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Jaloersmakend veelziJdig

Je vindt er brede zandstranden en torenhoge duinen.  
Een surfparadijs, mondaine badplaatsen en charmante  
vissershaventjes. Historische steden, droomkastelen en 
schilderachtige dorpjes. Maar ook de beste wijnstokken  
ter wereld en diepgroene Pyreneeën.  
Bienvenue en Aquitaine! 

Tekst: Marc Erwich 

Camping Panorama en dune du Pilat
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Knip Aquitaine uit de kaart en leg het over 
Nederland: precies even groot. Qua aantal in-
woners vertoont de regio in Zuidwest-Frank-
rijk gelukkig minder overeenkomsten met ons 
landje: er wonen liefst 13,5 miljoen zielen 
minder. Een fijne binnenkomer. Want een  
beetje rust en ademruimte is wel zo aange-
naam op vakantie. Maar genoeg topografie. 
Waar je het beste heen kunt gaan; dat wil je 
weten! Het korte antwoord: dat hangt af van 
je wensen. Wat wel vaststaat, is dat Aquitaine 
geboren is voor de kampeerder. Pak je ver-
langlijstje er maar bij; on y va!

Zon, zee en strand

Verdeeld over vijf departementen (Dordogne, 
Gironde, Les Landes, Lot-et-Garonne en Py-
rénées-Atlantiques) biedt de streek een onge-
kende diversiteit. Strandliefhebbers worden 
verwend met 270 kilometer aan fijne, brede 
zandstranden, een zonnig klimaat en Europa’s 
beste golven voor surfers. Elk deel van de At-
lantische kust heeft zijn charme. Schiereiland 
Médoc in het noorden combineert zon, zee en 
strand met de wereldberoemde wijnvelden. En 
wat te denken van Les Landes, ook bekend als 
de ‘Zilverkust’ en een eldorado voor surfers. 
De schuimende branding en krachtige westen-
wind stuwen er het zand op tot imposante 
hoogten. Niet gek dus dat hier de hoogste duin 
van Europa ligt: La Dune du Pilat steekt ruim 
100 meter boven de zeespiegel uit. 

Op een steenworp afstand stuit je op een an-
der natuurwonder. Bassin d’Arcachon, een 
binnenzee die een wereld op zich vormt. In 
de omliggende sfeervolle vissershaventjes en 
chique badplaatsen viert de oestercultuur 
hoogtij. Ook het achterland is fameus. Want 
daar ligt het grootste aangelegde bos van Eu-
ropa: regionaal natuurpark Landes de Gas-
cogne. De rotsachtige zuidkust in Frans 
Baskenland tot slot wisselt vissersdorpjes en 
jachthaventjes af met mondaine badplaatsen 
als Biarritz, Bayonne en Saint-Jean de Luz. 
Aquitaine – letterlijk: ‘waterrijk gebied’- doet 
zijn naam eer aan.
 
Bevoorrecht

Maar je zei toch dat het zo divers was? Klopt. 
Er is meer. Veel meer. Kanoën op de Dordog-
ne bijvoorbeeld. En nu je er toch bent: de 
grotten van Lascaux mag je niet missen. De 
rotsschilderingen brengen de prehistorie tot 
leven en vormen de ‘Sixtijnse Kapel van de 
Paleolithische Kunst’. Maar er is meer culture-
le rijkdom. Aquitaine was in het verleden een 
Romeinse provincie, een koninkrijk en een 
hertogdom. En daar zijn nog steeds sporen 
van te zien. Vergaap je aan de prachtige kas-
telen van Castelnaud en Bonaguil, slenter 
door middeleeuwse plaatsjes als Sarlat of be-
zoek Dax, bij de Romeinen al bekend als 
kuuroord. Ook hoofdstad Bordeaux rijgt de 
bezienswaardigheden aaneen.

Tevens is dit een goede uitvalsbasis om eens 
lekker gastronomisch te genieten. Want in het 
achterland liggen de beste wijnbouwgebie-
den ter wereld. Proost! Dit gebied leent zich 
ook prima voor wandelingen en fietstochten. 
Mag het een tikkeltje ruiger? In de Pyreneeën 
zijn er tal van avontuurlijke mogelijkheden. 
Wat zijn sommige streken toch bevoorrecht…

Glamping

Vanwege al het moois liggen de campings 
kriskras door Aquitaine: van het dal van de 
Dordogne tot de bergen in Frans Baskenland 
en van de bosrijke oceaankust tot sfeervolle 
(wijn)dorpjes. En dan ook nog eens in alle 
soorten en maten. Met zoveel keuze heb je een 
luxeprobleem. Hou je van luxe? Ga dan ‘glam-
pen’, ofwel luxe kamperen. Slapen in een 
pipowagen in een wijnveld, ontwaken in een 
safaritent op het strand of een kasteel in de bo-
men: alles is mogelijk. Met onderstaande tips 
kop je die luxe kampeervakantie zo binnen.
•  Het kleinschalige Simply Canvas, op de 

grens van de Dordogne en Lot-et-Garonne, 
telt een zestal comfortabele safaritenten met 
alles erop en eraan. Het terrein is 5 hectare 
groot en biedt een prachtig uitzicht over de 
omgeving. De Nederlandse eigenaren ge-
ven o.a. yogales. Info: www.simplycanvas.eu

