
ONMISBAAR - TRADITIONEEL - OPMERKELIJK

De Camping, een familieverhaal...
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RECEPTIE DRIETALIG
• Buiten kampeerseizoen: 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00
• Laagseizoen: 9.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00
• Juli en augustus: dagelijks 9.00 tot 21.00 uur

WIFI | Gratis

RESERVEREN 
• Vanaf januari

BEWAKING
• Camping bewaking van 21.00 - 6.00 uur van 01.07 t/m 31.08
Automatische slagboom:
• Bediend door een kentekenherkenningssysteem dat het voertuig 
herkent van een klant die op de camping verblijft
• Sluiting van de slagbomen’s nachts van 0.00 uur   tot 6.00 uur ‘s 
morgens
• Sluiting van de toegangspoort’s nachts vanaf 0.00 uur, als par-
keerplaats vol is

WELKOMSTDRANKJE
• Elke zondag in het hoogseizoen

BAR | RESTAURANT | CAMPINGWINKEL   
• Op de camping eten
• Afhaalgerechten
• Campingwinkel

WASSERIJ
• Wasmachine en droger (tegen betaling)
• Strijkkamer : strijkijzer in bruikleen

GRATIS PENDELDIENST NAAR HET STRAND
• Camping AMETZA stelt een pendelbusje naar het strand ter beschik-
king in juli en augustus

VERWARMD ZWEMBAD
• Geopend van mei tot september
• Met toezicht van 1 juli t/m 31 augustus
• Geopend van 10.00 - 20.00 uur
• Gratis aquagymlessen
• Zwembroek voor jongens verplicht
• Dragen van polsbandje verplicht
• Zwemles (tegen betaling)

SPEELTUIN | SPORTZONE
• Voor kinderen van 3 tot 12 jaar onder toezicht van een ouder 
(camping Ametza wijst iedere aansprakelijkheid af)
• Tafeltennis, jeu-de- boules, voetbal, volleybal...

ANIMATIES HOOGSEIZOEN
• Animaties overdag
• Kinderclub
• Speciale avonden en shows
• Olympiades, wandelingen

BETALING VAN UW VERBLIJF
• Standplaats: op dag van aankomst
• Verhuur mobilhome: 1 maand vóór aankomst
• Geaccepteerde betaalwijzen: contant, bankpas, vakantiecheque, 
bankoverschrijving 
• Bankcheques worden alleen geaccepteerd tijdens het reserveren 

BEZOEKERS
• Bezoekers dienen zich bij de receptie aan te melden en een vergoe-
ding te betalen (toegangstarief bij de receptie). Ze mogen niet met 
hun voertuig de camping op.

HUISDIEREN
• Honden zijn toegestaan mits aangelijnd tegen het geldende tarief, 
inentingsbewijs verplicht
• Vechthonden zijn niet toegestaan
• Andere dieren worden niet toegelaten  

HUISVUIL
• Gescheiden inzameling bij de ingang van de camping

Bienvenue
Bienvenido

Willkommen
Welcome

Vindas

Benvenuto
Ongi etorri
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Een FAMILIEVERHAAL

Een dynamisch team 
dat aan uw wensen 
beantwoordt 
Wij willen graag dat u tevreden bent en 
daarom staat het team van camping 
Ametza klaar om naar u te luisteren en 
zo goed mogelijk aan uw verwachtin-
gen tegemoet te komen. We kennen 
de streek door en door, en kunnen 
op uw wensen inspelen met zeer ver-
schillende en uiteenlopende acti-
viteiten 

Vakantie tussen 
oceaan en bergen
Wat een geluk om van de bergen en zee 
te kunnen genieten! Camping Ametza 
is hiervoor een ideale plek want het is 
strategisch gelegen tussen enerzijds de 
keten van de Pyreneeën, gedomineerd 
door de berg Larrun, en anderzijds de 
Atlantische Oceaan, die een enorme 
waaier aan mogelijkheden bieden. On-
gelofelijk! 

Topanimaties !
Het gezin staat centraal in de acti-
viteiten die wij voorstellen. We zorgen 
ervoor dat alle generaties zich op hun 
gemak voelen bij gevarieerde ani-
maties die speciaal voor hen zijn be-
dacht en uitgewerkt. Daarom zetten 
we ons in om ieder jaar iets nieuws te 
kunnen bieden waaraan u onvergete-
lijke herinneringen zult overhouden. 

