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INLEIDING 
 
 
Alleen de belangrijkste bezienswaardigheden worden vermeld. Er zijn uiteraard nog vele andere die 
een bezoek waard zijn. 
 
Voor uitvoerige informatie gebruik dan de groene Michelin-gidsen " Vallée du Rhône", "Provence" en 
"Gorges du Tarn"( deze zijn in de Franse taal gesteld). De gidsen bevatten toeristische wegenkaarten 
(hoofdzakelijk de hoofdwegen). 
 
Benodigde detailkaarten:  
De Michelinkaarten die overal langs de snelweg te koop zijn zijn goed bruikbaar. 
 
De opgegeven afstanden vanaf Méjannes-le-Clap kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. 
 
De schoonheid of belangrijkheid van de bezienswaardigheden wordt eventueel aangeduid met 1, 2 of 3 
 plustekens. ( + ) 
 
De bezienswaardigheden zijn gebiedsgewijs ingedeeld, zodat u op basis van de verstrekte gegevens 
zelf routes kunt uitstippelen.  
 
INDELING: 
 
  I.  De onmiddellijke omgeving   .       blz. 2 
 II.  Het Massif Central (westwaarts)  .       blz. 10 
III.  Rhône-vallei en de noordelijke Provence (oostwaarts)    blz. 16 
IV.  Het midden en het zuiden van de Provence (zuidoost en zuidwaarts blz. 19  
 V.  Eten en drinken    .       blz.  31 
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I. DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING 
 
 
1.Noordwaarts 
 
 

Aven d'Orgnac  +++ 
 

(25 km. via St.Jean de Maruéjols, Barjac, Orgnac l'Aven) 
(21 km. via Bernas, Monteils, Orgnac l'Aven) 

 
 

 De druipsteengrot aldaar is een van de schitterendste van Frankrijk met een verzameling 
prachtige stalagmieten die een toverachtig schouwspel opleveren in het blauwachtige licht 
dat door de bovenopening in de Salle Supérieure (bovenzaal) valt. Deze Salle is 250 m. 
lang 125 m. breed en 17 tot 40 m hoog. U dient zich voor te bereiden op een steile 
trappenklimmerij. In de twee "Salles Rouges" zijn de kalkafzettingen daarentegen 
donkerrood getint door meegespoelde ijzerhoudende kleigrond. De voor het publiek 
opengestelde grotten vormen slechts een klein gedeelte van het enorme grotten-complex. 

 
 

les Gorges de l'Ardèche  +++ 
 

(30 km. via St.Jean de Maruéjols, Barjac, Vagnas, Vallon-Pont d'Arc) 
 
 

    De Gorges behoren tot de prachtigste rivierkloven van Frankrijk. Gorges de l'Ardeche is 
de naam  van een 30 km. lange kloof die door de Ardeche is uitgeslepen in een ten 
westen van het Rhône-dal gelegen kalksteenplateau. Het traject (Route Touristique des 
Gorges de l'Ardèche) beginnende bij Vallon-Pont d'Arc tot St.-Martin-d'Ardèche is 38 km. 
lang en biedt op vele plaatsen schitterende uitzichten (belvédères)op de rivier en de 
kloven. Voorheen kon men de kloof alleen goed bekijken door in een kano de rivier af te 
zakken. Via een in de eind zestiger jaren aangelegde weg "Route Touristique des Gorges 
de l'Ardeche" langs de kloof kan men een rondrit maken via St. Martin en terug (ongeveer 
105 km). Een bezoek aan Pont d'Arc ++  de Belvédère de la Madeleine +++  en het Cirque 
de la Madeleine +++  mag beslist niet op het programma ontbreken. Vanaf het 
parkeerterrein in Vallon-Pont-d'Arc heeft men een prachtig gezicht op de natuurlijke 
rotsboog over de rivier van 34 m. hoogte en 59 m. breedte. Voetpaden leiden naar de voet 
van de boog. In Vallon-Pont d'Arc zijn boten te huur voor een unieke tocht door de Gorges 
de l'Ardèche tot St.Martin. De tocht van ongeveer 30 km. duurt plm. 6 à 9 uur en is niet 
geheel ongevaarlijk. Enige ervaring met wildwaterkanoën is prettig. Bij de prijs is het per 
auto terugbrengen naar de vertrekplaats in Vallon Pont d'Arc inbegrepen. Bij de Belvédère 
de la Madeleine  (halverwege Vallon-Pont d'Arc en St.Martin) heeft men het 
indrukwekkendste uitzicht van alle "belvédères" en "promontoires". De rotswanden die 
men er ziet zijn de hoogste (300 m.) van de Gorges de l'Ardèche. Bij het Cirque de la 
Madeleine heeft men schitterende uitzichten op de Canyon de l'Ardèche in het komdal. 
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Foto van de Pont d’ Arc: 
 

        
  

Gorges du Chassezac  ++ 
 

(33 km. via St.Jean de Maruéjols, St.André de Cruzières, Beaulieu, Casteljau) 
 
 

    Deze bergweg, met schitterend uitzicht op de 150 m. diep liggende rivier de Chassezac, 
ligt bij het schaduwrijke Bois de Païolive en kan alleen te voet worden bezocht. De auto 
kan worden geparkeerd bij Mazet-Plage, vlakbij de rivier (op een zijweg van de D 252). 
Vandaar leidt het voetpad - dat 500 m. lang is - westwaarts langs de rivier tot aan een 
"belvédère". In het Bois de Païolive kan ook prachtig worden gewandeld. Er zijn die routes 
die u door een prachtig gebied voeren. Meer informatie aldaar.
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Aven de Marzal  ++ 
 

