
Atlantische kust Frankrijk kiest voor Lieb Management
De Franse regio stelt per onmiddellijk Lieb Management aan als officiële vertegenwoordiger voor al haar perscontacten in Nederland

en Vlaanderen

Berkel en Rodenrijs, 02 april 2020 – Lieb Management zal samen met haar nieuwe klant nieuwe projecten gaan opzetten om de media te
inspireren over deze fantastische mogelijkheden die de Franse Atlantische kust biedt als toeristische bestemming. Dit jaar staan er - zodra de
huidige reisbeperkingen weer zijn opgeheven - persreizen in zowel groepsverband als individueel op de agenda. De regio strekt zich uit van La
Baule in het departement Loire-Atlantique, via de Vendée, de departementen Charente-Maritime, Gironde en Les Landes tot Hendaye in
Baskenland en omvat in totaal twee Franse regio's - Pays de la Loire en Nouvelle Aquitaine.

Aan de Franse Atlantische kust vinden gezinnen, actieve vakantiegangers, rustzoekers, natuurliefhebbers en kampeerders alles wat ze nodig
hebben. De regio combineert Franse savoir vivre met een unieke natuurbeleving en een gevarieerd cultureel aanbod. Les Machines de l’Île van
Nantes, de Dune du Pilat - het grootste verschuivende zandduin van Europa bij Arcachon, de replica van de Hermione in Rochefort, de
zoutpannen van Guérande, de vuurtoren van Cordouan, het nautisch museum Escal'Atlantic in Saint-Nazaire, het moerasland van de Marais
Poitevin en de torens van La Rochelle behoren tot de beroemdste bezienswaardigheden van de regio. Een gevarieerde flora en fauna en talrijke
natuurparken nodigen uit om ze te ontdekken - te voet, in een koets, in een kano of op de fiets.
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De lijst van lokale producten en culinaire specialiteiten lijkt eindeloos: van karamelsnoepjes met Guérandezout, oesters van het eiland Oléron of
uit de baai van Arcachon, chocolade en ham uit Bayonne, sardientjes uit Saint-Gilles-Croix-de-Vie, garnalen en wijn uit de Médoc, de beroemde
Canelé-cakejes uit Bordeaux en Baskische schapenkaas tot Cognac en het aperitief Pineau des Charentes. De Vélodyssée - de langste fietsroute
van Frankrijk - neemt fietsers mee over autovrije paden dwars door de regio en toont actieve vakantiegangers de mooiste plekjes aan de
Atlantische kust. De regio beschikt over 1200 kilometer kustlijn met ruim 400 kilometer brede zandstranden, talrijke spots voor surfers,
windsurfers en stand-up paddlers, en een breed scala aan accommodaties, van camping en glamping tot hotels en vakantiehuizen die zich
richten op duurzaamheid en Slow Tourism.

Het collectief ‘Atlantische kust Frankrijk’ verenigt een groot aantal toeristische partners. Het doel is de aantrekkelijkheid als toeristische
bestemming te benadrukken en het kustgedeelte tussen La Baule en Hendaye gezamenlijk te promoten. Naast de Franse regio's Nouvelle-
Aquitaine en Pays de la Loire omvat het netwerk zes departementen (Loire-Atlantique, La Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Les Landes,
Biarritz-Pays Basque) en een aantal campings en accommodaties.

Meer informatie over de Franse Atlantische kust vind je op atlantischekustfrankrijk.nl
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OVER DE ATLANTISCHE KUST FRANKRIJK
Het gebied strekt zich uit over ongeveer 1200 kilometer, tussen de kustplaats La Baule in het Département Loire-Atlantique en Hendaye in
Baskenland. Hier – aan de Franse Atlantische kust – wisselen fijne zandstranden zich af met dennenbossen, de kwelders van Guérande, duinen
en indrukwekkende landschappen zoals in Baskenland. Steden als Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Royan en Bayonne maken de regio net zo
aantrekkelijk als talrijke natuurgebieden zoals La Brière, L'Etang de Cousseau en Le Courant d'Huchet, maar ook idyllische campings direct aan
de Atlantische Oceaan en omgeven door de natuur. Voor de kust zijn Oléron, Ré en Noirmoutier betoverend met hun Franse eilandflair en
idyllische vissersdorpjes. Deze laatste vind je ook in het pittoreske Cap Ferret.

De Franse Atlantische kust omvat in totaal 35 toeristische partners, waaronder twee Franse regio's, zes departementen, talrijke camping- en
glampingaanbieders en de vakantieverblijven van Gîtes de France in het Pays de la Loire.
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