
EEN CHARMANTE 
BESTEMMING
Tussen land, zee & bos

NEUFCHÂTEL - HARDELOT PLAGE



ZOUT  
PLEZIER

Hardelot is ontstaan in het grote tijdperk van de zeebaden en is een perfecte mix tussen natuur en zeeplezier.  
Het 10 kilometer lange strand alleen al is de moeite waard. Alle generaties komen hier gezellig samen.  
Sommigen wandelen langs de dijk-boulevard, terwijl anderen met het gezin van het strand genieten om zandkastelen 
te bouwen. De sportliefhebbers gaan blokarten en de strijd met de wind aan, terwijl gevorderde of beginnende vissers 
garnalen zoeken... Net als op alle andere grote stranden van Noord-Frankrijk biedt Hardelot ruimte en rust.  
Iedereen kan in deze betoverende wereld op zijn eigen manier genieten.



EEN FANTASTISCHE  
OMGEVING

Hardelot is een juweeltje aan de Côte d’Opale en heeft altijd al een speciale plek ingenomen. Het bos is verbazingwekkend 
ongerept en een paradijs voor wandelaars en paardrijders. Men geniet van de paden waar wilde bloemen langs groeien, 
de villa’s aan de kust zijn ontroerend elegant en men verbaast zich over de pracht van de twee prachtige golfgreens  
die in het massief liggen. De tijd staat stil in dit groene stukje natuur, waar ineens de zee tevoorschijn komt...  
Ten noorden van de badplaats belooft het grote duinbos van Ecault, waar een hele bijzondere sfeer heerst, ook nog allerlei 
verassingen met duinen en ongelooflijke panorama’s... 



DE PASSIE  
VOOR SPORT

In het water, op de green, op het fietspad, over de wandelpaden, in het bos en zelfs in de lucht... In Hardelot is sporten  
een tweede natuur. Deze badplaats, een walhalla voor sporters, biedt een indrukwekkend scala aan activiteiten,  
wat uw leeftijd of niveau ook is! Hardelot is beroemd om de manege en de twee 18-hole golfbanen, maar springt eruit  
door het verrassend grote aanbod van watersporten: blokarten, kitesurfen, catamaran, kajak... Er is in ieder seizoen  
voor elk wat wils.



Hardelot is een familiale badplaats bij uitstek en zet zich al jaren in voor de ontvangst van gezinnen.  
Middenstanders, sportclubs, iedereen doet er aan mee! Met het ‘Famille Plus’-label biedt de badplaats gevarieerde  
en aangepaste activiteiten voor jong en oud, het hele jaar door, maar vooral tijdens de schoolvakanties.  
Een must in de herfstvakantie (la Toussaint): Festi’Mômes, een festival dat geheel gewijd is aan kinderen met spektakels, 
optochten, workshops en vooral veel magie! Meer dan alleen het programmeren van evenementen, de ontvangst  
van gezinnen is een echt beleid. 

EEN FAMILIALE  
SFEER



HET ZOETE  
LEVEN

Het leven is goed in Hardelot! De inwoners, middenstanders en het ontvangende hotelwezen doen er alles  
aan om het de toerist naar de zin te maken in een gezellige sfeer. De badplaats is dynamiek en gastvrij en heeft  
van simpele pleziertjes een kunst gemaakt. Gratis concerten in de buitenlucht op het plein van La Concorde,  
artisanale markt met streekproducten iedere zondagochtend in het hoogseizoen, uitjes met het gezin in de natuur,  
een groots diner op de dijk... Er heerst een bijzondere sfeer in Hardelot, zowel levendig als zoet...



Inlichtingen: Het Bureau d’Information
Touristique van Hardelot
476 Avenue François 1er, 62152 Neufchâtel-Hardelot 
Tel. : + 33(0) 21 83 51 02 - www.hardelot-tourisme.com  
Email : accueil.hardelot@tourisme-boulonnais.fr

Openingstijden
Juli-Augustus
•  Van maandag t/m zaterdag van 10-13 

 uur en van 14-19 uur
• Zondag van 10-13 uur en van 15-18 uur

Laagseizoen
•  Van maandag t/m zaterdag van  

10-12.30 uur en van 14-18 uur
• Zondag van 10-13 uur en van 15-18 uur

VVV VAN HARDELOT : Tel. : 03 21 33 34 67 - Email : animations.hardelot@gmail.com
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•  Met de trein: 
Station Boulogne-sur-Mer (15km) en verder  
met de bus of de taxi 
of het station van Neufchâtel 
of het station van Etaples-sur-Mer en verder  
met de taxi

•  Met de auto :  
Autoroute A16 afslag 27

HOE KOM IK IN  
NEUFCHÂTEL-HARDELOT ?
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