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Bewegen 
Heb je avontuurlijke kinderen 

die niet graat stilzitten? 
Kijk dan vooral naar dit 

symbool, dat avontuurlijke 
activiteiten aangeeft, zoals 

klimparcoursen, fietsen, 
kajakken, wandelen, 

raften, surfen, zwemmen, 
peddelsurfen... Er is voor elke 

leeftijd en ieders voorkeur 
iets te vinden! 

Samen beleven
Niet te missen bezienswaardigheid 
of activiteit waarmee u een halve 
of een hele dag kunt vullen en 
waar uw kinderen en u mooie 
herinneringen aan over zullen 
houden. De andere voorgestelde 
bezienswaardigheden en 
activiteiten bevinden zich op 
maximaal 45 minuten rijden (met 
de auto) van dit hoogtepunt. 

EEN VAKANTIE DIE IEDEREEN BLIJ MAAKT?
Word voor heel even ridder of kapitein, slaap onder de blote 
sterrenhemel of maak zelf noga! Dit boek staat boordevol 
ideeën voor een superleuke vakantie in Frankrijk met het hele 
gezin, met extra aandacht voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Er 
wachten u ludieke en sportieve activiteiten, met of zonder 
gids, gratis of tegen betaling, kortom, voor ieder wat wils. 
Het wordt zonder twijfel een onvergetelijke vakantie!
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Ontdekken
Kinderen zijn nieuwsgierig. 

Ga daarom op verkenning in 
een grot, bezoek een kasteel 

of museum, neem deel aan 
een workshop of een proeverij 
enzovoort. De adressen in dit 

boek bieden allemaal animatie 
en bezichtigingen op maat van 

gezinnen met kinderen. Waar 
wacht u nog op?

Spelen 
Ga op schattenjacht, bezoek 
een klein pretpark, doe een 
escapegame, zoek verkoeling 
in een zwemparadijs, ga 
geocachen of trek naar 
het strand: u zult zich niet 
vervelen!

Eropuit trekken
Wandelen langs uitgestippelde 

wandelroutes of in parken, 
dorpen, bossen en dierenparken, 

boottochten of een rit met een 
toeristentreintje, het zijn ideale 

manieren om ten volle van de 
omgeving te genieten. Bovendien 

is het een uitgelezen kans om heel 
even de smartphones te vergeten 

en samen tijd door te brengen.
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Feesten
Suikerspinnen, animatie, 
vuurwerk: dorpsfeesten in 
Frankrijk maken altijd indruk 
op jonge kinderen. En de grotere 
festivals en klank-en-lichtspelen 
bekoren zonder twijfel ook de 
oudere leden in het gezin.

Goed eten 
In Frankrijk is er geen gebrek 

aan adressen voor gezinnen: we 
stellen u winkels en eettentjes 

voor een zoet tussendoortje of een 
lokale specialiteit voor, markten 

waar u een heerlijke picknick 
kunt samenstellen en restaurants 

met een tuin of speeltuin, zodat 
iedereen tevreden is.

En slapen?
Dat doen jullie in kindvriendelijke 
B&B’s, op vakantieboerderijen, 
in unieke logies (hutten, 
joerten, woonwagens...), op 
gezinscampings en in hotels met 
gezinskamers. Want een vakantie 
is pas echt geslaagd als iedereen 
goed uitgerust is!



LEGENDE SYMBOLEN

 
Wat is er te zien?

 
Even pauzeren

 
Proeven en genieten

 
Slapen in alle rust

 
Uitgaan

 
Wat is er te doen?

 
Een fiets huren

 
Zin in een boottochtje?
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Vooraf: een goede voorbereiding 
Betrek kinderen bij het uitstippelen van de 
vakantie, leer ze hun rugzak te pakken met een 
veldfles, een tussendoortje, een zonnehoed, 
zonnebrandcrème, een trui... en kleurpotloden of 
een kaartspel voor tijdens het wachten.
Stel een ‘verkennersset’ samen met een 
notitieboekje, kleurpotloden, een fototoestel, een 
tasje om mooie stenen, bladeren en schelpen in te 
verzamelen, een loep om insecten te bestuderen 
en een verrekijker om roofvogels te observeren.
Trek voldoende tijd uit om uit te leggen wat jullie 
allemaal gaan doen.

Onderweg: de aandacht
Betrek kinderen meer bij een 

bezoek door te vragen wat ze zien en 
voelen. Stimuleer ze om tijdens een 

museumbezoek tekeningen te maken 
van wat ze zien. Vraag in musea naar 

opdrachten voor kinderen of een 
audiogids, waardoor ze op een ludieke 

manier het museum verkennen en ze 
er meer van onthouden. En vergeet 

niet om regelmatig een pauze in 
te lassen: ga iets eten, laat ze even 

spelen of houd een korte siësta!

