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CAMPAGNE FRANKRIJK 2019 

Frankrijk zet in 2019 de 

internationale #FEEL 

campagne voort. De 

campagne draait om het 

gezellig samenzijn.  Zonder 

stress ontspannen met 

partner, vrienden of de hele 

familie in de Franse bergen, 

aan zee of in de stad.  

Vakantiein  Frankrijk 
          in  cijfers
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Nederlanders gaan 
graag naar Frankrijk voor 

een sportieve vakantie, een 
vakantie aan de kust of in de 

natuur. Ook wordt vaak voor een 
city break in Frankrijk gekozen.

Nederlanders brachten in 2018 ruim 

2.8 miljoen vakanties door in Frankrijk 

Ruim 80% reist bij voorkeur 
per auto af naar Frankrijk

Nederlanders 
overnachten 
steeds vaker in 
vakantiehuizen 
(22%) en 
hotels (21%). 

Families gaan graag 

naar de Franse 

campings (42%).  

Trends

Korte trips 
Frankrijk 

kent legio 
mogelijkheden 
voor een korte 

stedentrip. Lille 
bereik je al binnen 
3 uur met de auto. 

Parijs in minder 
dan 3,5 uur met 

de Thalys en 
diverse steden 

zoals Nantes, 
Nice, Montpellier, 

Clermont 
Ferrand, Lyon 

en Toulouse 
zijn dagelijks in 
minder dan twee 

uur aan te vliegen. 

Bewust op reis
Millenials en genz zoeken naar duurzaamheid 
in hun bestemming. Labels die een duurzamere 
vakantie garanderen zijn Green Globe, 
Pavillon Bleu, gites Panda, Cléf Verte en 
Chouette Nature. Bij Gite Le Loubatas leer je 
tijdens je vakantie alles over de inpassing van 
duurzaamheid in het dagelijks leven. En de 
Accor groep startte het PUR projet waarbij 
voor 5 bespaarde handdoeken 1 boom wordt 
geplant. Inmiddels zijn dat 2 miljoen bomen. 

SAMENWERKEN MET DE MEDIA AFDELING VAN ATOUT FRANCE
De afdeling mediarelaties organiseert regelmatig evenementen om over Frankrijk te inspireren en ondersteunt je 
graag bij het opzetten van een mediareis naar Frankrijk. Via de website www.france.fr vind je een overzicht van de geplande 
reizen evenals toegang tot de online fototheek. Neem gerust contact op met Martine Jongbloed of Marieke Smits.  

Innovatie
dankzij de histopad 
ga je een paar 
eeuwen terug 
en beleef je het 
kasteelleven van 
bijvoorbeeld 
Chambord en andere 
monumenten als 
destijds. 

Highlight hoppen is uit 
Liever worden topattracties 
overgeslagen en wordt ingezet op 
de onbekende plekken. Wat dacht 
je van hydrospeed in de onbekende 
maar prachtige Gorges de l’Allier of 
hET VERKENNEN VAN DE WIJNGAARDEN 
VAN MONTMARTRE BIJ PARIJS.

Bron: NBTC NIPO



a     auvergne-                                rhône-
alpes  

Natuur
De hernieuwde ATB-route 
La Grande Traversée du 
Massif Central (GTMC) is nu 
1.380 km lang en verbindt de 
Morvan in de Bourgogne met 
de Méditerranée. Hij gaat 
door schitterende en - gek 
genoeg - vaak nog onbekende 
landschappen van het 
Centraal Massief, de Auvergne, 
de Cevennen en de plateaus 
van de Grands Causses, tot 
aan de stranden van de 
Middellandse Zee.

www.la-gtmc.com

  