(55 km. via Barjac, Vagnas, Vallon Pont d'Arc)  
(50 km. via Goudargues, Laval-St.-Roman, St.-Martin-d'Ardèche) 

 
 

Aven de Marzal is vooral interessant vanwege de enorme variëteit aan afzettingsvormen 
en de kleurenrijkdom, veroorzaakt door diverse oxyden (bruin, geel, rood, wit). Men daalt 
via de oorspronkelijke opening van de grot, waarlangs de ontdekkers ook naar beneden 
gingen. De Salle du Chien is beroemd om zijn verscheidenheid aan vormen, terwijl de 
Salle de la Pomme de Pin een veelheid aan kleuren biedt. 
Tenslotte daalt men af tot 125 m. diepte in de Salle des Diamants, waar duizenden 
kristallen schitteren in een sprookjesachtige verlichting. Er is een museum van de 
ondergrondse wereld, waarin de geschiedenis van de speologie van het begin tot heden 
tentoongesteld wordt, 

 
 
2.Westwaarts 
 
 

Grotte de la Cocalière 
 

(26 km. via St.Jean de Maruéjols, St. Ambroix, D 904 richting Aubenas na 7 km. rechts) 
 
 

    Van het enorme grottencomplex dat zich hier bevindt (33½ km. gangen), is in 1967 een 
gang van 600 m. voor het publiek opengesteld en in 1974 een tweede gang van eveneens 
600 m. La Cocalière kan niet in schoonheid of indrukwekkendheid wedijveren met grotten 
als de Aven d'Orgnac, maar het gehele horizontale parcours van 1200 m. biedt wél 
afwisseling: grillige stalagmieten in de vorm van minaretten of heuvels, een onderaardse 
rivier, glinsterende bergkristallen, draperieën van stalactieten, enz.  
Vanaf de uitgang -wat voor kinderen natuurlijk erg leuk is- wordt men met een treintje 
teruggebracht naar de parkeerplaats over een traject van 1 km. 

 
 

Alès 
 

(40 km. via Lussan, D 6, Seynes) 
 
 

De in een bocht van de rivier de Gardon gelegen hoofdstad van de Cévennes, ver van het 
centrum van het departement, is op een royale wijze aangelegd. Hoewel het Musée du 
Colombier, en in mindere mate, de vroegere kathedraal een bezoek rechtvaardigen, is 
Alès toch het belangrijkst als een kruispunt van reis-en trektochten, als ideaal vertrekpunt 
in alle windrichtingen met name voor de verkenning van de Cévennes. 
Alès is de dichtstbijzijnde stad van enige omvang. Toeristische attracties heeft het niet, 
maar het is een gezellige stad met brede, door bomen omzoomde promenades en lanen. 
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Eeuwenlang is Alès een beroemd centrum geweest van de zijde-industrie, die nu 
grotendeels verdwenen is.  
De mijnen waar sinds lang de economie afhankelijk van was, moesten worden gesloten. 
Een steenberg is het grafmonument van de mijnen. Wegens de rijke ertslagen in de 
omgeving is Alès een belangrijke industriestad geworden (ijzer, lood, zink, asfalt). 
Interessant is het Station Séricicole, een laboratorium voor zijde-technologie dat een 
wetenschappelijke zijderupsenkwekerij (une magnanerie) bezit. (het is niet bekend of 
bezichtiging nog wordt toegestaan). 

 
 

Anduze 
 

(55 km. via Lussan, Alès, D 910, St.-Christol-les-Alès) 
 

 Een schilderachtig stadje, - met kronkelige straatjes en een oude klokketoren van 1320- 
dat een besloten liggende kloof afgrendelt. Het noemt zich de oostelijke "Toegangspoort 
naar de Cévennen". Het was een steunpunt voor de protestanten. De Camisard-held 
Pierre Laporte, genaamd Roland werd in 1680 geboren in het gehucht le Mas-Soubeyran 
7 km ten noordwesten van Anduze via de D 50. Het woestijnmuseum (open van maart tot 
november) is een bijzondere attractie voor protestanten. Het is ondergebracht in het huis 
van Roland. De zalen stellen de geschiedenis en de strijd van het protestantisme in 
Frankrijk aanschouwelijk voor.  Een halfrond van verschroeide bergen omsluit het kleine 
plateau boven de Gardon, waar huizen met dikke muren boven elkaar staan of tegen 
elkaar leunen. Zijn geboorteplaats is thans een pelgrimsoord voor protestanten. 
Duizenden gelovigen komen er op de 1ste zondag van september in congres bijeen. 
Vanuit Anduze kan in vele richtingen excursies door de Cévennen gemaakt worden: naar 
Le Vigan: Cornische des Cévennes: Vallee Borgne. Beslist niet vergeten mag worden een 
bezoek aan de Bambuseraie de Prafance 2 km ten noorden via de D 129. In dit bos 
ritselen meer dan 60 soorten bamboe in de wind, exotische bomen, broeikassen, 
lotusvijvers en een magnifieke laan met bamboes en sequoia's van meer dan 400 m lang. 
(van november t/m maart gesloten).  

 
 
3.Oostwaarts 
 
 

La Roque-sur-Cèze  + 
 

(20 km. via Goudargues, rechtsaf D 980 10 km. na St. André rechtsaf D 166) 
 
 

   Dit dorpje is schilderachtig gelegen op een heuvelrug en heeft een romaans kerkje en 
een mooie middeleeuwse brug over de Cèze. 