TIPS VOOR EEN GESLAAGDE 
VAKANTIE
Met het hele gezin naar Frankrijk kan fantastisch zijn. Maar als de 
activiteiten en bezichtigingen uw kinderen niet aanspreken, kan 
het net zo goed een ware nachtmerrie worden. Met deze tips zorgt 
u ervoor dat iedereen, jong en oud, zich zal amuseren. 
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Achteraf: houd 
herinneringen levend

Om herinneringen te laten 
blijven hangen en met het oog 

op latere vakanties, kunt u 
uw kinderen vragen wat zij 

het leukst en het minst leuk 
vonden. Laat ze een reisdagboek 

samenstellen met foto’s, een 
folder, toegangskaartjes, een 

tekening... Zo zullen ze zich deze 
vakantie langer herinneren.

De wereld verkennen is er 
ook zorg voor dragen
Maak van uw kinderen duurzame 
reizigers. Zorg ervoor dat u altijd 
een vuilniszakje bij de hand 
hebt om een picknickplaats, het 
strand... schoon achter te laten. 
Eet lokale producten, ook dat is 
een uitstekende manier om een 
regio te leren kennen. Leer uw 
kinderen dat ze in de natuur altijd 
op de paden moeten blijven en 
dat ze planten en wilde dieren en 
hun natuurlijke habitat moeten 
respecteren.

11
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REISLUSTIGE GEZINNEN
Hun passie is reizen en ze hebben ervoor gekozen hun kinderen 
vanaf heel jonge leeftijd mee te nemen op hun reizen. Ze vertellen 
op hun website en op Instagram in woord en beeld over hun 
avonturen. In dit boek delen ze met u hun herinneringen en 
ervaringen. Ze stellen zich even aan u voor.

Maman Voyage
Ik begon met de blog Maman Voyage na de geboorte van 
mijn zoon in 2009 om onze passie voor reizen met het 
gezin te delen. In mijn blog vertel ik over korte reisjes 
in Frankrijk, reizen in Europa maar ook over onze 
wereldreis in 2016 met onze twee kinderen. We 
hebben al meer dan honderd reizen met ons gezin 
gemaakt. We zijn afkomstig van Parijs, maar er zijn 
zoveel mooie regio’s in Frankrijk. Die verkennen 
we graag wandelend, fietsend, per boot of met de 
kampeerwagen. We wonen nu al drie jaar in Engeland 
en kijken ernaar uit om op vakantie te gaan in Frankrijk.

mamanvoyage  
www.mamanvoyage.com/

Here We Are
Wie zijn Here We Are? Wij zijn Audrey, Bastien, Daphné 

en Liam, een heel gewoon gezin dat koos voor een 
buitengewoon leven. We verkenden in 2008 al een jaar 
lang Amerika in een bestelwagen en spraken toen een 
belofte uit die ons leven heeft veranderd, namelijk dat 
we onze toekomstige kinderen de wereld zouden laten 

zien. In 2017 stapten we met zijn vieren in onze camper 
en sindsdien leiden we een nomadenbestaan. We zijn 

dus op reis, zonder vooraf vastgelegde route en zonder 
einddatum... Dat avontuur delen we graag met jullie.

hereweare.world 
hereweare.world
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Elody Loves Travels
Ik ben Élodie, 33 jaar, mama en altijd al gepassioneerd 
door reizen en fotografie. Ik ben blogger en maak 
reisverslagen voor de radio. Ik reis sinds een zestal 
jaar heel Frankrijk rond met mijn gezin door 
aan huizenruil te doen. Ik deel mijn avonturen, 
ontdekkingen en toeristische hoogtepunten ook op 
mijn blog en sociale media. Daarnaast geef ik daar 
tips voor andere reizende ouders.

elodylovestravels  
elodylovestravels.com

Parents-voyageurs
Hebt u reiskriebels? Wij ook! Wij, dat zijn 
Émilie en Florianne. Op onze blog en in 
onze podcast delen we onze ervaringen 
van onze reizen met het gezin, tonen we 
u leuke bestemmingen en stellen we u 
voor aan andere reislustige gezinnen of 
expats. Onze ambitie? Tonen dat reizen met 
kinderen leuk en aangenaam is. Zelfs met 
heel kleine kinderen kunt u ontspannen reizen. 
Onze filosofie? Beschouw elk moment van ontspanning 
buiten uw eigen huis als vakantie! 

parents_voyageurs  
www.parents-voyageurs.fr

Voyages et enfants
Ik ben Sandrine, mama van twee kinderen geboren tussen 

2005 en 2011, en ik ben gek op reizen. Ik begon in 2011 met 
mijn blog www.voyagesetenfants.com om tips te delen 
met andere ouders, zodat reizen met het gezin kinderspel 
wordt. U vindt er meer dan 250  bestemmingen, een 
webshop, overnachtingsmogelijkheden en routes, kortom 

alles wat u nodig hebt om een vakantie voor te bereiden. 
Sinds kort deel ik mijn ervaringen over de Hautes-Alpes 

op de blog www.experiences-hautes-alpes.com.
voyagesetenfants  
www.voyagesetenfants.com

13
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VOORBEREIDING
• Niet vergeten: 

zwemkleding, een vlieger 
en een strandbal. Voorzie 
kleding voor wisselende 
weersomstandigheden.