Foto: Auvergne Rhone Alpes

Fietsen
Via fietsroute V63 kan je 
een grote lus maken vanaf 
de ViaRhôna door het 
voorgebergte van de Alpen. 
Dit traject is 45 km lang en 
start in Chanaz met een stukje 
trein of boot, gaat langs het 
Lac du Bourget, het Lac des 
Marches en de Isère. 
Bij Grenoble en Valence pik 
je de  ViaRhôna weer op. Een 
prachtige rit tussen de meren, 
bergen en wijngaarden van de 
Savoie.

www.cyclo-alpes.com
www.chambery-tourisme.com 

Gastronomie
In september 2019 gaat de Cité de la Gastronomie open, een groot project 
in een oud gebouw midden in Lyon. Lekker en gezond eten is het thema, 
met veel aandacht voor al het professionalisme en vakmanschap in deze 
stad voor lekkerbekken.
Er zijn tijdelijke en permanente tentoonstellingen, met als thema 
bijvoorbeeld streekgerechten of typische producten. Voor de 
professionals in het vak zijn er workshops en wordt aan research 
gedaan. En natuurlijk zijn er voor iedereen restaurants, cafés en 
lekkere winkeltjes!

www.lyon-france.com 

WWW.EN.AUVERGNERHONEALPES-TOURISME.COM 
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Bourgogne-   
   Franche-

Comté

cultuur
Twee kunstmusea ondergingen 
een ingrijpende facelift: dat van 
Besançon is sinds eind 2018 weer 
open na 4 jaar verbouwen, dat van 
Dijon opent in mei 2019 na 10 jaar. 

www.beaux-arts.dijon.fr
www.mbaa.besancon.fr 

Nog een tip: 
200 jaar geleden werd schilder 
Courbet geboren in Ornans, ‘het 
klein Venetië’ van de regio. Ook 
wordt stilgestaan bij de 150ste 
sterfdag van dichter en staatsman 
Lamartine, een felle tegenstander 
van de slavernij. 

www.musee-courbet.fr

Foto: Baume les Messieurs, Bourgogne-Franche-Comte

WWW.BOURGOGNEFRANCHECOMTE.COM 

wijntoerisme
De paden op, de wijngaarden 
in! Per E-bike bij de familie 
Brocard in Chablis, per 
brommer bij het domaine 
Cornin in Fuissé, bij Mâcon. 
In de Côte de Beaune neemt 
Maison Champy je graag mee 
naar 15e-eeuwse wijnkelders 
vol mythische crus.

www.brocard.fr 
www.domainecornin.com
www.maisonchampy.com

Iedere donderdag organiseert 
het toeristenbureau van Dijon 
Metropole een bezoek met 
proeverij, op verrassende - en 
soms geheime – plekken 

www.destinationdijon.com

fietsen
De geweldige route EuroVelo6 - van de Zwarte Zee naar de Atlantische 
Oceaan - telt 600 km fietsplezier in Bourgogne-Franche-Comté 
www.eurovelo6.org.  
Wie door de wijngaarden wil fietsen: in drie of vier dagen tijd volbreng 
je de Grande Boucle de Bourgogne du Sud www.la-bourgogne-a-velo.com 

Nieuw: 
van Luxemburg naar Lyon via de Echappée bleue, La Moselle-Saône à 
vélo, die een prachtige route volgt langs het kanaal van de Vogezen en 
de Saône 

www.destination-saone-et-loire.fr
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Bretagne

NATUUR
De natuur in Bretagne is 
adembenemend. Op ieder 
weggetje, strand of bospad 
raak je ervan onder de 
indruk. Wie de kracht van 
de Bretonse natuur tot in al 
zijn vezels wil voelen, kan 
zich terugtrekken op het 
eilandje Callot, tegenover 
de kustplaats Carantec. 
De oude eilandschool 
is tegenwoordig een 
charmante, eenvoudige gîte. 
Voor rustige momenten 
tussen riet, heide en fijne 
strandjes.