 
 

La Cascade du Sautadet  + 
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(zelfde route als naar La Roque-sur-Cèze) 
 
De Cascade du Sautadet (een waterval) ligt iets ten zuiden van la Roque-sur-Cèze. Als men 

van de D 980 komt, moet men bij het dorpje de brug niet overgaan, maar doorrijden langs 
de linkeroever van de Cèze. De waterval is niet spectaculair, maar wel apart vanwege de 
vele geulen die de Cèze heeft uitgesleten in de ter plaatse kalkrijke grond, waardoor er 
een heel netwerk van stroompjes en watervalletjes is ontstaan tussen de afgesleten 
kalksteenresten, die als kussens op de rivier lijken te drijven.    
Men kan er overheen klauteren tot bij de grootste geulen midden in de rivier. 

 
Marcoule  ++ 

 
(45 km. via Bagnols-sur-Cèze) 

 
   Dit is een centrum voor atoomenergie, waar plutonium wordt vervaardigd uit uranium 
238. Het atoomcentrum (met documentatiepaviljoen) bezit twee bijzonder interessante 
zalen waarin, op voor leken begrijpelijke wijze, via schema's lichtbeelden enz. voorlichting 
wordt gegeven over enerzijds atoomsplitsing, atoomenergie, radio-activiteit en anderzijds 
de plutoniumfabricage (dagelijks geopend). 
Tussen de twee zalen bevindt zich een terras vanwaar men de fabrieksinstallaties kan 
overzien en tevens een mooi uitzicht heeft op de omgeving. 

 
4.Zuidwaarts 
 
 

Les Concluses  ++ 
 

(17 km. via Lussan, D 143 richting Verfeuil, 4 km. na Lussan linksaf  D 643; de auto parkeren bij 
de 2e parkeerplaats, dus zover mogelijk doorrijden tot bij de "belvédère") 

 
 

   Les Concluses is de eigennaam van de prachtige Gorges de l'Aiguillon. De rivier de 
Aiguillon stroomt hier door een diep uitgesneden, smalle kloof. De rivierbedding is bezaaid 
met enorme afgesleten kalksteenformaties. Vooral in de zomer zijn Les Concluses een 
bezoek ten volle waard, omdat men dan een zeer interessante wandeltocht kan maken 
langs de rivierbedding.  
Voor die wandeling moet men bij de "belvédère" rechts het pad nemen dat loopt naar Le 
Portail, een rotsboog over de rivier. Als men onder deze rotsboog doorgaat, kan men de 
bedding ongeveer 200 m. volgen. Bij de terugkeer is het ook mogelijk om bij Le Portail 
stroomopwaarts door te lopen (ongeveer een kwartier) tot bij La Grotte des Boeufs, waar 
een (moeilijk begaanbaar) pad omhooggaat tot bij de "belvédère". 
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Le Guidon du Bouquet  ++ 
 

(25 km. via Lussan, Vallérargues, Seynes) 
 
 

     Dit is het hoogste punt (629 m.) tussen de rivieren Gard en Ardèche. Vanaf Le Guidon 
du Bouquet heeft men uitzicht op de Cévennes (westen), de bergen van de Bas Vivarais 
(noorden), de Mont Ventoux (oosten) en op de Alpilles (zuid-oosten), een laaggebergte in 
de Provence. Bij het Maria-standbeeld, waar de rotswand van Le Guidon du Bouquet 
loodrecht oprijst, heeft men een indrukwekkend uitzicht over het gebied rond Uzès. 

 
Uzès  +++ 

 
(30 km. via Lussan) 

 
 

     De geschiedenis van Uzès, een fraaie stad met trotse torens en smalle straten, is nauw 
verbonden met die van de beroemde hertogelijke familie, het Huis van Uzès, die teruggaat 
tot de tijd van Karel de Grote. In 1632 riep Lodewijk XIII het Huis uit tot het "eerste 
hertogdom van Frankrijk", een titel waarmee men nog steeds mag pronken.  
Uzès is een gezellig plaatsje met boulevards, oude herenhuizen en monumenten. De 
belangrijkste bezienswaardigheden zijn: 
Le Duché  +  (het hertogelijk paleis). 
Boven op het massieve, van torens voorziene, kasteel wappert trots de hertogelijke vlag in 
de rode en gouden Occitaanse kleuren. Het is een kasteel,dat dateert uit de 11e eeuw, 
maar dat uitbreidingen heeft ondergaan in de 14e en 16e eeuw.  
Aan het binnenplein bevindt zich een mooie Renaissance-gevel. Het interieur is beslist 
een bezoek waard: mooie Renaissance-trap, wapenzaal, salon Louis XV, oude kledij, 
bibliotheek, gotische kapel, eetzaal. Links staat de 11e eeuwse donjon, de Tour Bermonde 
 waarvan men een uitzicht over Uzès heeft (dagelijks geopend). Daarnaast staat de 14e 
eeuwse Tour de la Vicomte, rechts ziet u de statige Renaissance-gevel van de 
woonvertrekken. De kapel is Gotisch, maar het dak, voorzien van gekleurde tegels die 
beschilderd zijn met het hertogelijke wapen, werd in de 19e eeuw toegevoegd. 
La Tour Fenestrella  +  deze toren uit de 12e eeuw (hij staat tegen de zijkant van de 
Cathédrale St.Théodorit) is het enige overblijfsel van de vroegere door de hugenoten 
tijdens de godsdienstoorlogen verwoeste romaanse kathedraal. Hij is 42 m. hoog en is de 
enige romaanse kerktoren in Frankrijk die rond is. Torens als deze vindt men met name in 
Noord-Italie. 
Vanaf de zuidelijk gelegen Promenade Jean-Racine (genoemd naar de toneelschrijver, die 
er twee jaar van zijn jeugd heeft doorgebracht) heeft men een prachtig uitzicht op het dal. 
Het Places aux Herbes in de oude binnenstad is een verrukkelijk plein met stenen 
arcaden, platanen en een kleine fontein.  
Museon di Rodo   (leuk voor kinderen)  het is een museum van oude auto's, fietsen en 
motorfietsen, van oud spoorwegmateriaal (op verkleinde schaal) en van oud speelgoed. 
(in het seizoen dagelijks geopend). 
In Uzès is enige industrie (zoethout, vuurvast aardewerk). 
Evenementen: in de laatste drie weken van juli wordt een klassiek en een modern 
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muziekfestival georganiseerd. 
Op de Place aux Herbes vinden boerenmarkten plaats: 
1e zaterdag van februari een varkensmarkt; 2e zaterdag in april de lentemarkt; 24 juni 
knoflookmarkt; 1e en 2e zaterdag van augustus wijnmarkt; 14 augustus jaarmarkt; 11 
oktober schapenmarkt; 17 november paardenmarkt. Verder is er iedere zaterdag een druk 
bezochte markt in het Centrum. Parkeer op de aangegeven plaatsen. Politie bekeurt snel! 
 Laat geen spullen zichtbaar achter in de auto. Er wordt m.n. in buitenlandse auto's 
geregeld ingebroken.  
Even buiten Uzès richting Pont du Gard is een grote supermarkt de Carrefour en daar 
tegenover een grote "Doe het zelf" zaak mr. Bricolage. 