Michel Alzaté richtte camping Ametza in 1952 op, in zijn geliefde Baskenland waar 
dankzij het opkomende toerisme aan een groeide vraag moest worden voldaan.

Met liefde en aandacht slaagde hij erin een aangename plek te creëren, volledig 
in harmonie met een adembenemend uitzicht op de Atlantische Oceaan en om-
geven door de Pyreneeën.

Tegenwoordig zijn het zijn drie kinderen, Stéphane, Gratiane en Catherine, die 
deze geest willen behouden en hun kinderen voorbereiden om in de toekomst 
hun werk voor te zetten.

Zijn ligging
Camping Ametza met 4 sterren ontvangt u in een uniek kader, in de buurt van 
een van de mooiste fijne zandstranden van de Baskische kust, het strand van 
Hendaye, vlak bij de Spaanse grens.

Een camping toegankelijk voor iedereen
Onze faciliteiten zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. De mobil-
home Life is zodanig ontworpen dat u zich in deze accommodatie gemakkelijk kunt 
bewegen.
 

Een groene en ontspannende omgeving
Bomen van meer dan vijftig jaar oud en bloemperken verwelkomen u en creëren 
een ideaal kader om optimaal van uw vakantie te kunnen genieten.

Het Baskenland goed leren kennen
Het team van camping Ametza kent de streek op zijn duimpje en geeft u met ge-
noegen allerhande tips en advies: wandelingen, cultuur, plekken om te sporten…

Een bar-restaurant om te genieten
De chef en zijn medewerkers verwelkomen u dagelijks in een hartelijke en 
ontspannen sfeer waar u de traditionele keuken van het Baskenland kunt ont-
dekken. 

Animaties voor iedereen
Een grote keus aan activiteiten voor iedereen van 4 tot 104 is door ons team 
uitgewerkt en wordt u tijdens uw verblijf aangeboden. 

Gratis pendelbus vanaf camping Ametza naar het 
strand
Profiteer in het hoogseizoen van onze pendelbus om naar het strand te gaan dat 
op zo’n 900 meter van de camping ligt. Dagelijks kunt u hiermee regelmatig heen 
en terug naar het strand.

Zijn karakteristieke maar ook heel andere speciale 
avonden 
Liefhebbers van flamenco, salsa, mutxiko, karaoke, muziek… onze avonden zijn be-
doeld om ieder publiek te vermaken.

De Ametza Pass voor uw vrijetijdsbesteding
Met deze pas krijgt u 10% korting voor het hele gezin op de diensten die onze 
enthousiaste samenwerkende lokale bedrijven u bieden en door ons zijn gese-
lecteerd.
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Een uitzonderlijk strand  
Wat een geluk! Het strand van Hendaye 
is een van de mooiste stranden van de 
Aquitaanse kust. 

Hendaye 
Ontdek de stadswijken, de architectuur 
en de karakteristieke markten…

San Sebastian | Donostia
De ‘Topo’ (EuskoTren) verbindt per 
spoor Hendaye met San Sebastian-Do-
nostia, de Europese culturele hoofd-
stad van 2016, in slechts 35 minuten.  

Hondarribia
Steek de rivier Bidasoa met de boot 
over en bezoek de vestigingsstad Hon-
darribia.

Saint-Jean-de-Luz
Een historische stad waar koning Lo-
dewijk XIV in het huwelijk trad met de 
Spaanse prinses María-Theresia. De 
stad ligt op 15 minuten afstand en u 
rijdt er naartoe over een kustweg met 
prachtige uitzichten op de oceaan.

Vélodyssée
Een bewegwijzerde fietsroute langs de 
Baskische kust en het kasteel van Abba-
die, de baai Txingudi en de rivier Bida-
soa.

Hendaye
ASSURÉMENT

De OMGEVING

De TWEELING
De legende vertelt dat Roeland, een van 
de ridders van Karel de Grote, om de 
stad Bayonne te verwoesten een grote 
rots vanaf de berg Peñas de Aia omlaag 
gooide. De rots rolde de berg af en viel 
uiteindelijk in de zee waar hij in tweeën 
brak. 
Het is echter het indrukwekkende werk 
van de erosie die de rotsen heeft doen 
ontstaan. Men denkt zelfs dat het er over 
enige tijd drie zullen zijn...

