ACTIVITEITEN

ALGEMEEN
Voor alle bezienswaardigheden in de ruime regio haalt u er best de groene Michelingids Picardie – Nord-Pas-de-Calais bij. Ook de topografische
kaarten van IGN zijn een aanrader, voor Equihen schaft u zich best kaart 2104 ET van Boulogne-sur-Mer aan. Met het juiste materiaal maakt u het
meeste van uw vakantie.
WANDELINGEN/WANDELGIDSEN
Volg bordjes met gele driehoeken voor de leukste en eenvoudigst te maken wandelingen. Deze zitten per regio in een mapje, gratis af te halen in
alle toeristische informatiecentra (soms na wat aandringen).Voor de Boulonnais is dat een mapje van 12 wandelingen, allen warm aanbevolen!
Voor de beginnende wandelaar: "24 Balades dans le Pas de Calais" van Roland Huguet, uitgegeven door Conseil Général Pas-de-Calais.
Wandelingen van 4 tot 10 km, zeer eenvoudig al neemt u toch best een stafkaart mee. Wandeling 19, 20 en 21 zijn uit de Le Domaine Sauvage
regio.
Iets geoefender: "Le Pas-de-Calais à Pied" in de reeks Topo Guides: 23 leuke wandelingen met heel veel uitleg. Ook is er "Les Nouveaux Guides
Franck: Randonnées Pas-de-Calais, Côte d’Opale" door Christophe Lépine. Veel daguitstappen tussen 10 en 20 km als combinatie van bestaande
wandelingen. Omvatten de mooiste wandelgebieden maar vaak niet eenvoudig om te volgen. Aanraders: wandeling 12 – Entre les 2 Caps;
wandeling 20 – Montreuil-sur-Mer.
NATUUR
Bekijk even "Nature en Caps et Marais d’Opale" van Dominique Arnaud: algemene uitleg over de regionale fauna & flora. Verder is ook het
natuureducatief centrum Arena te Condette zeker een bezoekje waard. En tenslotte organiseert Eden 62 natuureducatieve wandelingen in de regio.
Programma overal gratis verkrijgbaar.
LOKALE RESTAURANTJES ZONDER TOERISTENPLAAG
Een kleine weergave van onze eigen ervaringen met enkele leuke établissements uit de streek.
-

-

62224 Equihen-Plage: Restaurant Le Bouquet, 4 rue Charles Cazin, 00 33 3 21 92 25 210 - Zeer culinair. Uitstekende prijs-kwaliteit.
Onze absolute aanrader!
62270 Wierre-Effroy: La ferme du Vert, Rue du Vert, 00 33 3 21 87 67 00 - Prachtig verbouwde schuur, unieke locatie en sfeer, hotel,
menu van € 28 viel iets tegen, beter à la carte.
62930 Wimereux: Chez Yann, 25 Rue Napoleon, 00 33 3 21 87 30 04, www.chezyann.com - Lekkere originele keuken.
62930 Wimereux: La Vie est Belle, 44 Rue Carnot, 00 33 3 21 83 19 31, www.restaurant-lavieestbelle.fr - Vroeger sterrenkok, nu
eenvoudig maar lekker en betaalbaar bistro/restaurant. Unieke smaken en gerechten aan interessante prijs. Een aanrader!
62520 Le Touquet: Perard, 67 Rue de Metz, 00 33 3 21 05 13 33, www.restaurantperard.com - Perard is de uitvinder van de vissoep.
Wordt nu over de ganse wereld geëxporteerd. Prijs/kwaliteit/service net te doen, maar je moet dit gezien hebben. Met oesterbar en
aanpalende winkel.
62520 Le Touquet: Le Manoir du Golf, Avenue du Golf, 00 33 3 21 06 28 00 - Aan de Golf, mooi decor en terras, ook niet-golfers welkom,
uiterst lekker ‘gekruid’ eten, niet goedkoop maar de centjes meer dan waard.
62520 Le Touquet: Les Djukes, 73 Rue de Paris, 00 33 3 21 05 03 03 - Tof interieur, heel smakelijk gegeten.
62520 Le Touquet: Le Ricochet, 49 Rue de Paris, 00 33 3 21 06 41 36 - Wereldkeuken met oosterse invloeden.
62170 Saint-Josse: Auberge du Moulinel, 116 Ch. De L’Avant-Pays (D139), 00 33 3 21 94 79 03 - Moeilijk te vinden, best GPS instellen
(en niet naar St-Josse rijden) maar het zoeken waard. Fijne keuken in een ouderwets maar bijzonder interieur.

En dan zijn er nog de estaminets-randonnée, een twintigtal volkscafés/restaurants (zoals "Au Lion d’Or" in Hardinghen) verspreid over kleine
dorpjes in de Boulonnais, waar je lekker regionaal eet voor ca. € 10 en er volksspelen vindt. Boekje met de adressen in alle toeristische diensten
gratis op te halen.
UITSTAPJES
Voor de natuurliefhebbers: met de fluisterboot rond natuurgebied van Clairmarais (Saint-Omer) en Baai van de Somme! Of verken de baai en haar
uitzonderlijke natuur met de auto. Langs de kust en door het binnenland van de Baai van de Somme laten we u de verschillende aspecten zien van
die natuur. U komt langs een paar natuurparken en bezoekerscentra rond dit thema. Uiteraard hoort hier een stadswandeling in Saint-Valéry-surSomme en Le Crotoy bij.
Een unieke natuurwandeling, dwars door de Baai van de Somme, behoort ook tot de mogelijkheden. Rij zeker terug via de mooie abdij van SaintRiquier en de tuinen van de abdij van Valloires. Genieten heeft tijdens deze route de hoogste prioriteit.
Voor de historici: La Coupole bij Saint-Omer, een indrukwekkend bunkermuseum rond WO2.
Ten slotte zullen de golfliefhebbers de Golf te Hardelot niet over het hoofd willen zien.
OMGEVING VAKANTIEWONING
Équihen-Plage Surf school

0.5 km

Hardelot les Dunes Golf Course Boulogne-

5.5 km

sur-Mer Train Station Boulogne-sur-Mer

5.8 km

Tintelleries Train Station Boulogne-sur-Mer

6.9 km

Museum

7 km

Boulogne Hospital

7.3 km

Wimereux Golf Club

13.6 km

Aqualud Water Park

16.1 km

Maréis Sea Fishing Discovery Centre

17.3 km

Le Touquet Golf Course

18.9 km

Wissant Kitesurf

32.4 km

Le Touquet Opal Coast Airport

17.7 km