 
Le Pont du Gard  ++ 

 
(40 km. via Lussan, Uzès) 

 
 

    Deze beroemde brug, een van de indrukwekkendste nog bestaande monumenten van 
het romeinse rijk, werd in de 19e eeuw voor Christus door Agrippa over de Gard gebouwd. 
Het is een van de wonderen der klassieke bouwkunde. Drie niveaus rusten op steeds 
smaller wordende bogen ('s zomers verlicht). De hoogte tot de waterspiegel is 49 m. en de 
lengte bedraagt 275 m. Het gehele aquaduct is gebouwd van reusachtige steenblokken 
die tot 6000 kg. wegen en zonder specie ineengevoegd zijn. Alleen de goot bovenop, 
waardoor het water stroomde, was gemetseld. Deze goot was bedekt met een 
tegelplafond met openingen om het water vers te houden en om onderhoud en reiniging 
mogelijk te maken. Het tegelplafond is niet geheel intact gebleven. 
De Pont du Gard is het enige en meest indrukwekkende gedeelte dat over is van een 
stenen waterleiding van 50 km. lengte, die het bronwater van de Eure, opgevangen bij 
Uzès, naar Nîmes leidde. Het gemiddelde verval van deze enorme waterleiding was 34 
cm. per km.  en de waterleverantie bedroeg ongeveer 20.000 m3 per dag. Via voetpaden 
op de aangrenzende heuvels kan men tot bovenop het aquaduct klimmen om er overheen 
te wandelen, door de goot (ongeveer 1.85 m. hoog) te lopen en om te genieten van een 
mooi uitzicht.  +   Het beste overzichtsbeeld van de brug krijgt men vanaf de ingang tot het 
Chateau de St.Privat, 90 m. stroomopwaarts tegen de rechteroever. Een in 1747 
gebouwde verkeersbrug loopt op gelijk niveau met de laagste verdieping.  

 
 

Nîmes   +++ 
 

(50 km. via Lussan, Uzès) 
 
 

 Nîmes was ver voor onze jaartelling de hoofdstad van een gallische stam en is rond 250 
jaar voor Christus, zoals trouwens de gehele Provence, door de Romeinen veroverd. Na 
zijn overwinning in Egypte op Antonius en Cleopatra, schonk keizer Augustus, als dank 
voor bewezen diensten aan zijn veteranen, stukken grond rondom Nîmes, dat daardoor 
een geheel romeinse stad werd die tot grote bloei kwam. Daarom treft men nu nog in 
Nîmes veel romeinse voornamen aan, zoals Adrien, Flavien, Octave, Antonin, Auguste, 
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Numa, Marius, César. In het stadswapen herinnert een aan een palm geketende krokodil 
aan de overwinning in Egypte. Vanwege de romeinse oorsprong en de prachtige romeinse 
monumenten die de stad rijk is, noemt Nîmes zich trots "la Rome française" (het franse 
Rome). Nîmes is een belangrijk cultureel, artistiek en letterkundig centrum en is, zoals 
zovele steden in de Provence, erg levendig, kleurrijk en gezellig. Het ligt op de grens van 
de Provence en de Languedoc en eigenlijk behoort de stad tot beide. 
Nîmes is vertrouwd met controverses. Het was een belangrijk protestants bolwerk, had 
zwaar te lijden onder de kruisvaarders van Simon de Montfort en kwam geschonden te 
voorschijn uit de godsdienstoorlogen. 
Wat betreft het bezichtigen van de bezienswaardigheden, volgt de stad het systeem van 
één kaartje (verkrijgbaar bij elk monument) dat toegang geeft tot alle monumenten (tot 16 
jaar toegang vrij). 
De belangrijkste bezienswaardigheden zijn:  
les Arènes   +++  een romeins amphitheater, gebouwd kort voor onze jaartelling. Het is   
133 m. lang en 101 m. breed met 34 toeschouwersrangen en het bood eertijds plaats aan 
21.000 personen, bereikbaar via een verbazingwekkend stelsel van gangen en trappen. 
Het is het gaafst bewaarde romeinse amphitheater ter wereld, maar niet het grootste. 

