na een
bezoek aan de vuurtoren.
Ga terug naar de D2.
De weg loopt door Port-de-Richard en Port-de-Goulée, twee voormalige
oesterhavens die zich ontwikkelden tot mooie watersportoorden.

Valeyrac B1

Het dorp is in het trotse bezit van een kerk van Paul Abadie, de architect van
de Sacré-Coeur in Parijs.
Ga terug naar Port-de-Richard en neem links de D102E2.
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Queyrac B1
Te midden van weiden en moeras, wijngaarden en bossen, ligt dit dorp in een
natuurlijk en betoverend kader, dat uitnodigt tot een wandeling of fietstocht.
Er is een fietspad naar de stranden van de oceaan via Vensac.
Verlaat Queyrac noordwaarts via de D102, steek daarna de D1215 over en rijd verder over de D1E4.
Windmolen van Vensac B1

19 rte du Moulin - t 05 56 09 45 00 - www.moulindevensac.fr - j (alleen begane
grond en builmolen) - rondleidingen (30 min.) juli-aug.: 10.00-12.30, 14.30-18.30 u;
juni en sept.: z a, zo, feestd. 10.00-12.30, 14.30-18.30 u; rest v.h. jaar: zo, feestd.
14.30-18.30 u - gesl. nov.-maart - € 4,50 (tot 13 jaar € 3,50).
/ Deze windmolen uit de 18de eeuw is in 1858 herbouwd op de huidige
plaats. Het is een stenen molen met een kegelvormig dak. Tijdens een bezoek
worden de verschillende stadia van de meelproductie uitgelegd, van het malen van het graan tot aan het zeven in de naburige builmolen. Ook ziet u het
hoofdaandrijvingsmechanisme van de molen, waarvan sommige eiken onderdelen nog origineel zijn. Er is een winkel.

y SOULAC-SUR-MER: ADRESBOEKJE
VERVOER

Trein – Er zijn TER-treinen tussen
Bordeaux en Soulac, 1.30 uur. Inl.
bij de SNCF (zie blz. 10).
Pont – t 05 56 73 37 73 (inl. bij het
toeristenbureau van Le Verdon-surMer) - oversteek 20 min. - 30 min. van
tevoren melden bij de aanlegsteiger - € 21,60 per auto + € 3,10/pers.
Regelmatige oversteek (‘s zomers
om de 30 à 45 min.) tussen Royan
en Verdon-sur-Mer.
OVERNACHTEN
DOORSNEEPRIJZEN

Hôtel Michelet – 1 r. BernardBaguenard - t 05 56 09 84 18 www.hotelmichelet.fr - gesl. nov.feb. - 20 kamers € 65/84 - : € 8. Dit
laat-19de-eeuwse gebouw is al drie
generaties van de Michelets. De
eigenaren ontvangen de gasten
alsof het vrienden zijn. De kamers
zijn standaard, maar perfect onderhouden en sommige hebben
een balkon en uitzicht op zee.
Hôtel des Pins – Zie ‘Uit eten’.

Hôtel L’Écume des Jours – 4 r. du
Périer-de-Larsan - t 05 56 09 81 34 www.ecumedesjours.fr - 11 kamers
€ 75/85 - : € 9 - rest. € 23/28 - gesl.
nov.-maart (rest.: okt.-april). Mooi
ingericht hotelletje op 3 min van
het centrum. In het restaurant, La
Table Corto, worden kwaliteitsproducten geserveerd. Verkoop van
decoratieve voorwerpen en delicatessen. Vriendelijke ontvangst.

In de omgeving
GOEDKOOP

Camping Les Lacs – 126 rte des
Lacs - 33780 Soulac-sur-Mer t 05 56 09 76 63 - www.camping
-les-lacs.com - Ô Ù j - begin
april-begin nov. - 228 pl. € 36,50 82 stacaravans/huisjes € 42/162/
nacht - f. Geniet van de levendige
en vriendschappelijke sfeer op
deze camping met twee zwembaden (overdekt en openlucht) en
een groot restaurant. Er worden
busexcursies georganiseerd.
Camping Sandaya Soulac Plage –
L’Amélie - t 05 56 09 87 27 - www.
sandaya.fr - j - begin april-half
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