Gîte de l'école Callot : 
www.baiedemorlaix.bzh

Foto: Cote de Granit Rose, Bretagne

WWW.BRETAGNE-VAKANTIE.BZH

fietsen
Het land van Trégor - aan de noordkust van Côtes- 
d’Armor - is absoluut een bezoek waard, zowel vanwege 
zijn grillige roze granietkust, als om het rurale 
binnenland vol kapelletjes en megalieten. Wie van de 
fietsroute ‘La littorale’ de etappe Paimpol-Lannion rijdt 
komt het allemaal tegen. Een E-bike is prettig op dit 
reliëfrijke parcours! Er zijn hier dan ook 170 Vélek'tro 
te huur, via dertig samenwerkende adressen: een E-bike 
opgehaald op punt A mag je inleveren bij punt B.

wandelen
Vanaf 1791 aangelegd om 
smokkelaars in de kraag te 
vatten, is het oude douanepad 
nu bekend als de GR®34. Via 
duidelijke wit-rode paaltjes 
kan je via deze grande 
randonnée prachtige tochten 
maken tussen Mont-Saint-
Michel en de brug van Saint-
Nazaire. Over een netwerk 
van 2000 kilometer aan 
kustpaden, met schitterend 
uitzichten. Niet voor niets is 
dit Frankrijks favoriete GR! 

www.tourismebretagne.com 
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Centre des 
     Monuments
   nationaux

Bij de abdij van Mont-Saint-Michel 
kan je in juli en augustus ’s avonds genieten van een 
bijzondere voorstelling, die je onderdompelt in de 
geschiedenis van deze historische plek met de 
modernste theatertechnieken.

www.abbaye-mont-saint-michel.fr/en

‘De citadel van de 
levende stenen’ heet de 
avondshow die in augustus 
in Carcassonne wordt 
opgevoerd. Het kan gerust 
worden gezien als een 
hommage aan Viollet-le-Duc, 
de architect zonder wiens 
inspanningen de middeleeuwse 
burcht hoogstwaarschijnlijk 
in een ruïne was geëindigd. 

www.remparts-carcassonne.fr/en

Foto: Azay le Rideau Chateau, Loire Vallei

WWW.MONUMENTS-NATIONAUX.FR

Château de Pierrefonds
Een andere legende wordt besproken in Château de 
Pierrefonds, nog tot 22 april 2019: 
Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel. 
Sinds de 12e eeuw spreken de verhalen rond deze nobele 
koning, Lancelot, Guinevere, Merlijn en Morgana 
nog altijd tot de verbeelding, en inspireren ze tot 
intrigerende exposities. Zoals deze!

www.chateau-pierrefonds.fr/en

In de Conciergerie 
in Parijs opent op 16 
oktober 2019 de expositie 
‘Marie-Antoinette, 
métamorphoses 
d’une image’, over de 
verschillende manieren 
waarop door de eeuwen 
heen is en wordt gekeken 
naar deze onfortuinlijke 
koningin die nooit uit de 
publieke belangstelling is 
verdwenen.

www.paris-conciergerie.fr
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CHÂTEAU AZAY-LE-RIDEAU 
viert 500 jaar Renaissance 
met een expositie vol modern 
design, geïnspireerd op op 
het rijke decoratieve en 
ornamentele erfgoed uit deze 
historische periode.

Ook een bezoek 
waard deze zomer: de 
avondopenstellingen van 
het park bij dit schitterende 
kasteel. 

www.azay-le-rideau.fr/en

c



Foto: Château d'Amboise vu de la Loire

WWW.LOIRESTREEK-FRANKRIJK.NL  
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CULTUUR
Dit jaar draait alles om ‘500 
jaar Renaissance’ in deze 
regio. Want in 1519 begon hier 
de bouw van het kasteel van 
Chambord, maar overleed 
ook Leonardo da Vinci, op 
Château du Clos Lucé in 
Amboise.
De band tussen de regio 
Centre-Val de Loire - de wieg 
van de Franse Renaissance 
- en het genie van Da Vinci 
staat centraal op meer 
dan 700 verrassende 
evenementen. Een rijke 
agenda!

