
Zwem en water activiteiten.  

Cessenon –Sur- Orb kiezel strand  

 Klein rustig kiezel/steen strand aan de rivier de L’Orb. 

 10 minuten rijden. 

 De rivier de L’Orb Stroomt door de plaats Cessenon en is te bereiken 

via het inrit van de plaatselijke camping de Municipal de l’orb. 

 Genoeg parkeerplekken. 

 Waterschoenen is een pre. 

 Stromend water. 

 https://www.youtube.com/watch?v=V72J1ok3ex8 

 

             

 

Cessenon kano verhuur  

 Verhuur van kano’s of Kajaks. 

 Vanaf 8 jaar. 

 Diverse routes van 5 tot 27 km. 

 Engels sprekend. 

 Website :http://www.base-reals.com 
 



Roquebrun  

 Pittoresk dorpje 20 km rijden van Cebazan. 

 Aan de rivier de L’orb. 

 Kiezel/steenstrand. 

 Betaald parkeren hele dag € 2,- 

 Wat meer activiteit en drukker dan Cessenon. 

 Apart gedeelte zonder stroming voor kleine kinderen. 

 Waterschoenen is een pre. 

 WC aanwezig.  

 Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=CVZ2nwH9mgE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVZ2nwH9mgE


Lac Jouarres (Olonzac) 

 30 minuten rijden. 

 Meer met zonneweide. 

 Gratis parkeren. 

 Toezicht in de maanden juli en Augustus. 

 Windsurfen, kanoën en vissen. 

 Waterschoenen. 

 Restaurant en WC. 

 

 

LAC DU SALAGOU 

 1 uur rijden. 

 Stuwmeer met veel watersportmogelijkheden. 

 Aan de oostzijde is een paviljoen. 

 Waterschoenen is een pre. 

 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=U0OW84E45V4 

 

 



La Salvetat-sur-Agout 

 50 minuten rijden. 

 Door de bergen, dus niet geschikt bij gevoeligheid wagenziekte. 

 Mooie zonneweide en meer om in te zwemmen. 

 Prachtige natuur. 

 Website :www.salvetat-tourisme.fr/page-fr_hebergement-la-salvetat-

sur-agout-histoire-patrimoine-paysages.htm 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Stranden  

 

Valras Plage  

 Gezellig druk strand. 

 20-25 minuten rijden. 

 Betaald parkeren. 

 Douches. 

 Mooie boulevard en winkeltjes. 

 http://nl.beziers-mediterranee.com/beziers-nl/principal-

nl/ontdekken/de-kust/valras-plage. 

 

Narbonne Plage  

 Rustiger strand. 

 Winkeltjes e.d. zijn in opkomst.  

 Afhankelijk van de drukte in Narbonne is het 30 minuten rijden.  

 Parkeren gratis.  

 

Cap D'agde  

 Groot en druk strand. 

 45 minuten rijden. 

  http://www.nl.capdagde.com/ 
 

http://www.nl.capdagde.com/


Vias Plage  

 Tussen Valras Plage en Cap D’agde  

 Kleiner opgezet dan Valras plage. 

 30-35 minuten rijden. 

 Euro park (zie overige activiteiten)  

Sete  

 50 minuten rijden.  

 Karakteristiek havenstadje. 

 Dankzij de golfbrekers zijn de stranden ‘plage du Lazaret’ en ‘plage de 

la Corniche’ ideaal voor de allerkleinsten die er in alle veiligheid kunnen 

spelen in de bewaakte zwemzone. 

 Gratis toilet en douches  

 Bars en restaurants  

 http://www.nl.ot-sete.fr/stranden.html 
 

 

 
 

 

 

 



Steden: 

Carcasonne 

 Klein uur rijden.  

 Echt een aanrader.  

 La Cite, de historische binnenstad neemt je mee terug naar de 

middeleeuwen.  

 http://www.tourism-carcassonne.co.uk/discover/unesco-world-

heritage-sites 
 

 

 

 

 

Montpellier  

 45 minuten rijden.  

 Prachtig en historisch stadscentrum.  

 Diverse stad en wandelroutes bij de VVV te verkrijgen.  

