Tel: 05 56 82 01 80

CAMPING COQ HARDI 33138 CASSY LANTON

fax: 05 56 82 82 93

Onze camping, gelegen aan de rand van het bekken van Arcachon op een vlak terrein van 80.000 m², is
ingericht voor slechts 400 standplaatsen wat een zeer ruime opzet garandeert. Een gezellige familiecamping
waar u dankzij het getijdespel altijd kan genietan van een gezonde en verkwikkende zilte zeeluch. Een
waar speelparadijs voor de kinderen en een ontspannend oord voor de ounders.

Het campingterrein is ingedeeld in diverse goed gescheiden zones.
Allereerst het "eikenbos" voor de campinggasten die voor hun rust komen en heerlijk kunnen ontspannen
in de schaduw van deze eeuwenoude imposante bomen. Sector F, H, E, D (kalmte)
Vervolgens het "dennenbos", gelegen in de nabijheid van het zwembad, ideale combinatie tussen zon en
schaduw luieren is hier natuurlijk ook toegestaan. Sector B (kalmte / dynamische)
Daarna het "strand" waar de zonnegoden de scepter zwaaien, behalve langs de rand van het Bekken waar
de tamarisken u een heilzame koelte bieden, kalmte en zonneschijn gegarandeerd. Sector G (kalmte)
Tenslotte de "Ingang", eiken en dennenbomen, activiteiten overdag en shows voor de avonduurtjes, de ideal
plek voor dynamische vakantiegangers. Sector A (dynamische), C (kalmte)

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de op de camping georganiseerde activiteiten.
Iedere avond wordt er een attractie georganiseerd: Circus, poppenspel, goochelshow, dansavond, variétévoorstelling, muziekband, karaoke, dansvoorstelling, bingo, enz .... naar gelang het geplande programma. Van 10h
tot 19h worden er voor klein en groot diverse activiteiten geregeld. Iedere week (uitsluitend tijdens het seizoen)
wordt er een spel zonder grenzen georganiseerd. De camping is tevens uitgerust met: speelweides, een jeu de boules
baan, een volleybalterrein, een badmintonterrein, een tafeltenniszaal, een multi-sportterrein (basketball voor volwassenen en kinderen, handbal, minivoetbal), een speelzaal ( biljard, videospellen, flipper-automaten,
tafelvoetbal), overhandigingszaal in vorm, sauna's..Traject van op afstand bediende auto's. Mini-Boerderij met
Hennen, Eenden, Konijnen, kleinPaard, kleine Geiten, en goed op Hardi Haan.. Daarnaast stelt de camping voor
kinderen onder de13 jaar gratis een zaal met spelcomputers, educatief speelgoed, bouwspellen, boeken en puzzels ter
beschikking waar tevens tekenfilms worden gedraaid en op hen afgestemde activiteiten worden georganiseerd. Wij
lenen tegen een borg gezelschapsspelen, ballonnen, rackets, ect. De betalende activiteiten: Lotto, steun van
petanque, maaltijden die (paella, vormen-frites) dansen, output kano-kajak, output paintball.
Omgeven door een zonneterras met een schitterend uitzicht op het bekken van Arcachon, bieden de zwembaden
uw optimaal waterpret; een peuterbad voorde allerkleinsten(50 cm), een middeldiep zwembaden voor beginnende
zwemliefhebbers (80 cm) en een groot diep bad(1.80 mt). Binnen het zwembadcomplex bevindt zich een bar met
ijsverkoop. Twee tot drie maal per week worden er waterspellen georganiseerd.
HET DRAGEN VAN SHORTS EN BERMUDA'S IS NIET TOEGESTAAN.
Op de camping treft u tevens een kampwinkel, een campingrestaurant en een bar met terras (voor de feestavonden)
aan. De steden CASSY en TAUSSAT liggen slechts op enkele minuten loopafstand en u heeft hier tevens
de beschikking over verschillende winkels.
Wij geven u hier alvast een voorproefje van onze regio, de bezienswaarddigheden en de activiteiten. In de directe
omgeving van de camping treft u tennisbanen, fietspaden, havens, zeilscholen, strandclubs, fitnesszalen,
boottochten, schaal-en schelpdierenspecialisten, natuurreservaten, stranden, lottoverkoop, paardentotalisator, artsen
en apothekers aan. Op minder dan 4 bevinden zich een golfbaan met 5 holes, paardrijdtochten, strandpaden,
trimparcours, visstekken, bibliotheek, vliegclub, supermarkten, Casino, gokautomaten, roulettespellen, bioscoop,
uitgestrekte naaldwouden.
Snelweg PARIS-BORDEAUX (A 10), richting MERIGNAC (A 630), Afslag 10 richting
MÉRIGNAC/CAP-FERRET, richting MARTIGNAS / CAP FERRET (D 213), richting
ANDERNOS /CAP-FERRET (D 106), richting CASSY( D 3).
Snelweg TOULOUSE-BORDEAUX (A 62), Afslag 15 richting ARCACHON / BAYONNE (A 63),
richting FACTURE / ARCACHON (A 66), richting FACTURE / CAP FERRET (D 3),richting CASSY.
Snelweg BAYONNE-BORDEAUX (A 63), richting FACTURE / ARCACHON (A 66), richting
FACTURE / CAP-FERRET (D 3), richting AUDENGE / CAP-FERRET ( D 3),richting LANTON (D 3), richting
CASSY.