Een UITZONDERLIJKE 
ligging

LAAT U LEIDEN 
KASTEEL-OBSERVATORIUM VAN ABBADIE

Kent u Antoine d’Abbadie ?  
Hij was een hartstochtelijk liefhebber 
van de natuurkunde, de geofysica en de 
astronomie. Hij werd in Dublin geboren 
en was de zoon van een Ierse moeder 
en Baskische vader. Het gezin verhuis-
de halverwege de 19e eeuw naar Hen-
daye en gaf hier opdracht tot de bouw 
van een observatorium met voor die 
tijd unieke instrumenten en het kasteel 
van Abbadia, een neogotisch woon-
huis, ontworpen door Viollet-le- Duc, 
waarvan de buitengevels met stenen
dieren versierd zijn. 

Route de la Corniche
64700 HENDAYE
Tél. : +33 (0)5.59.20.04.51
chateau-abbadia@hendaye.com

LARRUN
De berg Larrun, La Rhune in het Frans, 
is een bergtop in de Pyreneeën met een 
hoogte van 1905 meter die te voet, vanaf 
Ascain of Sare, of met een klein treintje 
uit het jaar 1924, vanuit de haven van 
Saint-Ignace, bereikbaar is. 
Het hele Baskenland leeft op de maat 
van deze berg die elke dag van aanzicht 
verandert. Dit mag u niet missen!

Het KUSTPAD
Dit pad strekt zich over 25 km uit tussen 
de steden Hendaye en Bidart en biedt 
prachtige uitzichten langs de hele route. 
Echte sporters lopen het pad in één dag 
en wandelaars kunnen onderweg rust-
pauzes inlassen en op deze manier het 
uitzonderlijke erfgoed van de steden en 
dorpen waar ze doorheen komen beter
leren kennen.
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TOPANIMATIES
AMETZA-avonden

Avonden voor iedereen...
Elke avond organiseren we een gezellige 
avond voor een publiek van alle leeftij-
den. Als u van karaoke, quizzen, bingo of 
dansen houdt, organiseren we elk jaar 
nieuwe avonden die u niet snel zult ver-
geten.

Welkomstdrankje
Ledere zondag, bij een aperitiefje met 
Baskische hapjes, stellen wij u onze 
camping voor, ons team, de animaties 
en de gezellige avonden die gedurende 
de week gepland zijn.

Leer onze cultuur kennen
We hebben een rijke cultuur en willen 
u deze graag laten leren kennen aan de 
hand van dansen, spelen, liederen en 
Baskische muziek.

FEESTKALENDER

Hendaye I Festival Guitaralde I Juli
Drie avonden met de gitaar als middelpunt van een eclectisch 
programma waarin alle stijlen aan bod komen.

Zomerfeesten van Hendaye I Juli
Gedurende drie dagen vinden er gratis voorstellingen plaats in 
de verschillende wijken van de stad.

Chipiron-feest I Hendaye I Juli
Gerecht op basis van pijlinktvisjes bereid door de Verenigingen 
van Hendaye en muzikale animaties.

Feesten van Bayonne I Juli
Haal uw witte kleren en een rode halsdoek uit de kast en ontdek 
de vijfde grootste massale volksbijeenkomst ter wereld.

Het Baskisch feest I Hendaye I Augustus
Fête traditionnelle Hendayaise depuis 1930.

La Semana Grande I Donostia I Augustus
Een week vol feesten en een internationaal vuurwerkconcours

Muziekavonden
Karaoke

Baskische liederen

Banda
Dansen
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Jongerenavonden
Mumphrey

Flamenco
Hiphop
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De beste
ACTIVITEITEN

MUMPHREY’S FAMILY
Bestemd voor kinderen. De club is geopend van maandag t/m vrijdag. Elke week 
zijn er andere thema’s. De kinderen komen bij elkaar en doen samen binnen- of 
buitenactiviteiten die door ons professionele team worden georganiseerd. 
De weekends zijn gewijd aan de presentatie van de ‘kindershow’, verkleed en gesch-
minkt.

KINDERCLUB 

Kinderen en 
JONGEREN
JONGERENAVONDEN
Laat uw kinderen ouder dan 12 jaar 
in handen van ons team dat gespe-
cialiseerd is in gedeelde activiteiten, 
ideaal om banden aan de knopen, 
nieuwe vrienden te maken en die 
dag tot een onvergetelijke herinne-
ring te maken rond thema’s die spe-
ciaal door hen zijn uitgewerkt.

