Ilbarritz
CAMPING VILLAGE
✤ ✤ ✤ ✤
PAY S B A S Q U E

T H E O C E A N AWA I T S YO U
DE ONAFZIENBARE OCEAAN STREKT ZICH VOOR U UIT

WHERE ELEGANCE BLENDS
WITH CONVIVIALITY
Simplicity and elegance are our essential values.
Here, you’ll experience unforgettable moments, generous and sincere, in total simplicity…
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Nestled in the heart of the Basque Country, just
outside Biarritz, a short drive from St Jean de Luz,
Between the mountains and the sea,
A shaded park awaits you, with blossoming
hydrangeas, a few steps from the ocean…
Succumb to its charms…

Midden in Frans Baskenland, aan de poorten van
Biarritz en vlakbij St Jean de Luz ligt tussen de zee
en de bergen een lommerrijk park vol bloeiende
hortensia’s op een steenworp van de oceaan...
Laat u bekoren…

You’ll enjoy all these memorable moments which are the essence of happiness, with family
or among friends.
It’s a place where well-being and living well take priority over everything else.
It’s a village where everything lends itself to the joy of being together.
It’s an ideal point of departure for discovering all the secrets and wonders of the Basque
Country during your stay.

HOE ELEGANT OOK GEZELLIG
KAN ZIJN
Eenvoud en elegantie zijn onze essentiële kenmerken.
Hier beleeft u momenten buiten de tijd, puur en eerlijk genieten, in alle eenvoud...

Genieten van die kleine momenten van groots geluk met familie en vrienden.
Waar welzijn en het goede leven voorrang hebben.
Een dorp waar alles het genoegen van simpelweg samenzijn als uitgangspunt heeft.

De ideale uitvalsbasis om in alle rust de wonderen en geheimen van het Franse
Baskenland te ontdekken

T H E O C E A N , I TS V I TA L I T Y
I S J U ST W H AT YO U N E E D
Seaside or inland? - Ilbarritz is a paradise for nature lovers and water sports enthusiasts: a new aquatic complex is ideally located in the middle of the village to the great
delight of children, a heated pool set at 27°C (80°F), the Pavillon Royal’s superb beach
within walking distance, and the coast’s most famous surﬁng spots to discover with our
surﬁng school.
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Here, the ocean bathes your holidays in vitality.
Here, curiosity is a virtue which we encourage,
Here, the pleasure of doing nothing gains our
respect
So dive right into the multitude of activities
which we offer,
Discover the Basque back-country,
or... laze around under the shade trees in the park,
we’ll take care of your holidays…

Elke vakantie is hier doordrenkt van de energie
van de oceaan
Nieuwsgierigheid wordt gecultiveerd
Het genot van helemaal niets doen wordt
gerespecteerd
Duik dus in de stroom van activiteiten die wij u
voorstellen, ga op ontdekkingstocht in Frans
Baskenland of... blijf heerlijk luieren in de schaduw
van de bomen in ons park.
Wij waken over uw vakantie…

Projet 2011

Boost your energy level with the countless activities provided at the village: tennis, volleyball, table tennis, soccer, ﬁtness classes, aqua-gym, bike riding to your heart’s content…
and, close to the village, it’s possible to play golf and go horseback riding.
When it comes to your children, there’s no limit to our imagination!
We plan organized activities and events adapted to their age group and different desires.
It’s a chance to make new friends and enjoy new experiences. In Ilbarritz, kids get a taste
of freedom during their holidays!

And because we really enjoy sharing our love of this splendid area, we propose various
excursions to discover the Basque Country, its gastronomic secrets, heritage, and
magical places.

DE OCEAAN,
ZO GUL MET ENERGIE
Ter land of ter zee ? - Ilbarritz is een waar paradijs voor liefhebbers van de natuur
en de watersport : een nieuw waterpark, ideaal gelegen midden in het dorp voor het
plezier van uw kinderen, een zwembad verwarmd op 27°, het sublieme strand van

Pavillon Royal op loopafstand, en de beroemdste surfplekken aan de kust die u kunt
ontdekken met onze surfschool.
U doet beslist nieuwe energie op met de veelheid van activiteiten in ons dorp: tennisbaan,
volleybal, tafeltennis, voetbal, ﬁtness, aquagym, heerlijke, oneindige ﬁetstochten... en
vlakbij het dorp zijn er mogelijkheden om te golfen en paard te rijden.

Voor uw kinderen kent onze verbeeldingskracht geen grenzen !
We bieden amusement en activiteiten afgestemd op hun leeftijd en hun wensen.
De kans om nieuwe vrienden te maken en nieuwe dingen te beleven.
In Ilbarritz waait de wind van vrijheid voor uw lieverdjes !
En omdat wij ook onze liefde voor deze magniﬁeke streek zo graag met u willen
delen, bieden we verschillende excursies om u Frans Baskenland te leren kennen,
de geheimen van de kookkunst, het erfgoed en alle betoverende plekjes.

G E T T I N G AWAY F R O M I T A L L
A N D F E E L I N G AT H O M E
Your comfort is very important to us.
In Ilbarritz, we’ve selected fully-equipped top-quality accommodations and gave priority
to shaded sites for camping enthusiasts.
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The delights of a blossoming lush green park
The charm and comfort of top-quality
accommodations
The choice of a myriad of services to make life
easier
As far as we’re concerned, you should feel
at home.

Het genot van een groen en bloeiend park
De charme en het comfort van hoogwaardige
accommodatie
De keus uit een heel palet van voorzieningen voor
uw gemak
Bij ons bent u helemaal thuis

So that everyone enjoys their holidays in a pleasant peaceful setting with complete privacy.
When it comes to services, we do our utmost!
Because the pleasure of taking time off is essential, we’ve put together a full line of services
and amenities inside the village to make your life easier: restaurant, bar, shops, hairdresser,
beauty treatments, cash machine… Your suggestions are always welcome!

ER HELEMAAL
UIT ZIJN EN U THUIS VOELEN
Uw comfort is erg belangrijk voor ons.
In Ilbarritz hebben we gekozen voor hoogwaardige, volledig uitgeruste
huuraccommodaties en lommerrijke staanplaatsen voor de kampeerliefhebbers.

Zodat iedereen vakantie kan vieren in een aangename, vredige en gezellige omgeving.
Onze voorzieningen zijn optimaal !
Omdat het zo belangrijk is om op vakantie alle tijd te hebben, bieden we een heel
assortiment voorzieningen binnen het campingdorp, om het u gemakkelijk te maken :

restaurant, bar, winkels, kapsalon, schoonheidsbehandelingen, geldautomaat…
En ook uw suggesties zijn bijzonder welkom !
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