• Reserveer vooraf voor uw 
bezoek aan Nausicaá, de 
Coupole en de Compagnie 
du Dragon! 

GRATIS
• Bezoek aan het strand.
• Toegang tot de visafslag in 

Boulogne-sur-Mer.
• Wandeling in het Forêt 

de Guînes en langs 
de bewegwijzerde 
wandelroutes op Deux-
Caps.

• 1ste zondag van de maand: 
Cité de la dentelle et de 
la mode, Musée de la 
Céramique en Citadelle de 
Montreuil-sur-Mer.

• Zeehonden spotten in 
Berck.

DE OPAALKUST
Deze kust is bijzonder indrukwekkend, met steile rotswanden 
en uitgestrekte stranden! De kust is bezaaid met gezellige 
badplaatsen die gezinnen zonder twijfel bekoren. Water, zand, 
wind... En natuurlijk karaktervolle steden op mensenmaat. Bezoek 
zeker Boulogne, een vissersstad met het grootste aquarium van 
Europa: Nausicaá. Vergeet ook niet landinwaarts te trekken, want 
ook daar wachten enkele verrassingen.

VANUIT BRUSSEL/AMSTERDAM: 230/400 km naar Boulogne-sur-Mer.
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Boulogne-sur-Mer

Echinghen

Wimereux

Ambleteuse

Desvres

Wissant

Cap Blanc-Nez
Haute-Escalles

Landrethun-le-Nord

Calais

Guînes

Le Touquet

Montreuil-sur-Mer

Étaples

Camiers Ste-Cécile

Hardelot-Plage
Nielles-lès-Bléquin

Berck-sur-Mer

 Wizernes 

HET KANAAL



Nausicaá is het grootste aquarium 
van Europa. Er leven wel 58.000 dieren 
uit zeeën en oceanen overal ter wereld. 
Er wacht u een heel boeiend bezoek 
en onvergetelijke ontmoetingen met 
allerlei haaien, kunstzinnige kwallen 
enzovoort. Tijdens het bezoek komt u 
meer te weten over het leven in de zee, 
koraalriffen en de diepzee. Bij de gigan-
tische waterbekkens valt gegarandeerd 
ieders mond open. Wedden dat het hele 
gezin vol verwondering naar de grote 
roggen zal staren die boven uw hoofd 
lijken te zweven? De relatie tussen de 
mens en de oceaan wordt belicht aan de 
hand van de verschillende ecosystemen 
en de klimaatverandering. Neem ook 
een kijkje aan boord van een onder-

zoeksschip van het Ifremer (Institut 
Français de Recherche pour l’Exploi-
tation de la Mer), kom meer te weten 
over onderzoeken en ontdek boeiende 
diersoorten, zoals speelse pinguïns en 
zeeleeuwen. Voor kinderen is er een 
speciaal boekje (€ 6,90, alleen in het 
Frans) en er zijn verschillende ani-
maties en activiteiten (tegen betaling) 
waarbij u een kijkje achter de schermen 
en op het strand kunt nemen.

< 3+ | � 4 uur | f | 62200 Boulogne-
sur-Mer - bd Ste-Beuve - t 03 21 30 
99 99 - www.nausicaa.fr - dag. 9.30-
18.30 u (juli-aug. tot 20.00 u) - € 25-28, 
3-12 jaar € 18-21,50. Houd er rekening 
mee dat het er druk kan zijn.
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BEWEGEN 
Le Touquet, Hardelot, Boulogne, Berck en 
Wissant: laat uw spoor achter in het zand. 
De fijne zandstranden met zachte glooiingen 
van deze badplaatsen lokken veel strandzei-
lers. Probeer deze unieke sport met het hele 
gezin uit. Ze vereist enige techniek, maar is heel 
leuk. De kans is klein dat u meteen een expert 
wordt, gelukkig kunt u een duorit met een les-
gever maken. Geniet van de snelheid met de 
wind in de haren, zonder geluid van een motor 
en zonder zeeziek te worden. Speed sail (surfen 
op wielen) hebt u gemakkelijker onder de knie.
< 10+ | � 2 uur | Kennismaking met strand-
zeilen: vanaf 12 jaar, duur: 2 uur, vanaf € 35. 
Informeer bij: Windkart in Wissant (www.
windkartcoteopale.com), Éole Club (www.
eoleclub.com) in Berck, CVCCO (www.cvcco.
com) in Boulogne en Centre nautique Bertrand 
Lambert (t 03 21 05 33 51) in Le Touquet. 
Speed sail: Hardelot (wheelingclubhardelot. 
free.fr): reken op ca. € 15/uur, vanaf 10 jaar.

Camiers-Sainte-Cécile: een duchtig klimpar-
cours. Vlak bij het strand en de duinen vindt u in 
het mooie dennenbos Laricio Parc Opalaventure. 
In dit duurzame klimpark vindt u geen schroe-
ven en nagels... Het biedt avontuur voor het hele 
gezin, met een veilig parcours ‘Découverte’ tus-
sen 2 en 8 m hoog boven de grond, maar ook 
speciale parcoursen voor jonge kinderen (-5 jaar), 
kinderen (5 tot 8 jaar) en volwassenen. Trek spor-
tieve kleding en schoenen aan.
< 3+ | � 2 uur | Parc Opalaventure - chemin 
des Bateaux, Ste-Cécile - t 06 81 64 23 42 - 
www.opalaventure.com - maart-okt.: wo.-ma. 
(schoolvak. dag.) 9.30-15.30 u (laatste toe-
gang) - € 22, kind. € 15 - reserv. aanbevolen.

