Dune du Pilat - Europas
største vandreklit
af Hans Duggen
Jeg har før omtalt denne store klit bl.a. også
i rejseberetningen”Ad franske D-veje”. Dog
var der dengang tale om klitterne nord for
Girondes munding. “Dune du Pilat” ligger
så syd for Girondes munding, tæt på den
lille badeby Arcachon.

Med sin højde af 112 m, svarer det til Rundetaarn og fra toppen kan man nyde udsigten både over Atlanterhavet og det grønne
bagland. Klitten og dens omgivelser er så
karakteristiske, at der allerede i 1978 fandt en
fredning sted ved at erklære stedet som en

Som man ser, så befinder byen Arcachon sig
ved foden af den berømte halvø Medoc, som
er hjemsted for nogle af verdens bedste vinstrikter. Selve vandreklitten kun et stenkast fra
denne.

naturpark.
La Dune er med afstand Europas højeste
vandreklit. Den ligger lige der, hvor Atlanterhavet, Arcachonbugten, en fyrreskov og Medoc halvøen skaber et skæringspunkt. Nem at
finde.
Denne landskabelige beliggenhed er enestående og har samtidig skabt en af Frankrigs
mest eftertragtede badestrande.

GPS-koordnaterne er: 44.59828, -1.19749
hhv. 35’ 53.83’’ N , 11’ 50.99’’ W

Det tog en generation før løbeilden af al denne
ejendommelige skønhed havde spredt sig ud
over hele Frankrig. Nu kan vi andre bare følger
efter.
Hvornår er det bedst at besøge stedet?
Det er et temperamentsspørgsmål. Et tip kan
dog være, at hvis man vil have det nærmest
for sig selv, så skal det ikke være i august og

ferie.
første halvdel af september. Det er franskmændenes sommerferieperiode. Franskmændene rejser gerne i deres eget land og på det
tidspukt er La Dune totalt overrendt. På den
anden side, så er stedet så stort, at man bare
ikke skal stå for fristelsen til at være der hvor
alle andre har slået sig ned.
Man kan selvfølgelig også planlægge sit eget
besøg en uge før eller efter franskmændenes.

Campingplads: http://www.campisternes-rejseportal.eu/camping_france/foret_pilat.htm
Overnatning i campingbiler i området er forbudt (naturpark)