Jeu-de-boulestoernooi

Aquagym

Ol
ym
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Ultimate

Voetbal

Volleybal
Handbal

Tafeltennis

Spieractivering

Te
nn

is

Wandelingen
Av

on
df

ee
st

en



10 11

TENT
CARAVAN
CAMPER

Onmisbaar

Kamperen onder de BLOTE HEMEL
Kamperen in een caravan, is de gelegenheid hebben 
om lekker in een behaaglijk bed te blijven liggen, van 
elders te dromen en tegelijkertijd te genieten van 
alle voorzieningen van een 4-sterren camping. 

 Het ABC...
 VAN DE KAMPEERDER

Adapter
Klaptafel en -stoelen
Grill, thermosfles, koelbox
Aansteker
Multifunctioneel zakmes
Afwasset, vuilniszakken
WC-papier
Palen, haringen, koorden

Tent of caravan 
Gepast schoeisel
Regenjas, pet
Flessen water
Lichte maaltijden 
Kompas, GPS
Fototoestel
Zonnebrandcrème,
pleisters
WC-papier

Trektochten 
Hoed, pet
Zonnebrandcrème
UV-beschermende 
kindertent
Zwemarmbandjes
Handdoek,
bril,
Vieruurtje, drankje
Spelletjes

Strand of zwembad 

De smaak avontuurlijks
Kamperen heeft iets van avontuur dat 
klein en groot trekt.
Het betekent ook leven in een grotere 
gemeenschap waarin samen delen een 
essentiële waarde is. Beleef deze mo-
menten met het gezin of met vrienden 
zodat ze u als een onvergetelijke herin-
nering bij zullen blijven. 

Sterren zover het oog reikt
Vroege vogels en kampeerliefhebbers 
kunnen hun tent op een rustig stuk ter-
rein opzetten, omgeven door bomen 
en bloemen om van het leven in de 
buitenlucht en sterrenhemels te
genieten. 

In alle vrijheid REIZEN
Camping Ametza biedt plaats aan campers op 
doorreis of die voor een vakantie op een nor-
male standplaats kiezen. 
Er zijn ook geasfalteerde standplaatsen met 
3 aansluitingen.
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Een vakantie voorzien van 
alle gemakken
Onze mobilhomes en chalets zijn ruim 
en bieden uitstekende prestaties. Ze 
zijn voorzien van een overdekt houten 
terras dat uitnodigt om buiten te leven.
Kom en geniet van de opties die wij 
aanbieden en beleef het kamperen 
voorzien van alle
gemakken !

Hoogwaardige uitrusting
U houdt van comfortabel kamperen? 
Het ontwerp en de uitrusting van onze 
eigentijdse chalets en mobilhomes 
beantwoorden aan uw wensen voor 
welzijn en welbevinden. 

Beschermde privacy
Onze ruimten zijn moduleerbaar zodat 
iedereen over de rust en privacy kan 
beschikken die hij of zij wenst.

Traditioneel MOBILHOME
CHALET

In het hartje van de NATUUR
Camping Ametza staat bekend om zijn 
boom- en bloemrijke omgeving. Grote 
weelderige hagen beschermen de 
ruimtes, talloze populieren zorgen voor 
schaduw bij het dagelijks heen en weer 
wandelen en de bloembedden zorgen 
voor fleur tijdens uw verblijf. Leve de 
natuur!
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COCO SWEET : geconcentreerde volheid
De Coco Sweet is een mooie combinatie van een traditionele tent 
en een mobilhome. Het biedt met zijn ronde vormen het comfort 
dat u zoekt en de moderne materialen ademen welbevinden. Over-
nachten in een Coco Sweet is het kamperen op een andere manier 
ervaren.

VÉLODYSSÉE : etappe à la carta
De Campétoile wordt per nacht geboekt. Een 
nacht ‘in de lucht’ voor onze fietsvrienden 
voordat ze hun route weer vervolgen... of de 
streek bezoeken.

Opmerkelijk COCO SWEET
CAMPÉTOILE

Plaats voor het 
opmerkelijke
Camping Ametza heeft altijd al anders 
willen zijn is en zijn gasten willen ver-
rassen. Ontdek accommodaties die 
ongebruikelijk, verbazingwekkend en 
vernieuwend zijn om te overnachten. 
Uw vakantie is onvergetelijk en 
beantwoordt aan uw wens om een an-
dere ervaring op te doen. 