Nielles-lès-Bléquin: de treinsporen op. Ga 
spoorfietsen in het Pays de Lumbres met een 
kar op vier wielen waarmee u zich op een voor-
malige spoorlijn voortbeweegt. U kunt met vier 
op een spoorfiets (of met vijf als er een kind 
tot 4 jaar bij is). Twee personen (min. 1,40 m) 
moeten trappen. U kunt kiezen uit twee routes 
(9 km heen en terug, 1½ uur) langs de voorma-
lige spoorlijn St-Omer/Boulogne-sur-Mer. De 

route ‘Chevalier de la Chapelle’ voert u door 
een mooi bos. De route ‘Adelthur’ loopt door 
het weidse landschap van de Valleien van de 
Artois. Het vraagt enige inspanning van uw kui-
ten, maar verder is de tocht rustig en idyllisch. 
Er zijn ook twee wandelspeurtochten uitgestip-
peld (vanaf 8 jaar - 5 of 6 km, duur: 2 tot 3 uur).
< 4+| � 1½ uur| f | Rando-Rail - Trotti-Trail 
du Pays de Lumbres - r. de la Gare - t 03 21 
88 33 89 - www.rando-rail.com - juli-aug.: ver-
trek dag. 10.00-17.00 u, april-juni en sept.: raad-
pleeg de website voor data en openingstijden - 
spoorfietsen € 31, wandelspeurtocht € 3/pers.

Le Touquet: mountainbiken of go-cart? 
Deze badplaats met de mooie dijk en de gezel-
lige straten die naar de zee, het bos, de duinen... 
leiden, is een ideale vakantiebestemming voor 
gezinnen die graag fietsen. Er lopen veel fiets-
paden en bewegwijzerde fietsroutes door de 
duinen begroeid met zandhaver. Ze voeren u 
naar een uitkijkpunt met uitzicht over de mon-
ding van de Canche. Het geurige dennenbos is 
ideaal om te mountainbiken. Het zand daagt 
uw kuiten uit, dat wel, maar echte liefhebbers 
houden wel van een uitdaging. Met de aller-
kleinsten kunt u dan weer een tochtje met de 
go-cart maken op de dijk.
< 5+ | � 1 uur-1 dag | Verhuur: Bike 4 You - 
33  bd Daloz - t   03 21 06 45 43 - www.
bike4you.fr - dag. 10.00-18.00 u - fiets € 15/
dag, kinderfiets € 12/dag, fietskar € 12/dag, 
elektrische fiets € 35/dag - go-cart (2-6 pers.): 
€ 12-24/uur (afhankelijk van het aantal pers.).

ONTDEKKEN 
Calais: linnen, zijde, nylon of katoen? Een 
mooie en oude kantfabriek uit de 19de eeuw 
werd uitgebreid met een hedendaags bij-
gebouw. Ze omvat een collectie en tijdelijke 
tentoonstellingen over de geschiedenis van de 
verfijnde kant, de relatie tussen kant en mode 
vanaf de 16de eeuw, het kantklossen... Bij een 
bezoek hoort ook een demonstratie met een 
leverskantmachine door een professioneel 
tulemaker (ma., wo.-vr. en zo.). Overal in de 
fabriek staan spelletjes en interactieve opstel-
lingen voor het hele gezin.
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< 6+ | � 1½ uur | f | Cité de la dentelle et de 
la mode - 135 quai du Commerce - t 03 21 00 
42 30 - www.cite-dentelle.fr - april-okt.: wo.-ma. 
10.00-18.00  u, nov.-maart: wo.-ma. 10.00-
17.00 u - € 7, 5-18 jaar € 5 - -5 jaar en 1ste zo. van 
de maand gratis toegang.

Desvres: Musée de la Céramique. Dit mu- 
seum van de keramiek bevindt zich in een 
prachtig gebouw met blauwe en witte faience-
tegels, dat mooi afsteekt tegen het bos erach-
ter. De dynamische opstelling toont u de pro-
ductieprocessen van verschillende soorten 
keramiek: aardewerk, zandsteen en porselein. 
U krijgt er een overzicht van de lokale produc-
tie van de afgelopen 300 jaar aan de hand van 
700 prachtige voorwerpen. Daarnaast zijn er 
veel spelletjes, workshops (schoolvak.), aan-
raakschermen en grappige audiopennen, waar-
mee de allerkleinsten dingen kunnen aanwijzen 
en luisteren naar de uitleg op hun eigen ritme.
< 4+ | � 2  uur | R. Jean-Macé - t  03 21 
83 23 23 - www.musee-ceramique-desvres.
com - juli-aug.: di.-za. 10.00-18.00 u, zo. 14.00-
18.00 u, de rest van het jaar: raadpleeg de web-
site - € 5, -18 jaar € 4, -8 jaar en 1ste zo. van de 
maand gratis toegang.

