
Doe-het-zelfvakantie aan de Opaalkust
Ons reisdoel ligt

vlak bij haven-
stad Boulogne-
sur-Mer en op
een half uurtje
van de bekende

Cap Blanc-Nez en Cap Gris-
Nez, op zo’n 325 kilometer 
van Hasselt. Logeren doen 
we in een van de vakantie-
huisjes van Le Domaine 
Sauvage, een van de negen 
bestemmingen van Holiday 
Suites. Onder identieke 
oranje daken schuilen 35 va-
kantiehuisjes voor 4 à 6 per-
sonen. In 2015 werden twee 
nieuwe residenties geopend 
met 27 appartementen voor 
4 tot 8 vakantiegangers. 
Flexibiliteit is hier het code-
woord. In onze binnenzak 
steken niet meer dan twee 
codes die we in onze mail-
box gevonden hebben: een-
tje voor de slagboom van het 
domein, eentje voor een 
kluisje waar onze sleutel op 
ons ligt te wachten bij aan-
komst. Een traditionele re-
ceptie is er niet. Kinderstoel 
nodig? Even op voorhand 
mailen en hij staat klaar bij 
aankomst. En als je jezelf 
buitensluit – ja, we hebben 
het per ongeluk getest – 
wordt er binnen het kwar-
tier na je telefoontje een 
handige Harry opgetrom-
meld die zonder morren de 
deur opent. 

Die soepele doe-het-zelf-
houding wil Holiday Suites 
doortrekken in het hele ver-
blijf: huisdieren zijn wel-
kom, elk verblijf heeft een 
uitgeruste keuken en aan-
komst- en vertrekdatum 
zijn vrij te kiezen. Een, drie 
of elf nachten? Alles is mo-
gelijk. Voor ons viertjes is 
een mooi gerenoveerd en 
ruim vakantiehuisje gere-
serveerd. Minpunten? De 
poetsvrouw van dienst liep 
blijkbaar niet over van en-
thousiasme toen ons huisje 
aan de beurt was. En als u op 
voorhand “lateraal zeezicht” 
beloofd wordt, wil dat zeg-
gen dat u slechts met de 
grootste moeite een glimp 
van de zee opvangt vanuit 
uw huisje. 
Hou er ook rekening mee 

dat een avondje Netflix 
plannen geen goed idee is 
als u naar Equihen-Plage 
trekt. Hoewel onze brochure 
vermeldt dat alle Holiday 

Suitesverblijven over wifi 
beschikken is dat in Equi-
hen niet het geval. “Ondoen-
baar door de twee natuurre-
servaten in de buurt”, klinkt 
het bij navraag. Maar hey, 
wat is er mis met een boek 
op vakantie?

Prima uitvalsbasis

Vóór onze mosseltjes met 
friet in La Brise, een van de 
weinige restaurantjes in 
Equihen-Plage, hebben we 
nog even tijd voor een eerste 
blik op het strand. Een 
kronkelpaadje leidt ons na 
15 minuten stappen tot aan 
de zee. Het verschil met de 
Belgische kust kan nauwe-
lijks groter. Hier geen buil-
dings, tearooms of dijk vol 
gocarts, enkel een immens 

verlaten strand, de onder-
gaande zon en twee dreume-
sen die met rode kaakjes 
hun vlieger in de lucht we-
ten te houden.

“Zijn we al in
Frankrijk?”,

klinkt het vanop 
de achterbank

wanneer we
amper vijf minuten

van onze voordeur verwijderd zijn.
Equihen-Plage is dichtbij, maar nu

ook weer niet zó dichtbij. Wij
verkenden de Franse Opaalkust in

een vakantiehuisje van Holiday
Suites op een steenworp van een

immens verlaten strand.
Joos Meesters
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Doe-het-zelfvakantie aan de Opaalkust

Schildpadden kijken in Nausicaá, het grootste aquarium 
van Europa.

Geen buildings of gocarts: het verschil met de Belgische 
kust kan nauwelijks groter.

W Holiday Suites, een Belgi-
sche groep met hoofdzetel in 
Oostende, heeft vakantiever-
blijven op negen plaatsen. 
Acht van die bestemmingen 
liggen verspreid over de Bel-
gische en Noord-Franse 
Opaalkust. Domein Hengel-
hoef in Houthalen-Helchte-
ren is de enige die de Lim-
burgse bossen als decor 
heeft. In 2019 komen er nog 
vier bestemmingen bij. Holi-
day Suites biedt niet enkel 
vakantiehuisjes aan maar 
ook appartementen en stu-
dio’s van 2 tot 11 personen. 

W Je kunt een Holiday suite 
reserveren vanaf 126 euro 
voor 4 personen voor een 
nacht. Een vrijstaand vakan-
tiehuisje kan je boeken vanaf 
153 euro voor 4 tot 6 perso-
nen voor een nacht. Holiday 
Suites werkt met langever-
blijfskorting: de prijs daalt 
naarmate je langer blijft. 
holidaysuites.be
nausicaa.nl
.chateau-hardelot.fr

Praktisch

Equihen-Plage is ook een 
prima uitvalsbasis om het 
oude centrum van Boulog-
ne-sur-Mer te verkennen, 
leert de welkomstbrochure 
ons. In badplaats Le Tou-
quet kun je winkelen op 
zondag en misschien presi-
dent Macron, die er ook zijn 
vakanties doorbrengt, tegen 
het lijf lopen. De Tweede 
Wereldoorlog herbeleven 
kan in Le Musée du Mur de 
l’Atlantique en voor wande-
laars liggen Cap Blanc-Nez 
en Cap Gris-Nez vlakbij. 
Wat cultuur betreft, beper-
ken we ons tot een picknick 

op het grasveld rond Le 
Château d’Hardelot, zeg 
maar een Legokasteel op 
mensenmaat. Het werd in 
de negentiende eeuw als 
landhuis gebouwd op res-
tanten uit de dertiende 
eeuw. 
Maar onze kroost – twee en 
vier jaar – is pas echt geïnte-
resseerd wanneer we koers 
zetten naar Nausicaá, het 
grootste aquarium van Eu-
ropa, in Boulogne-sur-Mer. 
Sinds 19 mei 2018 is het 
vernieuwde Nausicaá ge-
opend en dat leidt zelfs op 
een doodgewone zaterdag in 

september tot een enorme 
drukte. Maar het nieuwe 
parcours Voyage en haute 
mer is dan ook de moeite. 
Pronkstuk is le grand bas-
sin, een aquarium van 60 bij 
35 meter waar mantaroggen 
en haaien sierlijk langs het 
glas glijden. Het 8 meter die-
pe bassin vullen nam ander-
halve maand in beslag. Ook 
zeeleeuwen, schildpadden 
en brilkaaimannen doen de 
fototoestellen klikken. Net 
als roggen die zich gewillig 
laten strelen in het aanraak-
bassin.
De grootste attractie van de 

regio? Die ligt nog steeds 
vlak voor onze deur. ’s 
Ochtends is er geen discus-
sie mogelijk en reppen we 
ons opnieuw richting zee, 
dit keer uitgerust met 
schepjes, laarzen en dikke 
truien. Op een occasionele 
wandelaar na hebben we 
het strand opnieuw voor 
ons alleen. We bouwen – 
en vernielen – zandkaste-
len. De kinderen zoeken 
schelpjes, komen trots een 
dood krabbetje tonen en 
dansen in het ondiepe wa-
ter tot hun laarsjes ervan 
klotsen. 


