
Saint - Cyprien
reisgidsje



Dag 1
Ontspannen 

…
Dag 2
Genieten 

van zuivere 
lucht…

een kopje koffie bij 
zonsopgang

eropuit in de natuur

talloze  
activiteiten  
uitoefenen

Het staat vast: dit jaar gaan we naar Saint-Cyprien in het zuiden van Frankrijk!
Op naar Saint-Cyprien dus, aan de grens met Spanje, tussen bergen en zee. Het vakantieprogramma? ‘s Ochtends zwemmen, varen en naar het strand...uit het vuistje lunchen... een middagdutje... sport, culturele uitstapjes en natuurwandelingen aan het einde van de dag... uit eten om de specialiteiten uit de streek te ontdekken en genieten van een gezellige avond.



Dag 3
Even wat  
lichaams-

beweging…

Dag 4
We genieten 

volop...

talloze  
activiteiten  
uitoefenen

onbeperkt genieten!  





Hand Drawing

een kopje koffie bij zonsopgang

We staan vroeg op om van de ochtendkoelte te genieten. Op naar de haven om de 
vissersboten te zien binnenvaren en een kopje koffie te drinken bij zonsopgang. En 
dan lekker rondstruinen langs de kade en de strandboulevard. Even wat informatie 
verzamelen over de activiteiten in de omgeving: jetski, bootverhuur, duikclub, stand-
up-paddle... na een duiktripje om de zeebodem te ontdekken besluiten we te luieren 
in de zon en te genieten van het adembenemende uitzicht... aan het einde van de dag 
is de lichtinval werkelijk prachtig, dus nemen we het ervan om een cocktail te gaan 
drinken in één van de gezellige strandtentjes.

Strand en HavenDag 1
Ontspannen 

…

 r u s t i g  e i n d e  v a n  d e  d a g 

PADDLE - BEACH

6 km aan stranden met op de achtergrond Le Canigou, boegbeeld van de Catalaanse streek en  
Les Albères, een uitloper van de Pyreneeën die eindigt in de Middellandse Zee.





In de loop van de middag

Eenmaal weer op de fiets rijden we over het Parcours de la Prade waar we 
enthousiaste joggers tegenkomen, wandelaars en gezinnen die 
de koelte opzoeken onder de bomen van het park. Nog 
een laatste stop bij een plaatselijke boer om een 
paar heerlijke producten te kopen die we vanavond 
gaan proeven voordat we deze mooie dag afsluiten 
met een akoestisch concert.

Een bezoekje aan Saint-Cyprien 

Na een welverdiende ochtend uitslapen pakken we de fietsen die we gisteren hebben 
gehuurd, om eropuit te gaan... We rijden over de kilometers lange fietspaden richting 
de Jardin des Plantes Les Capellans. We ontdekken er een prachtige botanische tuin 
van 5 hectare met rijke, gevarieerde vegetatie en een paar honderdjarige exemplaren!

BAMBOE 

PALMBOMEN 

ROZEN

Ontspanning en Natuur

JARDIN DES PLANTES

Dag 2
Genieten 

van zuivere 
lucht…

BALADE ENTRES AMIS

Jardin des Plantes Les Capellans





Activiteiten en Sport
Onbeperkt sporten!

Een licht ontbijt en na een paar baantjes te hebben getrokken luieren we nog even op het 
strand... Dan, op naar de golfbaan, even de benen los op de green. Deze 27-hole golfbaan 
ligt midden in een pijnbomenbos en op een vogelreservaat. Het is al sinds 1976 een popu-
lair parcours. Na een dutje brengen we een bezoekje aan het sportcomplex Grand Stade 
Les Capellans, met tennisbanen, padelbanen, squashbanen, ruimtes voor krachttraining 
en fitness, maar ook een buitenzwembad. Een mooie plek om deze sportieve dag af te 
sluiten met een potje tennis in een natuurlijke omgeving vlak bij de Jardin des Plantes! ‘s 
Avonds is het tijd voor de kermis en een gezellige muzieksfeer aan het water.

g o l f

d u i k e n

t e n n i s

y o g a

f i e t s e n . . .

Dag 3
Even wat  
lichaams-

beweging…

TEAM YOGA
TENNIS TIME

Les barques catalanes



Correfocs vuurwerkparade tijdens de Festa Major



Dag 4
We genieten 

volop...

amandelgroen

vuurrood

Goud

Cultuur en Erfgoed
Onbeperkt genieten!  

Vanochtend gaan we naar de grote markt op het strand. De kleurrijke kramen zijn een genot voor 
elk zintuig! Rond lunchtijd vertrekken we naar het centrum van de badplaats om in één van de 
restaurantjes te proeven van de Catalaanse specialiteiten: escalivada (gemarineerde groenten), pan 
amb tomate (stokbroodje bestreken met tomaat en olijfolie), aïoli, vers gevangen vis en natuurlijk 
kip met gamba’s, met als dessert Catalaanse crème of mel i mato (kaas en honing). Daarbij is het 
heerlijk om te proeven van één van de bekende wijnen uit de streek. Met mate natuurlijk! Aan 
het einde van de middag brengen we een bezoekje aan het museum Les Collections de Saint-
Cyprien, in 1972 opgericht door François Desnoyer. De zogenoemde Fonds de Réserve biedt elk 
jaar weer prachtige exposities. Na het eten struinen we langs de kramen van de avondmarkt 
om van onze laatste avond te genieten...

We komen zeker met het gezin of met vrienden een keer terug! Saint-Cyprien is een aangename 

bestemming waar we in alle rust hebben kunnen genieten van een badplaatsje met talloze 

mogelijkheden!

FESTA MAJOR

FOUET CATALAN



Office de Tourisme de Saint-Cyprien 
Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien

Tél. 04 68 21 01 33  • contact@otstcyp.com

Saint - Cyprien
reisgidsje

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue
 -

 C
ré

at
io

n 
E

m
m

al
uc

©
Fr

ed
 F

ou
ch

é ©
La

ur
en

t L
ac

om
be

 ©
Vi

lle
 d

e S
ain

t-
Cy

pr
ien

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

CRÉATION

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

MINEFI
MIN_08_1926_RdVFrance_Cir
Doc livré le 20/10/2008

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

TONS RECOMMANDÉS (4)