 
Tijdens de invallen van de barbaren zochten de inwoners van de stad hier hun toevlucht 
en tot in de 19e eeuw was het de behuizing van de lokale en rondreizende zwervers. Er 
worden in het zomerseizoen en tijdens de pinksterdagen regelmatig stierengevechten in 
gehouden, en zogenaamd "courses à la cocarde", waarbij jongelui proberen een cocarde 
(strik met rozet) te pakken die tussen de horens van de stieren is bevestigd. (het 
amphitheater is dagelijks voor bezichtiging geopend). 
la Maison Carrée   ++  (tempel van Diana) een kleine romeinse tempel (26x15x17 m.) die 
het minst beschadigd is van alle romeinse tempels en waarin het bijzonder interessante 
Musée des Antiques  ++  is gevestigd met vondsten uit de romeinse tijd (dagelijks 
geopend). 
le Jardin de la Fontaine  ++  een prachtig park, met kastanjebomen aangelegd op de 
hellingen van de Mont Cavalier, aangelegd in de 18e eeuw, ('s zomers verlicht en 
geopend tot 23 uur) waarin zich waterbassins bevinden die worden gevoed door de bron 
Nemausus, bij welke bron Nîmes is ontstaan. De naam Nîmes is voortgekomen uit 
Nemausus. 
Van het romeinse complex (theater, tempel, warmwaterbaden) dat rond de bron was 
gebouwd, is alleen nog een zwembad over en de trap die naar de bron leidt, benevens 
een tempelruïne "Temple de Diane" (waarschijnlijk badhuis in de 1ste eeuw voor Christus) 
met verfijnde versieringen. Een voetpad leidt naar de Magne toren. 
la Tour Magne  +  een romeinse toren, die naast de Jardin de la Fontaine staat. Vanaf de 
toren heeft men een mooi uitzicht  +  op Nîmes, de Mont Ventoux (noord-oost),  
de Garrigues (vlakte ten noorden), de Alpilles (oosten) en de vlakte van de Vistre (zuiden). 
Sinds het begin van de 17e eeuw is de Tour Magne 10 m. in de grond gezakt. Dit komt 
doordat een amateur-archeoloog (de tuinman Traucat) uit documenten meende op te 
maken dat onder de toren een schat verborgen lag en toestemming vroeg en verkreeg van 
Koning Hendrik IV om naar de schat te gaan zoeken. Tenslotte moest hij het vruchteloze 
zoeken staken omdat de toren, die geheel ondergraven was, dreigde in te storten.  
Evenementen:  
Cultureel gezien heeft Nîmes het hele jaar door veel te bieden, vooral op muzikaal gebied. 
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De hele zomer door worden er geregeld concerten gegeven, in de open lucht in de Jardins 
de la Fontaine of in het amphitheater. Informatie over het programma is te verkrijgen bij de 
VVV (Office du tourisme) In juli en augustus is er een internationaal jazzfestival en een 
internationaal folklore festival.  
Stierengevechten worden gehouden van mei tot oktober twee à drie maal per maand op 
zondagmiddag met plaatselijke en Spaanse toreadors. De stieren zijn afkomstig uit de 
Camargue en er wordt gevochten totdat de dieren dood zijn. 
Een van de grootste festivals in de Provence vindt in Nîmes plaats tijdens de 
Pinksterdagen Feria de Pentecote (Pinksterfestival) vijf dagen van donderdag tot en met 
maandag worden er stierenraces, stierengevechten, straatfeesten en concerten 
gehouden. 
Gastronomische specialiteiten:  
le croquant villaret (ammandelkoekjes), le caladon (droge amandelbeschuit), geconfijte 
olijven en la brandade de morue (sterk gekruide ragoût). 
Winkelen: voor de liefhebbers van winkelen is Nîmes, voorzien van allerlei winkels o.a. 
Boutique Souleiado, 5 Place de la Maison Carree verkoopt Provençaalse stoffen, 
kostuums, rokken uit Arles en de kleding van de gardians uit de Camargue. Bij Don 
Quichotte, 10 Rue de l'Horloge vindt u plaatselijke kunstnijverheidsprodukten, uit olijfhout 
gesneden voorwerpen, keramiek, koper enz. L'Huilerie, 10 Rue des Marchands verkoopt 
allerlei soorten olijfolie, olijfzeep. In de oude stad, ten oosten van het Maison Carree, treft 
u veel van dit soort winkels. Verder is het goed winkelen in het nieuwe winkelcentrum 
Forum des Halles. 
Een van de belangrijkste industrieën is textiel. In de 19e eeuw werd hier voor het eerst een 
ruwe gekeperde stof voor overals vervaardigd die onder de naam "de Nîmes", naar het 
buitenland werd geexporteerd; daar werd de naam verbasterd tot "denim". 

 
 
II. MASSIF CENTRAL 
 
    Allereerst houdt rekening met een laag gemiddelde in de bergen van hoogstens 40 à 50 km. per uur. 
 
 
1.Zuid-westwaarts 
 
 

Pic St.-Loup  ++ 
 

(100 km. via Alès, Anduze, Quézac, D 45, D 17 tot Tréviers, rechtsaf naar Cazeville) 
 
 

Pic St.-Loup is het hoogste punt (633 m.) van een lage bergketen aan de noordkant van 
de vlakte van Montpellier. Vanaf de top heeft men een prachtig uitzicht naar alle kanten: in 
het noorden de Cévennes, in het oosten de vlakte rondom Nîmes, de Mont Ventoux en de 
Alpilles, in het zuid-westen de Camargue, in het zuiden de vlakte van Montpellier en de 
Middelandse Zeekust. Een bezwaar is wellicht dat men niet tot de top kan doorrijden. Men 
moet de auto achterlaten bij Cazeville en een beklimming te voet maken die, samen met 
de afdaling, ongeveer 2 uur in beslag neemt. 