Wizernes: raketten en sterren onder de 
Coupole. Onder deze gigantische betonnen 
constructie, wel 55.000 ton zwaar, wilden de 
Duitsers hun V2-raketten naar Londen afvu-
ren. De plek staat symbool voor de waanzin en 
de mateloosheid van de nazi’s en werd omge-
vormd tot geschiedkundig centrum met een 
3D-planetarium. Twee parcoursen vertellen 
u meer over de geschiedenis van deze plek 
(tunnels, raketten, het dagelijks leven tijdens 
de Duitse bezetting), met reconstructies, aan-
raakschermen, films en een infraroodhelm voor 
een bezoek met audiogids (niet aanbevolen 
voor kinderen tot 12 jaar). Neem daarna plaats 
onder het gewelf van het planetarium, met een 
diameter van 15 m, bij het scherm van 360°. U 
brengt dan, uitgerust met een 3D-bril, een uur 
lang door op de maan en in de ruimte.
< 6+ (planetarium), 12+ (tentoonstelling) | 
� 2½ uur| f | r. André-Clabaux - t 03 21 
12 27 27 - www.lacoupole-france.com - dag. 

DE POINTE AUX OIES  
DOOR DE OGEN VAN...

‘Het is echt moeilijk om één 
favoriete plek te kiezen langs 
de Opaalkust, want het is een 
onvoorstelbaar mooie streek met 
een prachtige, ongerepte natuur. 
Maar er zijn ook lange, fijne 
zandstranden en karaktervolle 
dorpen.
Spontaan denk ik aan Pointe aux 
Oies met de duinen van de Slack. 
Het is een onbekend plekje tussen 
Wimereux en Ambleteuse, en het 
is echt ideaal voor gezinnen en 
natuurliefhebbers.
Aan de kant van de weg is een klein 
parkeerterrein en vanaf daar loopt 
u via een mooie houten trap naar 
beneden, naar zee. Aan de ene kant 
ligt het strand, dat u bereikt door de 
duinen, aan de andere kant kunt u 
over de rotsen wandelen.
Deze plek is ook heel populair bij 
kitesurfers. Dat levert vanaf het 
strand een mooi spektakel op, al 
die zeilen in de wind en silhouetten 
in de verte. Houdt u zelf van een 
beetje actie? Er is een wandelpad 
dat geschikt is om met kinderen 
te wandelen. Wie weet, komt u 
onderweg enkele dieren tegen.
Het beste moment om Pointe 
aux Oies te bezoeken is bij 
zonsondergang. Dan zijn de kleuren 
het mooist. Als er veel wind is, kunt 
u beschutting zoeken in de duinen.’

Émilie Beslon, oprichtster 
en coauteur van de blog 
parents-voyageurs.fr

Parents-voyageurs
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9.00-18.00 u (juli-aug. 10.00-19.00 u); voor-
stellingen in het planetarium: raadpleeg de 
website - gesl.: 2 weken in jan. - combinatie-
kaartje Centre d’Histoire + Planétarium: € 15, 
-17 jaar € 10,50, gezinskaartje € 37.

Étaples: zeevissen… op het droge. Le 
Maréis - Centre de découverte de la pêche is 
gevestigd in een voormalige touwfabriek. Op 
een interactieve, didactische manier, met ani-
maties, interactieve zuilen, simulatoren (sta 
aan het roer van een schip), 3D-films enzo-
voort, komt u meer te weten over de visvangst 
op zee. Het is aanbevolen te kiezen voor een 
rondleiding met een gids, vaak zijn het voorma-
lige zeevissers, of hun vrouwen of dochters. U 
begint uw bezoek aan boord van een trawler en 
eindigt het onder water te midden van de scho-
len vissen. In schoolvakanties zijn er workshops 
voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders: 
lantaarns maken, kookworkshops, touwen 
knopen (raadpleeg de kalender op de website).
< 4+ | � 2 uur | Le Maréis - Centre de décou-
verte de la pêche - bd Bigot-Descelers - 
t 03 21 09 04 00 - www.mareis.fr - april-sept.: 
dag. 9.30-13.00 u en 14.00-18.00 u, de rest van 
het jaar: ma.-za. 10.00-12.30 u en 14.00-17.30 u, 
zo. 14.00-17.30 u - € 8 (3-18 jaar € 6), gezins-
kaartje € 25.