www.vivadavinci2019.fr 

Fietsen
De route L’Indre à Vélo heeft tussen Loches en Azay-le-
Rideau leuk nieuws. Je kunt er historische gebouwen 
bezoeken met een HistoPad en Virtual Reality, een 
tentoonstelling zien over Ludovic Sforza en een 
kunstroute volgen met werk van Piet.sO en Peter Keene. 
In de buurt ligt Chédigny - een dorp met het label Jardin 
Remarquable - en de grotwoningen langs de Indre. 
Paradijselijk! 

www.loirestreek-frankrijk.nl 

Stedentrip
Denk eens aan Bourges, op maar 
twee uur van Parijs midden in 
Frankrijk. Het is een Ville d’art et 
d’Histoire met een kathedraal die 
op de Unesco-werelderfgoedlijst 
staat. De architectuur is 
middeleeuws, renaissancistisch én 
modern. En het is er groen, met 135 
hectare beschermd moerasgebied 
tot in het stadshart en vele parken 
en tuinen. Ook hier veel aandacht 
voor ‘500 jaar Renaissance’ met 
bijvoorbeeld een expo over Da 
Vinci’s Vitruviusman.

www.bourgesberrytourisme.com 

Centre- 
   Val de

Loirec



Foto: Zoutvelden, Guerande

WWW.LABAULE-GUERANDE.COM 

WWW.VENDEE-TOERISME.NL
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NATUUR
De Vendée Globe, die om de 
vier jaar plaatsvindt en 
vanuit Les Sables-d'Olonne 
vertrekt, is een solozeilrace 
om de wereld zonder 
tussenstop en zonder 
ondersteuning. De beste 
schippers nemen hieraan 
deel. De volgende Grand 
Départ vindt plaats op 8 
november 2020. 

www.vendeeglobe.org

Wandelen
Sinds Lodewijk de 14e in 1667 een handelsbelasting invoerde, werd 
smokkelen een financieel interessante bezigheid! Om smokkelaars de pas 
af te snijden, werd in 1791 langs de Bretonse kust een pad aangelegd zodat 
de douaniers de kust konden controleren, het ‘Sentier des Douaniers’. 
Tegenwoordig is dit netwerk van paden en paadjes ook bekend als de 
GR34, en goed gemarkeerd met roodwitte wegwijzers. 

Van Camoël tot - sinds 2018 - Saint-Nazaire belooft deze kustroute 
prachtige zeezichten, rotsblokken, wilde natuur, strandjes en kreken. 
Niet voor niets werd hij in 2018 door de Fransen gekozen als favoriete GR.

monGR.fr. 

La Baule   
     Guérande

en Vendéel
CULTUUR
De Puy du Fou, dat in 2012 
in Los Angeles tot Beste 
Attractiepark ter Wereld en 
in 2013 tot Beste Attractiepark 
van Europa is uitgeroepen, 
is een historisch themapark 
met talrijke grootse 
schouwspelen voor het hele 
gezin en adembenemende 
avondvoorstellingen: 
Cinéscénie en de Vuurorgels. 

www.puydufou.com
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Evenementen

Duurzaam
De Franse overheid heeft als eerste 
groene obligaties uitgegeven! Le

 S
a

v
ie

z-
V

o
u

s? Om alle zalen van het 
Louvre te zien moet je 
14,5 km afleggen! Het 
zou je 3 volle dagen en 
nachten kosten om alle 
35.000 werken van dit 
beroemde museum slechts 
10 seconden te bekijken.

Veel musea in Parijs
 verlenen gratis toegang 

aan bezoekers jonger dan 26 jaar. 
Je hoeft hiervoor alleen maar even 

je ID-kaart te laten zien! 