 
 11

 
 

Grotte des Demoiselles  +++ 
 

(90 km. via Alès, Anduzes, Durfort, St.Hippolyte, Ganges, D 986) 
 
 

    Vanaf het panoramaterras voert dagelijks een tandradbaan naar de grot. De naam 
"grotte" is misleidend, want het is eigenlijk een "aven", maar van oudsher werd hij in de 
streek Grotte des Demoiselles (grot der feeën) genoemd, vanwege zijn mysterieuze, 
duistere diepte. Het is de bekendste van de druipsteengrotten in Frankrijk, hij wordt door 
veel toeristen bezocht en terecht, maar toch is het niet de mooiste. Hij is beroemd om zijn 
grote hoeveelheid en variëteit van stalactieten, die soms enorme afmetingen hebben. De 
hoofdruimte meet 120x80 m. en is 50 m. hoog. Het geheel biedt zo'n kolossaal en 
imposant schouwspel, dat het een onvergetelijke indruk achterlaat, ondanks het feit dat de 
kalkafzettingen enigszins grauw getint zijn en daardoor de luisterijke schoonheid missen 
die eigen is aan de smetteloos blanke afzettingen in de mooiste grot van Frankrijk, de 
Aven Armand. 

 
 

Gorges de la Vis  ++ 
 

(90 km. via Alès, Anduze, St.Hippolyte, Ganges, D 25) 
 
 

Deze rivierkloven zijn wellicht minder indrukwekkend dan bv. die van de Ardèche, maar 
hun schilderachtigheid rechtvaardigt zeker een bezoek. Bovendien loopt de weg erlangs 
grotendeels in het dal, naast de Vis, zodat men kan genieten van vele, wisselende 
riviergezichten, over een lengte van ongeveer 20 km na Ganges. Tussen Madières en St.-
Maurice Navacelles is er een steile klim met haarspeldbochten, waarbij men een prachtig 
uitzicht krijgt op het rivierdal. Na St.-Maurice Navacelles kan men via de D 130 nog naar la 
Prunarède rijden, waar een voetpad aan de rechterkant van de weg naar een "dolmen" 
gaat, vanwaar men eveneens een schitterend uitzicht heeft over de kloven, die hier veel 
dieper zijn. 

 
Cirque de Navacelles  ++ 

 
(122 km. via Alès, Anduze, St.Hippolyte, Ganges, Gorges de la Vis) 

 
 

    Het Cirque de Navacelles ligt aan het eind van de Gorges de la Vis. Het is, na het 
Cirque de Gavarnie in de Pyreneeën, het prachtigste en imposantste komdal van 
Frankrijk, ontstaan door een meander van de rivier Vis. Het heeft 325 m. hoge, steile 
witachtige rotswanden. Als men tot onder in het dal wil rijden, waar een heel klein 
schilderachtig dorpje ligt met heldergroene weiden, dan moet men via St.-Maurice-
Navacelles en de D 130 gaan (de afdaling is niet moeilijk). Indien men het mooiste uitzicht 
op het dal wil hebben, dan dient men bij Madière de D 48 te volgen, na 6 km linksaf de D 
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158 en weer na 6 km. linksaf de D 173. 
 
 
2. Westwaarts 
 
 

Col de l'Asclié  ++ 
 

(88 km. via Alès, Anduze, St.-Jean-du-Gard, D 907 volgen en vóór l'Estréchure linksaf D 152) 
 
 

    De prachtige bergweg naar de Col de l'Asclié is vanaf St.-Jean-du-Gard zeer bochtig en 
soms zo smal dat er insteekhavens zijn aangebracht om passeren mogelijk te maken. Dit 
geldt ook voor de weg aan de zuidzijde van de Col de l'Asclier. Op de top (905 m.) heeft 
men een schitterend uitzicht, vooral in westelijke richting.  
Het loont zeker de moeite om via de D 20 door te rijden naar de Col de la Triballe (612 
m.). Vanaf de D 20 geniet men van prachtige vergezichten op de vallei van de rivier de 
Hérault. De Col de la Triballe biedt een zeer mooi panorama in alle richtingen. De wegen 
die zuidwaarts van de Col de la Triballe afdalen (D 20 en D 420) zijn beide pittoresk, 
vooral de D 420. 

 
 

Corniche des Cévennes  +++ 
 

(67 km. via Alès, Anduze, St.-Jean-du-Gard) 
 
 

    De Cornische des Cévennes is een zeer mooi hooggelegen toeristische route. Deze 
strekt zich slingerend uit over 40 km tussen St.-Jean-du-Gard en Le Rey, dat 11 km. van 
Florac ligt. Het is een schitterende weg langs afgronden, met vele fraaie vergezichten, 
vooral van de Col des Faïsses. (1039 m.). Het verdient aanbeveling om in Le Rey af te 
slaan naar Barre-des-Cévennes, een dorp dat zeer mooi is gelegen en om door te rijden 
tot Plan de Fontmort, omdat de weg daarheen over een bergkam loopt en ook talloze 
bijzondere vergezichten biedt. 