Ontdek CAMPÉTOILE
De Campétoile, met zijn ongebruikelijke ontwerp, is 
bestemd voor de liefhebbers van de Velodyssée, die 
in de zomer erg in trek is.  
Beschut in deze tent op palen voelt het of u terug 
bij de bron bent !
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Eigenaar
WORDEN
in Baskenland

Sleutelklare vakantie
Voor de kampeerliefhebbers is het be-
zit van een mobilhome een droom die 
uitkomt. Op Camping Ametza is niets 
gemakkelijker dan dat. 
We begeleiden u in uw keus en de for-
maliteiten (aankoop, indeling en in-
richting, verzekering, enz.) die met de 
aanschaf te maken hebben. 

Hoogwaardige 
mobilhomes
I: Leder jaar presenteert onze partner 
O’HARA - IRM zijn onmisbare collec-
ties met tijdloze ontwerpen en kleu-
ren met respect voor het milieu. 
Laat u verleiden door hun bekoring !

Een pied-à- terre
Uw mobilhome wordt de bevoorrechte 
plek voor uw vakantie terwijl u de sfeer 
van kamperen in stand houdt: vrijheid 
en blijheid in de buitenlucht. 
Bovendien geniet u van alle prestaties 
van een 4-sterren camping. 
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ABC van de Pintxo...
Hamburger met tomaat
- Een mooie tomaat
- Een moot kabeljauw
- Een bosui
- Schapenkaas
- Zoete pepers
- Piment d’Espelette (chilipeper)
- Roomboter
- Olijfolie 

Maak de groenten klaar: ontvel de tomaat en snijd 
hem door de helft, snij twee zoete pepers door de helft 
open en haal de zaadlijsten eruit, snij de bosui fijn. Snij 
de schapenkaas in dunne plakjes.

Doe een klontje roomboter en een scheutje olijfolie in 
een warme koekenpan. Leg de visfilets in de pan. Bes-
prenkel met een soeplepel de vis met de gesmolten 
roomboter. Draai de vis om, pas op dat hij niet breekt 
en laat hem nog 4 à 5 minuten bakken. Strooi er tot slot 
natuurlijk wat piment d’Espelette over!

Zet de tomaat met de onderkant op een mooie schaal 
en leg hierop de gebakken vis. Bak de schijfjes zoete 
peper in een koekenpan met een scheutje olie en draai 
ze regelmatig gedurende 10 minuten om.

Laat de kaas smelten en leg deze op de vis. Leg hie-
rop enkele uiringen en bovenop het kapje van de to-
maat. Steek er een houten prikker door zodat uw waar/
onwaar hamburger niet omvalt. Smakelijk!

Zoek onze recepten op : 
http://www.paysbasque.net/recettes/limprobable- 
burger-des-fetes-de-bayonne-qui-vous-veut-du-bien

ABC 
van de taal...

BELEEFHEID
Graag gedaan
Ez da zeren
Bedankt
Milesker
Neem me niet 
kwalijk
Barka
Alstublieft 
Otoi
Graag/
Met plezier
Gogotik

VRAGEN
Waar gaan we naar 
toe? 
Nora goaz
Hoe laat is het? 
Zer tenore da ?
Wie is dat? 
Nor da ?
Wat zegt u? 
Zer erran duzu ?

GROETEN
Goedendag
Egun on
Goedenavond
Gau on
Welkom
Ongi etorri
Hallo
Adio | Agur
Hoe gaat het met u?
Ongi ?
Tot straks
Laster arte
Tot morgen
Bihar arte
Tot ziens
Ikus arte
Veel geluk
Zorte on
Prettige vakantie
Oporraldi on
Het gaat u goed
Izan ontsa
Prettig 
weekend 
Asteburu on

VEEL GEBRUIKTE 
ZINNEN
Ik heb honger
Gose naiz
Ik heb dorst
Egarri naiz
Ik heb slaap
Logale naiz
Het gaat goed
Ongi naiz
Hapjes
Pintxo

KENNISMAKEN
Waar komt u vandaan? 
Nongoa zara ?
Waar woont u? 
Non bizi zara
Hoe oud bent u? 
Zer adin duzu ?
Wat doet u voor beroep? 
Zertan ari zara

