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Wimereux

Wimereux,

Wimereux, puur natuur
Gelegen in het Parc naturel régional des caps et marais
d’Opale, op kleine afstand van de site des Deux Caps,
biedt de badplaats allerlei wandelingen waar men zich
in een groene omgeving aan de kunst kan ontspannen.
Aan weerszijden van de stad strekt zich een pad uit
langs de rotsen in de richting van Pointe aux Oies en
La Crèche. De trektocht kan op de rotsen of aan de
voet ervan gebeuren, naargelang van de getijden. Het
groene hinterland verschijnt langs de Wimereux, de
rivier leidt ons naar pittoreske dorpjes zoals Pittefaux,
Conteville en Pernes-les-Boulogne.

Sports à la carte
Wimereux is een bruisende stad! De badplaats is met
haar infrastructuur een mekka voor sporters van alle
niveaus, zowel voor starters als gevorderden. U vindt er
de grootste tennisclub van het departement, een regionaal zeilcentrum, een golfparcours naar Engels model
en een paardensportcentrum. Deze voorzieningen en
haar geografische ligging maken van Wimereux een gedroomde uitvalsbasis voor de Olympische Spelen die in
2012 in Londen gehouden worden.

Een badplaats voor gezinnen
Op de dijk ziet men gezinnen en kinderwagens, verliefde koppeltjes van alle leeftijden en zakenmensen op
zoek naar een lekker restaurantje. Men vangt er flarden
Engels, Nederlands en Frans met een Waals accent
op. Deze smeltkroes maakt eigenlijk het karakter van
Wimereux, een gezinsvriendelijke en gemoedelijke badplaats waar men een indrukwekkend gamma restaurants vindt, aangepast aan ieders budget.

Een historische streek
Men denkt vaak aan de prachtige belle époquevilla’s die Wimereux tot een charmante stad maken, het fort de la Crèche en de dijk. Maar

men vergeet dat de geschiedenis van de
stad geschreven werd door beroemde personages zoals
Pilâtre de Rozier, een ballonvaarder die in de XVIIIe
eeuw het leven liet tijdens een poging om het Kanaal
met zijn ballon over te steken; in 1899 slaagden Marconi en Branly in de eerste draadloze transmissie over het
Kanaal tussen Dover en Wimereux; of de Canadese kolonel John Mc-Crae, gestorven te Wimereux, beroemd
voor zijn gedicht Au Champ d’honneur (In Flanders
Fields), dat voor de Britten uitgroeide tot het embleem
van de Eerste Wereldoorlog.

Alle wegen leiden naar Wimereux
Of het nu via de A16, met de trein of de ferry is, alle
wegen leiden naar/door Wimereux. Door de uitstekende bereikbaarheid is de badplaats verbonden met
de grootste Europese steden: Londen, Parijs, Rijsel,
Brussel.
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e prachtige Baie Saint Jean in Wimereux lijkt
wel een architecturaal juweel midden in de natuur. Het is onmogelijk om niet te vallen voor de
charme van dit badplaatsje waar een honderdtal belle
époque-villa’s elkaar proberen te overtreffen in schoonheid en durf. U bezoekt Wimereux het best te voet, met
de neus in de lucht. Af en toe ziet u een nieuw detail in
de architectuur van een huis hoewel u er al talloze keren voorbij gewandeld bent. Vanaf de zee, wanneer de
dijk bruist van het leven, toont deze badplaats zich van
haar beste kant met vooraan de mooie strandhokjes.
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Office de tourisme
Quai Alfred Giard - 62930 Wimereux
Tél. : 33 (0)3 21 83 27 17
www.wimereux-tourisme.fr
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