Volgens een 
beroemde uitspraak 

van De Gaulle 
produceert 
Frankrijk 
365 kazen:

"   ééntje voor e lke dag van he t jaar "  
Uit recente 

schattingen van 
het nationale 

zuivelinstituut blijkt 
dat er maarliefst 

1.200 verschillende 
soorten Franse 

kazen zijn!

De Eiffeltoren is 
324 meter hoog. 

In stokbroden 
gemeten is dat 

540 
stokbroden  

 hoog!   Bijna elke regio in
 Frankrijk heeft 

een eigen special
iteit op het 

gebied van brood
. 

Probeer eens de F
ougasse uit 

de Provence of een g
evlochten 

Pain Cordon uit de Bourgogne. Het Franse leger heeft 
150 postduiven in dienst. 
Ze worden vlakbij Parijs 

gehouden, in het fort 
van Mont-Valérien. 

Franse 
vrouwen 
hebben de 

hoogste levens-
verwachting 

van alle 
vrouwen 

in Europese 
landen!

Tomorrowland Winter Festival – Alpe d’Huez
9 t/m 16 maart

www.tomorrowland.com 

   Goût de France/Good France 
    21 t/m 24 maart

    www.goodfrance.com 

       Tuinen Festival – Côte d’Azur
        30 maart t/m 28 april

        festivaldesjardins.departement06.fr

 Marathon de Paris
 14 april
 www.schneiderelectricparismarathon.com 

    Film Festival – Cannes
    14 t/m 25 mei
    www.festival-cannes.com 

       Eldorado – Lille
        27 april t/m 1 december
        www.nl.lilletourism.com 
        

500 jaar Jubileum van Leonardo da Vinci’s dood – Loirestreek
        2 mei
        www.vivachateau-amboise.com 

          Toernooi Roland Garros – Parijs
            26 mei t/m 9 juni
            www.rolandgarros.com 

  75 jaar jubileum van de Slag om 
  Normandië en D-Day – Normandië
  Begin juni
  www.en.normandie-tourisme.fr 

WK vrouwenvoetbal 
7 juni t/m 7 juli
www.france.fr

      Tour de France 
       6 t/m 28 juli
       www.letour.fr 

           Braderie de Lille
             31 augustus en 1 september
             www.lilletourism.com 

    Fête des Lumières – Lyon
    5 t/m 8 december
    www.fetedeslumieres.lyon.fr 

        RenaissanceS2019 
hele jaar

www.france.fr

in  2019 
Met 88 miljoen 

bezoekers is 
Frankrijk de 
populairste 

vakantiebestemming 
ter wereld.De 

populairste Franse 
gebieden zijn: 

1  Parijs 
2 Alpen Mont-Blanc 

3 Côte d’Azur 
4 Languedoc 

Middelandse Zee 
5 Normandië



CULTUUR
Tussen Nantes en Saint-Nazaire: een parcours van 60 km vol kunst en 
architectonische hoogstandjes. Met in 2019 drie nieuwe elementen:

•  The Nest in de wijk Bas-Chantenay in Nantes, van de Japanse artiest Tadashi 
Kawamata

•  Le Crabe, le Pied, le Pull, le Système digestif, le Moteur in Saint-Nazaire, van 
Daniel Dewar & Grégory Gicquel.

•  De serie Sémaphores tussen Nantes en Saint-Nazaire, van Vincent Mauger.

Deze ter plekke gemaakte werken zijn te voet, per fiets en per auto te bezoeken. 

www.estuaire.info

19

Le Voyage 
à Nantesl

Foto: Serpent d'océan, Saint-Brevin-les-Pins

steden
Kunstroute La ligne verte is in 2019 te volgen van 6 juli 
tot 1 september tijdens het beroemde zomerfestival 
Voyage à Nantes. Een parcours van 12 kilometer verbindt 
dan werken van vijftig kunstenaars, architecten, 
designers en tuinontwerpers. Culturele gebouwen zijn 7/7 
open en op straat veel kunstenaars om live te ontmoeten. 
Maar ook in winkels en restaurants kun je artistiek 
worden verrast! 