Een beetje geschiedenis
Het Baskisch, Euskera in het Baskisch, is 
de taal die in het Baskenland wordt ge-
sproken. 
Het is de enige taal waarvan de oor-
sprong geen verband houdt met een 
andere taal, zowel vanuit genetisch als 
typologisch oogpunt.
Het mysterie blijft dus onopgelost…

AMETZA PASS
GEBRUIKSINSTRUCTIES

Een kaart voor kortingen van 
10% op buitenactiviteiten
Door uw gepersonaliseerde kaart te tonen 
profiteert u van speciale tarieven voor de 
activiteiten die onze samenwerkende bedri-
jven aanbieden.

Ontdek nieuwe passies
Dit is het moment om niet langer over uw 
wensen te praten! Als u een liefhebber 
van sport of cultuur bent, stap dan onze 
samenwerkende bedrijven tegemoet en laat 
u overhalen...!

 
Activiteiten tussen 
zee en bergen
Bergwandelen, surfen op de oceaan, zeil-
lessen, het Baskenland ontdekken..., de 
Ametza Pass reikt u een waaier aan acti-
viteiten aan die aan uw wensen beantwoor-
den.
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EEN DAG 
MET AMETZA

Gaztelugatxe
Luid de klok van de kapel die zich op 
de top van dit eiland bevindt dat alleen 
door een stenen brug met Spanje ver-
bonden is.

 

Les 3 COURONNES
Voor de liefhebbers van bergwandelen wachten u de 3 berg-
toppen Irumugarrieta, Txurrumurru en Erroilbide! 
Op enkele minuten van Irun heeft u een indrukwekkend uitzicht 
van 360º over de kust tot aan Jaizkibel, de meest westelijke berg 
van de Pyreneeën. 

De Gorges de KAKUETTA
Deze wandeling van twee uur door het 
hoog gelegen deel van de provincie 
Soule (Zuberoa in het Baskisch) laat u 
totaal ontheemden. U kunt hier langs ri-
vieren en watervallen door een weelde-
rige flora wandelen, in het verfrissende 
water zwemmen en tijdens een pauze 
picknicken terwijl u van een nieuw avon-
tuur droomt.

SAINT-SÉBASTIEN, het strand La Concha
Deze stad bruist van leven. 
Maak een uitstapje naar de berg Igueldo in het kabeltreint-
je uit 1912 om te genieten van het uitzicht op het strand 
van La Concha. Flaneer door de typisch Baskische straten 
en neem de cultuur in u op. Een nieuwe horizon gaat voor 
u open!

FONTARRABIE 
Deze vestigingsstad in het Spaanse Baskenland is een genot voor 
het oog. Al wandelend door de met kinderkopjes geplaveide straat-
jes lijkt het of de tijd is stil blijven staan en onder het genot van 
enkele pintxos op het prachtige stadsplein kunt u dubbel genieten 
van de levendige kleuren van de bloemen en huizen.

Saint-Sébastien
https://youtu.be/jNPNqih-J5g

Fontarrabie
https://youtu.be/Ps-A7WYAdd4

Las Bardenas
https://youtu.be/wThW9h3Z8bs

Kakuetta
 https://youtu.be/hYEEtuof-SQ

3 couronnes
https://youtu.be/n4tAqUNNVAo

Salto del Nervion
https://youtu.be/mJsp-b41fFY8bs

Het kustpad
 https://youtu.be/oquJmpVpYKw

Gaztelugatxe
https://youtu.be/W9b3GAFfqs0

La Rhune
 https://youtu.be/V2hYVmGpeyE

Ontdek onze wandelingen op video



Camping Ametza
 156 Boulevard de l’Empereur - 64700 Hendaye plage 

Tél : 05 59 20 07 05 
contact@camping-ametza.com - www.camping-ametza.com

Camping
 Ametza

Coordenadas GPS:
N 43°37’47 - W -1°75’26

Vliegveld van:
Biarritz
Op 27,5 km van de camping, 
busdienst en taxi

Vliegveld van: 
San Sebastián - Donostia
Op 8,8 km van de camping, 
taxi

Station van Hendaye
Op 3,6 km van camping. 
Busdienst en taxi 

Snelweg A63
Uitrit 2, Saint-Jean- de-Luz, 
Hendaye via kustweg

Bereikbaarheid
 camping
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