•  Niet ver van Bordeaux ligt Domaine EcÔte-
lia. Zoals de naam doet vermoeden staat 
ecologisch genieten op deze nieuwe cam-

ping voorop en gaan natuur en comfort 
hand in hand. Op het terrein staan tal van 
bijzondere onderkomens uit alle windstre-
ken van de wereld: boomhutten, yurts, cha-
lets… Info: www.domaine-ecotelia.com

•  Ervaar het Wilde Westen op Camping La 
Rotonde aan het meer van Hourtin. Je slaapt 
er in een indianentent, drinkt een biertje in 
de saloon en je verplaatst je te paard. Deze 
‘Western Village’ is een unieke ervaring. 
Info: www.village-western.com 

•  Camping Le Paradis (5 sterren) ligt aan de 
oevers van de Vézère in het hart van de 
Dordogne. Dit landelijke paradijs heeft veel 
luxe huuraccommodaties en uitgebreide 
sport- en wellnessfaciliteiten. Info:  
www.le-paradis.fr

 
Familievertier

Aquitaine is een paradijs voor families. De 
kust en zijn uitnodigende stranden lonken, 
maar ook het binnenland trekt met middel-
eeuwse dorpen en de vele watersportmoge-
lijkheden op de Dordogne. Een viertal tips:
•  Camping Le Palace ligt aan de uiterste punt 

van de Médoc tussen de Atlantische Oceaan 
en de monding van de Gironde. De camping 
bevindt zich in een 16 hectare groot eiken- 
en pijnboombos op slechts 400 meter van het 
strand. Het gigantische waterpretpark is dé 
eyecatcher. Info: www.camping-palace.com

•  Ook aan het strand, maar dan een paar hon-
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St Avit Loisirs, Dordogne Simply Canvas, Lot et Garonne
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derd kilometer zuidelijker ligt Camping Syl-
vamar. Deze familiecamping barst van de 
faciliteiten en voorzieningen. Verken zeker 
Frans Baskenland en de Atlantische kust. 
Info: www.camping-sylvamar.com

•  In het hart van de Dordogne vind je Cam-
ping Saint Avit Loisirs. Prachtig gelegen op 
de heuvels en een paradijsje voor jong én 
oud. Het resort is voorzien van alle gemak-
ken en heeft 5 sterren. Info: www.
saint-avit-loisirs.com

•  Vlak bij Agen, de hoofdstad van Lot-et-Ga-
ronne, kun je op Camping Saint-Louis kam-
peren in een natuurlijke omgeving. Ga 
vissen in het aangrenzende meer of maak 
een wandeling door het uitgestrekte natuur-
gebied. Info: www.camping-lamontjoie.fr

•  Luxe genieten van de prachtige kust van 
Les Landes doe je op vijfsterrencamping  
Le Vieux Port. Er is een uitgebreid glam-
ping-assortiment met vele originele accom-
modaties. Info: www.levieuxport.com

Naturistencampings

Door het milde klimaat en de Atlantische kust is 
Aquitaine ook een geliefde regio bij naturisten. 
Deze campings zijn zeer aan te bevelen:
•  CHM Montalivet is het oudste naturistenva-

kantiecentrum van Frankrijk en zelfs het 
grootste van Europa. Midden in een naturis-
tengebied en met 2 km aan naaktstrand. 
Info: www.chm-montalivet.com

•  Bijzonder aan Camping Euronat is dat het 
als enige naturistencamping natuurlijke 
wellnesstherapie biedt. De camping bevindt 
zich te midden van een groot pijnboombos, 
direct aan de kust en met eigen toegang tot 
het strand. Ook geschikt voor vakanties in 
gezinsverband. Info: www.euronat.fr

•  Camping Arnaoutchot, in het zuidelijke ge-
deelte van de Atlantische kust, is een echt 
dorp met winkels, restaurants, een bioscoop, 
discotheek en ontelbare activiteiten. Be-
schermd door de duinen en het dennenbos 
heb je alle privacy. Info: www.arna.com

•  Yoga, fitness, massage, tennis, boogschie-
ten, zwemmen, volleyballen, animatie: op 
Camping La Jenny verveel je je geen mo-
ment. Op loopafstand van een groot naakt-
strand. Ideaal voor het gezin.  
Info: www.lajenny.fr 

Je rijdt in ongeveer 11 uur van Utrecht naar Bordeaux (1050 km).  
Moet je je vakantie nog plannen? Kijk dan zeker op de volgende sites:
www.zuid-west-frankrijk.nl
www.campingsdordogneperigord.com 
www.landes-vakantie.com/camping-club-van-les-landes
www.camping-gironde.fr
www.tourisme-lotetgaronne.com
www.campings64.com
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Camping du Vieux Port, Les landes Kanoën op de Dordogne bij la Roque Gageac