www.levoyageanantes.fr

wijn
Met 11.500 hectare is de Muscadet 
het grootste Franse mono-
cépagegebied: hier groeit alleen 
de Melon de Bourgogne. De 
Muscadetwijn is kenmerkend 
voor de keuken van Nantes en 
via een route van 100 km kun je 
z’n geboortestreek doorkruisen. 
Met onderweg plaatsjes als 
het Italiaansachtige Clisson, 
bijzondere landschappen, kastelen 
en wijnbedrijven. Via de site Tables 
de Nantes is het vinden van een 
goed restaurant geen probleem!

www.lestablesdenantes.fr

WWW.LEVOYAGEANANTES.FR
20



Nice
Côte 

d'Azur

21

n
Natuur 
Natuurlijk: Nice is een echte 
stad aan de Côte d’Azur. 
Maar wel een stad omgeven 
door een zeer toegankelijke 
natuur vol stranden, heuvels, 
valleien, vlaktes en rivieren 
waar de activiteiten voor 
het oprapen liggen. Zoals 
watersporten, wandelen, 
fietsen, skiën, bergbeklimmen, 
canyoning en ga maar door. 
Via de grote luchthaven van 
Nice ben je er zo!

www.nicetourisme.com 
- activities 

Foto: Nice Côte d’Azur

WWW.NICETOURISME.COM
22

Culinair 
Nice is de vijfde stad van Frankrijk 
en trots op zijn unieke en 
ongeëvenaarde eigen keuken. Net 
als Lyon heeft Nice daarom een 
appellation ingesteld voor die 
restaurants en eethuisjes waar 
authentiek wordt gewerkt. Op 
hun gevels staat te lezen: ‘Cuisine 
Nissarde, le respect de la tradition’. 
Afgelopen jaar waren het er 26 die 
deze titel mochten voeren. Zij maken 
onder meer de perfecte salade 
niçoise, Pan Bagnat, pissaladière of 
socca. En daar dan een glas wijn bij 
uit de wijngaarden van Bellet: veel 
niçoiser wordt het niet! 

www.nicetourisme.com
- cuisine Nicoise 

Cultuur 
En het wachtwoord is: film. Het 
Carnaval van Nice - in 2019 van 16 
februari tot 2 maart -  wordt dit 
jaar geregeerd door de Roi du 
Cinéma. Ook het boekenfestival van 
Nice - van 31 mei tot 2 juni - staat 
in het teken van de filmwereld. 
Net als een ander belangrijk 
cultureel evenement: de grootse 
kunstmanifestatie La Biennale, die 
plaatsheeft van juni tot oktober 
2019 in zes musea van Nice.

www.nicetourisme.com



Pays de 
la Loire                      

fietsen

Grappig én handig in het 
plaatsje Teloché (Sarthe): 
een café/fietsenwinkel  
voor iedereen die zichzelf 
en z’n fiets een oppepper 
gunt. Er zijn allerlei 
streekproducten te eten 
en te drinken, en voor de 
verzorging van je fiets 
staat een team vakmensen 
klaar!

lapinceavelo.eatbu.com

23

p
Foto: Chateau de Chaumont

WWW.PAYSDELALOIRE.NL

Kust
Noirmoutier en het Île d’Yeu: de 
twee parels van de Vendée, waar het 
goed fietsen is. Het Île d’Yeu kun 
je in een uur of vier, vijf helemaal 
rondfietsen, met onderweg dolmen, 
kreekjes, rotspunten en charmante 
havenplaatsjes als Port de la Meule 
met zijn intrigerend witte kapel. 
Ook aan mooie zandstranden geen 
gebrek! 