Guînes: een heuvel die de tijd aangeeft. Dit 
stadje tussen bos en zee lag ooit in een machtig 
graafschap. Boven op de groene heuvel staat 
al sinds 1763 een klokkentoren vanwaaruit u 
een prachtig uitzicht hebt in alle richtingen. In 
de toren is een interactief museum gevestigd 
over de geschiedenis van deze streek vanaf de 
komst van de Vikingen. Er wacht u een ludiek 
(spelletjes, verkleedkleren) bezoek dat het 
hele gezin zal boeien. Ongeveer 1 km verderop 
bevindt zich het openluchtmuseum St-Joseph-
Village, een reconstructie van een dorp uit de 
jaren 1900-1950.
< 4+ | � 1½ uur| f | La Tour de l’Horloge - r. du 
Château - t 03 21 19 59 00 - www.tour-horloge- 
guines.com - € 6, kind. € 4, gezinskaartje € 20.
Parc-écomusée St-Joseph-Village - 2450 che-
min du Premier-Banc - t 03 21 82 08 58 - www.
st-joseph-village.com - € 11,50, 6-16 jaar € 7.

SPELEN 
Le Touquet: zwemmen… in warm water! 
In het grootste zwemparadijs van Noord-
Frankrijk kunt u in elk seizoen en in alle weers-
omstandigheden zwemmen in water van 29°C 
(in de binnenzwembaden dan toch). Probeer, 
terwijl u van de reuzenglijbanen gaat, ook te 
genieten van het uitzicht op zee. Of duik het 
golfslagbad in of kom tot rust in een jacuzzi. 
<  3+ | �  2  uur of (veel) langer | f  | 
Aqua lud - bd Thierry-Sabine - t  03 21 90 
07 07 - dag. 10.30-17.45 u (in de zomer tot 
18.45 u) - raadpleeg de website voor sluitings-
dagen - dagkaartje € 21, kind. kleiner dan 1,40 m 
€ 16, kind. kleiner dan 1 m gratis toegang (½ dag 
en late aankomst: verminderd tarief).

Strand van Wimereux: meer hoeft het niet 
te zijn. Zwemmen, voetballen of volleyballen 
op het strand, zandkastelen bouwen, schelpen 
zoeken, vliegeren (of toch proberen), de golven 
overwinnen, een wandeling door de duinen... 
of gewoon nietsdoen. Het kan allemaal, gratis, 
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WOW! 
In Calais wacht u een ontmoeting 
met draken. Twee indrukwekkende 
wezens maken het strand van de 
stad onveilig! De enorme creaties 
van hout, metaal, leder en stof van 
de Compagnie du Dragon zorgen 
voor de nodige animatie op het 
strand. De Dragon de Calais (75 ton 
zwaar) slaat zijn reusachtige 
vleugels uit, spuwt vuur, rook of 
water, en neemt u mee voor een rit 
van een halfuur. Zijn kleinere en 
minder opvallende gezel Iguane 
sentinelle, een leguaan, houdt de 
veerboten nauwlettend gade... en 
verliest ook u niet uit het oog.
< 4+ | � 1 uur | f | Le Dragon 
de Calais - 201 av. Winston-
Churchill - t 03 66 62 60 00 - www.
compagniedudragon.com - juli-aug.: 
dag. 10.00-18.15 u, juni en sept.-
okt.: 10.00-17.15 u, nov.-mei: 14.00-
17.15 u - € 9,50, 4-11 jaar € 6,50. 



met het hele gezin op het strand van de mooie 
belle-époquebadplaats Wimereux. Naast het 
keienstrand is een strand met fijn zand en de 
waterkwaliteit is er uitstekend. 
< 3+ | � 2 uur of (veel) langer | Office de tou-
risme: t 03 21 10 88 10 - www.boulonnaisautop.
com. Club Nautique: club-nautique-wimereux.
com - vrijetijdsactiviteiten voor alle leeftijden: 
kajakken, peddelsurfen, wandelingen met gids, 
kustlopen, tocht met een catamaran.

EROPUIT TREKKEN 
Cap Blanc-Nez: mooie uitzichten, vogels 
en fossielen. Boven op de 134 m hoge rots-
wand hebt u een adembenemend uitzicht op 
zee en de op en af varende schepen. U kunt 
er mooi wandelen langs bewegwijzerde, maar 
winderige wandelroutes. Ideaal om ten volle 
te genieten van de mooie omgeving. De kort-
ste wandelroute is 1 km lang en voert naar het 
uitkijkpunt. Maak een wandeling met een gids 
als u ook informatie wilt over de geschiedenis, 
de fauna (stormvogels…) en de geologie (zoek 
naar fossielen). Hij neemt u mee langs de voet 
van de kalkrotsen, over een van de mooiste 
stranden van Frankrijk (t 06 81 01 39 85 - www.

sortie-nature.fr - € 10, kind. 6-14 jaar € 5). Trek 
stevige schoenen en een windjack aan.
< 6+ | � 2 uur | Maison du Site des Deux-
Caps - www.lesdeuxcaps.fr

Fort d’Ambleteuse: verdediging van de 
kusten van Het Kanaal. Het fotogenieke 
laatste fort aan Het Kanaal en de Noordzee, 
dat soms wordt omringd door zand, soms door 
golven, doet uw kinderen dromen over pira-
ten. Het fort werd in de 17de eeuw opgetrok-
ken door Vauban, met de kanonnen naar zee 
gericht. Bezoek de toren en de bouwwerken 
en wandel dan over de weergang met kantelen 
terwijl u in de verte de boten ziet binnenvaren in 
de haven van Boulogne en (bij heel, heel mooi 
weer…) de trotse Engelse rotsen.
< 4+ | � 1 uur | t 06 75 52 73 57 - juli-aug.: 
za.-zo. 15.00-18.00 u, Pasen-juni en sept.-okt.: 
zo. 15.00-18.00 u - € 3, kind. € 1,50.