 Bij warme dagen kan ervoor gekozen worden om het centrum en  

bezienswaardigheden in Montpellier per tram te bezichtigen met een 

Nederlands gids.(Aanrader)  

 http://www.ot-montpellier.fr/nl/ 
 

http://www.ot-montpellier.fr/nl/


Beziers  

 20 minuten rijden.  

 Mooie winkelstad en grote winkelcentra (bij slecht weer)  

 http://nl.beziers-mediterranee.com/ 

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Sluizen_van_Fonserannes 
 

 

 

 

Pezenas  

 40 minuten rijden.  

 Mooie historische stad met vele huizen uit de 16,17 en 18de eeuw. 

 http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=fr&u=http://www.pezenas-

tourisme.fr/&prev=search 
 

 

 

http://nl.beziers-mediterranee.com/
http://translate/


 

Minerve  

 35 minuten rijden.  

 Aanrader voor een half dagje uit.  

 Interessante geschiedenis van de kruisridders en katharen. 

 http://www.destination-languedoc.nl/articles/minerve-katharenstad-

587-5.html 
 

 

Narbonne  

 25 minuten rijden.  

 Gezellige centrum voor een hapje en een drankje.  

 Bij slecht weer diverse overdekte winkelcentra.  

 http://www.narbonne-tourism.co.uk/ 
 

http://www.destination-languedoc.nl/articles/minerve-katharenstad-587-5.html
http://www.destination-languedoc.nl/articles/minerve-katharenstad-587-5.html


Dieren: 

Reserve Africain Signean  

 Klein uurtje rijden.  

 Safari (auto) en loop gedeelte.  

 Mooi en verzorg park. 

 http://www.reserveafricainesigean.fr 

Zoo Montpellier 

 50 minuten rijden.  

 http://zoo.montpellier.fr 

 http://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g187153-d592116-

Reviews-Parc_Zoologique_Henri_de_Lunaret-

Montpellier_Herault_Languedoc_Roussillon.html 
 

Mini ferme Zoo 

 10 minuten.  

 Voor de kleintjes 

 Kinderboederij  

 http://www.minifermezoo.fr/mini-ferme-zoo-beziers.php 
 

Aquarium Cap D’agde  

 40 minuten rijden  

 Onderwater wereld. 

 http://www.aquarium-agde.com/accueil.html 
 

 

 

http://www.reserveafricainesigean.fr/
http://zoo.montpellier.fr/
http://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g187153-d592116-Reviews-Parc_Zoologique_Henri_de_Lunaret-Montpellier_Herault_Languedoc_Roussillon.html
http://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g187153-d592116-Reviews-Parc_Zoologique_Henri_de_Lunaret-Montpellier_Herault_Languedoc_Roussillon.html
http://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g187153-d592116-Reviews-Parc_Zoologique_Henri_de_Lunaret-Montpellier_Herault_Languedoc_Roussillon.html
http://www.minifermezoo.fr/mini-ferme-zoo-beziers.php


Overige: 

Europark  

 30 minuten rijden.  

 Pretpark bij Vias plage.  

 Gratis parkeren.  

 Geen entree geld, maar per attractie betalen.  

 Alleen s’avonds open.  

 http://www.europarkvias.com/en/ 
 

Waterpark Aqualand. 

 40 minuten rijden Cap D’agde.  

 Groot waterpark met veel glijbanen. 

 http://www.aqualand.fr/cap-d-agde/plan-de-parc-6/ 

Grotten 

 Diverse grotten 1 uur rijden. 

 http://www.clamouse.com/en/ 

wijngaarden 

 In de hele regio kan bij de lokale boeren wijn gehaald worden met een 

rondleiding. 

 Nederlandse domaine zeker de moeite waard is Domaine mas les 

dames  

 http://masdesdames.fr/wie-zijn-we/ 
 

 

 

 

http://www.aqualand.fr/cap-d-agde/plan-de-parc-6/
http://www.clamouse.com/en/
http://masdesdames.fr/wie-zijn-we/


De bovengenoemde activiteiten zijn maar een greep uit het aanbod wat in de streek te bieden heeft. 

Als je iets hebt gedaan wat absoluut in dit lijstje thuis hoort, laat het ons dan weten. 

 

Voor overige activiteiten kan je en kijkje nemen op algemene website van de streek. 

 http://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/herault.htm 

Of neem een kijkje tussen de folders in de informatie map In Ons Petit Paradis. 

 
 

http://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/herault.htm