Het eiland Noirmoutier is twee keer 
zo groot en telt 80 kilometer aan 
fietspaden met drie rondritten door 
allerlei natuurlijke decors. Zo gaat 
de eerste (19 km, vanuit het centrum 
van Noirmoutier-en-l’île) door het 
natuurgebied van Müllembourg, 
de bossen van laen Chaise, langs 
stranden en via het vissersplaatsje 
L’Herbaudière. Met op de terugweg 
een tocht door zoute moerassen!

www.vendee-toerisme.nl

Fijn adresje
Een heus liefdesnestje: de 
cabane Lov’Nid Spa, een 
houten ei hoog in de bomen. 
Met alle comfort en luxe 
die tortelduifjes zich maar 
kunnen wensen, zoals een 
houten tobbe en een terrasje 
om verliefd (op) te worden. 
Tussen Le Mans en Rennes.

domainedesvaulx.fr
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Provence
-Alpes

natuur
Logeren in het gehucht Terre 
des Baronnies Provençales, 
midden in het regionale 
natuurpark, betekent een 
onderdompeling in de natuur. 
Zeker als je kiest voor een van 
de nieuwe, hangende tenten. 
Bijvoorbeeld die boven de 
rivier, waar je ’s avonds de 
dieren ziet drinken.

www.terredesbaronnies.com 

25

p
Foto: Menton

motortoerisme
Op 6, 7 en 9 september wordt het derde Alpes Aventure 
MotoFestival gehouden in de Val, lée de l’Ubaye. Verwacht 
worden zo’n 4.000 motorfans, om te genieten van de hoogste 
route van Europa: La Bonette - Restefond, op 2.802 meter 
hoogte met onderweg 7 beroemde cols.

www.alpesaventuremotofestival.com
www.facebook.com/AlpesAventureMotoFestival 

fietsen
Historisch: de 106e Tour de France 
gaat weer over de legendarische 
cols Vars, Izoard en Galibier! Een 
droomtrio tijdens een etappe 
van 207 kilometer op 25 juli. De 
dag ervoor is het ook al feest 
in het zuiden met een rit van de 
majestueuze Pont du Gard naar Gap.

Je eigen prestaties testen? Een paar 
dagen per zomer zijn cols als de 
Galibier en de Izoard autoloos om 
fietsers van alle niveaus welkom te 
heten. Of haal het brevet van de 7 
cols van de Ubaye!

www.hautes-alpes.net
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

WWW.PROVENCE-ALPES-COTEDAZUR.COM  
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Wijntoerisme 
Het departement Pyrénées-
Orientales produceert veel wijn, 
en zelfs de grootste hoeveelheid 
natuurlijk zoete wijnen van 
Frankrijk. Ook vind je hier de 
meeste hectares biologische 
landbouwgrond van het land. 
De wijnbouwers vertellen er 
graag over hun vak: overal in 
de Pyrénées-Orientales kun je 
hun bedrijven en coöperaties 
bezoeken, vaak via een mooie 
Route des Vins. Je telt hier 2.400 
wijnboeren, 24 coöperaties, 14 
AOP’s, 3 IGP’s en 23 druivensoorten.  

p
Foto: de gele trein (Train Jaune) op de Sejourne brug

WWW.TOURISME-PYRENEESORIENTALES.COM
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Wandelen
Ook de wandelaar komt ruim aan zijn trekken. Neem de 24 km 
lange route van het strand van Racou (Argelès-sur-Mer) naar 
Banyuls-sur-mer, met onderweg adembenemende zeezichten. 
Het blauwe water is ook steeds in beeld op de wandeling van 
het hoge achterland van Collioure naar Port-Vendres, dwars 
door de wijngaarden en garrigue (3 uur, 10 km).