Montreuil-sur-Mer: ridders en vleermui-
zen. Wanneer u in alle rust langs de 3 km lange 
omwallingen van de citadel (13de en 16de 
eeuw) wandelt, kunt u niet anders dan denken 
aan de ridders die hier ooit een moedige strijd 
leverden. Vanaf de bastions kijkt u uit op de 
Vallei van de Canche. Kinderen kunnen in de 
citadel (eventueel) verkleed (kleren verkrijg-
baar in het museum) een speurtocht onderne-
men. De citadel is ook een populaire overwinte-
rings- en broedplek voor verschillende soorten 
vleermuizen. Dankzij een infraroodcamera 
kunt u ze observeren.
< 4+ | � 1 uur | Citadelle - r. Carnot - t 03 21 
06 10 83 - www.musees-montreuilsurmer.fr - 
juli-aug.: dag. 10.00-18.00 u, de rest van het 
jaar: wisselende openingstijden, raadpleeg de 
website - € 6, -18 jaar € 4, gratis toegang -12 jaar 
en 1ste zo. van de maand (behalve juli-aug.).

Forêt de Guînes: te voet, met de fiets of... 
slingerend aan de takken. De groene long 
van de Calaisis (785 ha eiken, beuken, haag-
beuk en berken) is het ideale speelterrein 
voor activiteiten met het hele gezin. Dankzij 
de bewegwijzerde routes die vertrekken bij 
het Maison forestière (in Bois Ballon) verkent 
u het bos te voet of per fiets. Mag het span-
nender? Trek dan naar Passion d’Aventure Le
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(klimparcours voor kinderen en volwassenen). 
< 5+ | � 2 uur | f | Ten zuiden van Guînes 
(10 km ten zuiden van Calais via de D 127); www.
paysdopale-tourisme.fr/les-sites-naturels/
foret-domaniale-de-guines.
Passion d’Aventure: t 06 87 61 32 72 - www.
passiondaventure.com - juli-aug.: dag. 9.30-
19.30 u, mei, juni, sept.: wo.-ma. 9.30-19.30 u - 
€ 25, kind. € 14, parcours ‘baby’ voor -5 jaar € 6.

Boulogne-sur-Mer: vroeg opstaan om vis 
te kopen. Woon de geautomatiseerde visafslag 
in de grootste haven van het land bij, een aanra-
der, al moet u er wel vroeg voor opstaan, want 
het bezoek begint om 4 uur! (www.entrepriseet 
decouverte.fr of www.boulonnaisautop.com). 
Met kinderen kiest u beter voor de traditionele 
visafslag en vismarkt op de Quai Gambetta, 
met kraampjes vol vers gevangen vis. Wedden 
dat het hele gezin onder de indruk zal zijn van 
de sfeer, de kleuren en de vele soorten vis?
< 4+ | � 1 uur | f | Visafslag - Quai Gambetta - 
dag. vanaf 7 uur (afhankelijk van de aankomst 
van de vissers, het weer...) - gratis toegang. 

Berck-sur-Mer: ontmoeting met de zee-
honden. Hier wacht u een uniek spektakel: een 
zeehondenkolonie rust bij laagtij op de zand-
banken niet ver van het watersportcentrum ten 
zuiden van de badplaats. 
< 4+ | � 2 uur | Raadpleeg de getijden op 
www.berck-tourisme.com - gratis toegang.

FEESTEN 
Berck-sur-Mer: vliegers uit de hele wereld. 
Elk jaar vindt op het strand van Berck een van 
de grootste vliegerbijeenkomsten ter wereld 
plaats, met wedstrijden, demonstraties en ini-
tiaties. Het kleurrijk spektakel is een lust voor 
het oog en lokt 500.000 toeschouwers van alle 
leeftijden. Duizenden kleine en grote vliegers, 
met geometrische, dieren- en andere patronen, 
dansen er in de lucht. 
1 week in april - strand en Esplanade Parmentier - 
www.cerf-volant-berck.com.

Boulogne-sur-Mer: Fête de la Mer. Vier 
dagen lang staan in de grootste vissershaven 
van Frankrijk de zee en de maritieme wereld 

centraal met een verzameling oud tuigage, 
boottochten, zeemansliederen, modelbouw, 
een markt, proeverijen... Kortom, er valt voor 
het hele gezin wat te beleven! 
Oneven jaren, rond 14 juli - Quai Gambetta en 
bassin Napoléon - www.cote-dopale.com en 
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Montreuil-sur-Mer: klank-en-lichtspel ‘Les 
Misérables’. Dit spektakel in de citadel is gewijd 
aan het meesterwerk van Victor Hugo en hoofd-
personage Jean Valjean met verklede figuren, 
ruiters, vuureffecten en choreografieën. 
Juli-aug. (8 avonden) - www.lesmiserables- 
montreuil.com - € 19, -12 jaar € 9.