 
 

De Mont Aigoual  +++ 
 

(145 km. via de snelste route Alès, Anduze, St.Hippolyte, Ganges, Pont d'Hérault, Valleraugue) 
 
 

    De Mont Aigoual is het hoogste punt (1567 m.) van de zuidelijke Cévennes. Het uitzicht 
vanaf de top is werkelijk uniek, men overziet het Cévennes-gebergte en de hoogvlakten 
(Causses). De berg is zeer in trek bij wandelaars. 
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Wind en wolken hebben hier vrij spel, de top is vaak in wolken gehuld, de beste kans op 
helder weer op de top heeft men 's-morgens vroeg of aan het eind van de middag. Op 
droge dagen en helder winterweer reikt het uitzicht tot de Alpen en de Pyreneeën.  
Boven en rond de Aigoual komen de wolkenmassa's van de Atlantische Oceaan en de 
hete luchten van de Middellandse Zee regelmatig met elkaar in botsing. De berg is een 
soort reuzenwatertoren, die zijn naam Aiqualis niet voor niets heeft gekregen. Het regent 
er 2000 mm. per jaar. 
Het panorama wordt in de morgen wazig door de damp, die opstijgt uit de Middellandse 
Zee. In de winter blijft er 2 à 3 maanden genoeg sneeuw liggen voor langlauf en 
afdalingen over pistes (Col de Prat Peyrot) met een modern skistation. 
Dwars door het massief: De Aigoual, gelegen op de kruising van de Grande Randonee 6 
(GR 6 Alpen-Oceaan) en Grande Randonee 7 (GR 7 Vogezen-Pyreneeën) en doorsneden 
door tal van aangelegde paden, is uitstekend geschikt voor tochten te voet en te paard, 
een rugzak mee, maar ook per auto valt er veel te genieten.  
Het best is de doorsteek te maken van Meyrueis naar Le Vigan. De bestijging van de top 
levert geen problemen op (in de winter sneeuwkettingen). Buiten Meyrueis slingert de weg 
door het domainiale bos van Roquedols: in het 17e eeuws kasteel is een 
informatiecentrum gevestigd van het Parc National des Cévennes, alwaar men 
becommentarieerde wandelingen (duur 1 uur) rond de top van de Aigoual organiseert. De 
weg loopt daarna over de Col de Montjardin, die twee geologische werelden scheidt 
(kalksteen van de Cause Noir aan de ene kant, leisteen en graniet van de Aigoual aan de 
andere kant) en nadert daarna de afgrond van Le Bramabiau. 
Ongeveer 18 km. westelijk van de Mont Aigoul (afdalen naar de Col de la Séreyrède (1299 
m.), die wordt doorsneden door een van de grote paden van trekkende kudden, dan 
westwaarts D 269 en D 986 tot dicht bij l'Espérou) ligt Bramabiau  +   de plaats waar het 
riviertje Le Bonheur, na een ondergronds traject te hebben gevolgd, door middel van een 
waterval uit het gebergte stroomt. Van Pasen tot 1 oktober is -tegen betaling- bezichtiging 
mogelijk van een gedeelte van het onderaardse traject, met een waterval en vele door het 
riviertje gevormde grotten (bezichtiging duurt plm. 1½ uur). Het vroegere houtvestershuis 
domineert de Vallée du Bonheur in het westen en de Vallée de l'Hérault waarheen een 
smal pad afdaalt naar de watervallen. Een fraai aangelegde weg leidt naar de top van 
Aigoual (7 km.). 
Een bosweg slaat af van de route de l'Aigoual. Het arboretum (botanische tuin) "L'Hort-de-
Dieu" (gods tuin) 3½ km. van de Col de Prat Peyrot werd aangelegd door George Fabre, 
met behulp van de botanist Charles Flahaut. Sommige bomen zijn bijzonder mooi. De 
naam van de soort staat op de stam vermeld.  
Op de top van de Aigoual met zijn uniek panorama's wijst een orientatietafel diverse 
punten aan. Er staat ook een metereologisch observatorium (1887). Uitrijzend boven de 
dalen van de Tarn, de Hérault en de Gard registreert het onafgebroken de richting en de 
snelheid van de wind, de hoogte van de gevallen regen of sneeuw en de temperatuur. Al 
de GR van Aigoual (hoofd- en nevenroutes) lopen in de richting van de grote belvédère 
van Languedoc, die van de overige bergruggen onderscheiden is door de hoge radio- en 
TV-masten. De route, die leidt van de Col de Séreyède naar Le Vigan, kruist 
verscheidende paden in het gehucht l'Espérou, klein tussen de bomen en weilanden 
gelegen toeristisch centrum en skioord: eens was hier het commando gevestigd van de 
beroemde verzetsgroep van Aigoual-Cévennes. Er is ook een mooi uitzicht van de Col du 
Minier (1264 m.). Van deze Col voert een bosweg in westelijke richting naar de Col de 
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l'Homme Mort in de Montagne du Lingas.  
Naar het oosten slingert zich, met vele bochten, een departementale weg naar Vallerauge, 
dwars door denne-beuke- en kastanjebossen. Het dorp is door het "pad van de 400 
treden" verbonden met de Aigoual. Dan via het dorp Cabrillac de D 18 in noordelijke 
richting. De weg die van de top van de Aigoual afdaalt naar kloven van de Tapoul en de 
Causse Méjean, kruist verscheidende GR-paden in dit op de Col gelegen dorp. 
(Belangrijke etappe van het veetrekspoor van de Languedoc naar l'Aubrach. Vroeger was 
er een drukke markt, als jaarlijks de kudden naar boven kwamen). Let op de overdekte 
ingangen van de huizen, die ze tegen de sneeuw moeten beschermen.   