Kust
Profiteer van de royale zonnige 
kustlijn langs de Middellandse 
Zee. Je kunt er luieren, maar 
ook fietsen of ATB’en. De route 
EuroVélo 8 gaat van Port-
Barcarès naar Argelès-sur-Mer 
(40 km). De Voie Verte de l’Agly 
loopt van Port-Barcarès naar 
Rivesaltes. Hij 15 km lang, volgt 
de oever van rivier de Agly en 
is prima te doen voor het hele 
gezin. Ook tussen Perpignan 
en Thuir is het fijn fietsen: er 
worden in dit departement steeds 
meer rustige ‘groene’ fietsroutes 
aangelegd.

en.francevelotourisme.com  
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Fietsen 
In 2019 krijgen fietsers van de ViaRhôna hun zin en wordt tussen La 
Balme en Virignin een hangbrug type ‘Himalaya’ in gebruik genomen. Dat 
scheelt drie tunnels…

Tussen 15 juli en 30 augustus is de bereikbaarheid van de grote routes 
in dit gebied optimaal dankzij de fietspont tussen Grand Port d’Aix-Les-
Bains en de Port de Conjoux, die vier dagen per week fietsers overzet. 
www.bateauxdulacdubourget.fr

Een nieuw adres met het label ‘Accueil Vélo’: www.campingdechanaz.com

s
Foto: Mont Blanc, Chamonix

WWW.SAVOIE-MONT-BLANC.COM
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Natuur- en ecotoerisme
De chaletjes van Ma Cabane de Montagne (Val Cenis) brengen je terug naar de 
natuur en dicht bij jezelf. Hier is alles in harmonie. De huisjes zijn gebouwd met 
boomstammen, hebben een begroeid dak, natuurstenen vloeren, houten meubels, het 
fornuis is houtgestookt en de lampen branden op olie. www.cabane-montagne.com

Ook 100% natuurlijk: het iglodorp Alpes Bivouac, op 20 minuten van Annecy. Hier 
beleef je in het bos van Semnoz een geweldige nacht midden in de natuur, in een 
unieke accommodatie onder een schitterende sterrenhemel. www.alpes-bivouac.com

Minstens zo spannend: de ‘bulles’ in Morzine, bolvormige en doorzichtige luxe tenten 
voor een nacht onder de sterren. Met een eigen bubbelbad op je terras. 
www.bulles-minesdor.com

Wijntoerisme 
In de maak: La Route des 
Vignobles Alpins, een 
toeristische wijnroute 
waarbij Italië en 
Frankrijk samenwerken. 
Om aan beide kanten 
van de grens te genieten 
van al het goede dat dit 
berggebied voortbrengt!
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Fietsen
‘La Vigne à Vélo’ is een project 
om een groot aantal plaatsen 
in het wijngebied rond 
Draguignan - de streek Dracénie 
- te verbinden via prettige 
fietspaden. Drie trajecten van 
het netwerk zijn inmiddels in 
gebruik. Het wordt in totaal 
zo’n 40 kilometer lang en heeft 
bij Draguignan aansluiting 
op de EuroVélo 8, oftewel ‘La 
méditerrannée à Vélo’. 
tourisme-dracenie.com

v
Foto: Var

WWW.VISITVAR.FR
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Wandelen
Het netwerk van oude douanepaden - le sentier du littoral - 
van de stad Toulon telt meer dan 200 kilometer mooie kustroutes 
op vasteland en eilandjes. Om eindeloos te wandelen, maar ook om 
onderweg geregeld even uit te blazen op een mooi strandje. De routes 
zijn goed aangegeven en worden zes dagen per week gecontroleerd: 
de natuur is en blijft de baas hier aan zee… Een goed verzorgde 
en uitgebreide topoguide is te downloaden via de site van Toulon 
Provence Méditerranée.

metropoletpm.fr

Natuur
Er hangt een zoete zomerse 
geur in het achterland van 
Saint-Tropez: in 2018 opende de 
Jardin de Gassin zijn poorten om 
iedereen te laten meegenieten 
van de klassieke rozensoorten, 
zomerbloemen en frambozen 
die hier worden gekweekt. Later 
in het seizoen is er ook veel 
aandacht voor land art. Je bent 
er van harte welkom van half 
juni tot half oktober.  

lejardindegassin.com
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