Hardelot: Festi’mômes. Dit mooie staatsbos 
met het lange strand, de villa’s en het so british 
kasteel is een leuke bestemming voor het hele 
gezin. De herfstvakantie staat er helemaal in 
het teken van kinderen, die er acteur en toe-
schouwer zijn. Marionettentheater, spelletjes, 
voorstellingen, optochten en workshops staan 
op het programma van het ‘Kinderpaleis’. 
festimomes-hardelot.fr - gratis straattheater, 
voorstellingen: raadpleeg de website.
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GOED ETEN

BOULOGNE-SUR-MER

Boulangerie Fred
Een goed adres voor een tussendoortje.
30 pl. Dalton - t 03 21 30 95 95 - di.-zo.

LE TOUQUET

In deze badplaats zijn veel gezinsvriendelijke 
adressen. Grote markt op do.- en za.ochtend, 
stel er een picknick voor op het strand samen. 

EN SLAPEN?

BERCK-SUR-MER

Camping Belle Dune
Gezinscamping ten noorden van Berck met 
comfortabele chalets voor twee tot zes 
personen. Er is een klein zwemparadijs en een 
speeltuin, maar de grootste troef voor kinderen 
is het strand 100 m verderop, achter de duinen.
202 chemin des Anglais - t 03 21 09 65 00 - 
camping-belledune.com - f - chalet weekend 
(min. 2 nachten) € 195-320.

BOULOGNE-SUR-MER

Maison d’hôtes La Belle Boulonnaise
Dit mooie pand van 1860 aan de voet van 
de omwalling ligt op een kwartier lopen van 
Nausicaá en de zee. Het krakende parket, de 
zachte tapijten, de oude meubelen geven het 
pand veel charme. Vriendelijke ontvangst en een 
lekker en gezond ontbijt.
15 bd Auguste-Mariette - t 06 60 81 89 49 en 
07 86 09 59 38 - www.labelleboulonnaise.com - 
3 kamers waarvan 2 met elkaar kunnen worden 
verbonden tot gezinskamer voor 4 pers.: € 110-
140 : voor 3/4 pers., afhankelijk van het seizoen.

ECHINGHEN

Le Prince Gourmand
Vanuit dit prachtige witte huis met blauwe 
luiken kijkt u uit op een boomgaard. Vriendelijke 

ontvangst. Ruime en mooi ingerichte kamers 
voor twee tot vijf personen en niet te vergeten, 
een onvergetelijk ontbijt...
1024 route de Tournes (5 km ten zuidoosten van 
Boulogne-sur-Mer) - t 03 21 92 04 19 - www.
prince-gourmand.fr - ; - f (table d’hôtes do.-
za., reserv. verplicht) - 4 kamers € 120-135 voor 
2 pers. (€ 25/extra bed) :.

HAUTE ESCALLES / CAP BLANC-NEZ

Chambre d’hôtes La Grand’Maison
Dit adres biedt de geneugten van het platteland 
en ligt toch vlak bij de zee. Gezinnen zijn dol op 
deze mooie en fleurige boerderij met speelzaal 
(tafelvoetbal, tafeltennis), speeltuin en dieren 
(u kunt er een ponyritje maken). De kamers 
onder het dak zijn gezellig en comfortabel, de 
vakantiewoningen en studio’s zijn goed uitgerust.
Gehucht Haute Escalles (2 km ten oosten 
van Cap Blanc-Nez) - t 03 21 85 27 75 - 
lagrandmaison.chez-alice.fr - 4 kamers (2 volw. 
+ 1 kind of 2 volw + 2 kind.) € 90-130 :, studio 
€ 150/weekend, vakantiewoning 4-5 pers. 
€ 250/weekend.

LANDRETHUN-LE-NORD

Les gîtes du Chênelet
In deze ecologisch gebouwde studio’s wacht u 
een gezellig verblijf in een groene omgeving. In 
de grote, moderne gemeenschappelijke ruimten 
is een keuken ter beschikking voor de gasten en 
er is een grote tuin.
34 r. de Moyecques (15 km van Calais en 
10 km van de kust) - t 06 61 73 19 83 - 
www.gitesduchenelet.com - 5 studio’s en 
vakantiewoningen (2 tot 10 pers.): € 100-300/
weekend - : met streekproducten, reserv. 
verplicht (€ 7).

WIERRE-EFFROY

Hôtel-restaurant La Ferme de la Raterie
In deze mooie, 18de-eeuwse boerderij vindt u 
grote, moderne en gezellige kamers met uitzicht 
op een prachtige tuin. In het restaurant serveert 
men lekkere streekgerechten.
1744 r. de Belle (12 km van Wimereux 
en de kust) - t 03 21 92 80 90 - www.
fermedelaraterie.com - f - 17 standaardkamers 
€ 79 (extra bed: € 30), kamer voor 3 pers. € 189, 
gezinskamer (4 pers.) € 200 - kinderbed gratis - 
: € 14,50, -10 jaar € 8,50.
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