 
 
 

Aven Armand  +++ 
 

(142 km. via Alès, Florac, D 16, Meyrueis, D 63) 
 
 

   De Aven Armand (genoemd naar Louis Armand, die deze grot in 1897 ontdekte) is de 
prachtigste druipsteengrot van Frankrijk. Bereikbaar met elektrisch kabelspoor. 
Via een 188 m. lange tunnel met uitgehakte treden bereikt men op een diepte van 75 m. 
de grot die 100x60 m. meet en 35 m. hoog is. Het woud van stalagmieten -plm. 400 
exemplaren-, dat zich bevindt op een helling die afloopt tot een diepte van 110 m., vormt 
een onovertroffen geheel van schitterende afzettingen, waarvan er één 30 m hoog is. Via 
een trap en een betonnen weg daalt men vervolgens af naar het mooiste gedeelte van de 
grot, het Forêt Vierge. 
Ook wel genoemd "La Rêve des mille et une Nuits", het sprookje van duizend en één 
nacht. 
De groei van de stalagmieten bedraagt 1 à 2 cm. per eeuw, al naargelang de 
omstandigheden "ongunstig" of "gunstig" zijn. De schoonheid van de vele 
afzettingsvormen wordt nog verhoogd door de zuiverheid van de kalkafzettingen, die 
helder blank en doorschijnend als porcelein zijn, zodat de kleurige verlichting toverachtige 
effecten geeft. Een bezoek aan de Aven Armand is een grote omweg of overnachting in 
de omgeving ten volle waard, het is één van de hoogtepunten van een verblijf in het 
Massif Central. 

 
 

Gorges du Tarn  +++  
 

(140 km. via Alès, Florac, St.-Enimie) 
 
 

    De Gorges du Tarn zijn volgens velen de mooiste rivierkloven van Frankrijk. Over meer 
dan 50 km. bieden ze een unieke opeenvolging van uiterst grillige rotsformaties, 
schitterende vergezichten, zoals bij St.-Enimie en vanaf het Point-Sublime met hoog oprij-
zende steile rotswanden. De kleurrijke rotsen en de schilderachtige dorpjes vervolmaken 
het onvergetelijke schouwspel. De weg loopt geheel door het dal langs de rivier, hetgeen 
de aanblik des te indrukwekkender maakt. De kloof is 400 tot 600 m. diep, ter hoogte van 
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de rivier 30 tot 500m. breed en ter hoogte van de causses 1200 tot 2000 m. 's-Zomers kan 
het in de gorges door hun beschutte ligging erg warm zijn. 
Een bezoek aan de Gorges du Tarn, gecombineerd met het bezichtigen van de Aven 
Armand, eventueel ook de Grotte de Dargilan, de Gorges de la Jonte en Montpellier-le-
Vieux (met slechts een overnachting in de buurt van, bv. Millau) zou een ideale tocht 
vormen. 

 
 

Montpellier-le-Vieux   +++ 
 

(180 km. via Alès, Florac, Meyrueis, D 47, D 28, D 29) 
 
 

    Dit is een werkelijk unieke rotswoestenij, waardoor een voetpad van 1.15 uur, en een 
verzameling van grillige rotsen en rotsformaties, gevormd doordat het omringd 
kalkgesteente op dit gedeelte van de "Causse Noir" door water is opgelost en 
weggesleten. Het geheel dat een oppervalkte van 120 ha. beslaat, wekt de indruk van een 
oude stad. Vandaar dat de volksmond er bovenstaande benaming aan heeft gegeven. 
Men ziet er ware straten, triomfbogen, lanen en paden, huizenrijen en wijken, kastelen en 
torens. Het was bedolven door bossen en in 1870 blootgelegd. Alhoewel er toeristische 
paden zijn, kan men zich vrij over het terrein bewegen. Op verschillende plaatsen zijn 
kleine wandelingen aangegeven en men kan er gemakkelijk een volle dag doorbrengen. 

 
 
 
3. Noord-westwaarts 
 
 

Mont Lozère  ++ 
 

 ( 52 km. via St.Ambroix, Génolhac,) 
 
 

    De Mont Lozère is, afgezien van enige vulkaantoppen die later ontstaan zijn in 
noordelijke richting, de hoogste berg van het Massif Central. Het is één reusachtig en 
indrukwekkend granieten bergmassief van 35 km. lengte, waarop vele rivieren ontspringen 
(Tarn, Lot, Altier, Cèze). 
Het is een wandelgebied bij uitstek met uitgestrekte stukken glooiend, hooggelegen 
grasland, flinke schapen en her en der verspreide boerderijtjes. Over de GR 68 kunt u een 
stevige wandeling maken naar de Mont Lozère, maar er zijn ook minder vermoeiende 
paden vanaf de Mas Camargues en Mas de la Barque en wandeltochten onder leiding van 
een gids in (juli en augustus). 
Er zijn twee prachtige routes om te genieten van het imposante natuurschoon van de Mont 
Lozère: 
1.  Een klein circuit, waarvan het vertrekpunt ligt in Génolhac (77 km. via Alès en de D 
906). Van Génolhac naar Villefort gaan, in Villefort de schilderachtige D 66 nemen via de 
vallei Palhère omhoog tot aan het plateau de la Croix de l'Ermité (150 m.). Op dit plateau 
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ligt Le Mas-de-la-Barque temidden van beuken, harsbomen, weiden, dalen en kammen. 
De Pic Cassini is het hoogste punt (1685 m.). 's-Winters wordt hier geskied. (7 skiliften, 16 
km. piste). Via de D 362 daalt u af,via vele bochten, langs de Belvédère des Bouzèdes 
(1235 m.)  naar Génolhac. De lengte van het circuit is 47 km., zodat de gehele excursie 
201 km. is. 
2.  En zeer groot circuit, dat begint in Florac (111 km. via Alès en N 106). Een andere 
mogelijkheid is om te beginnen in Le Pont-de-Montvert 105 km. via Alès, D 906, vóór 
Génolhac linksaf D 998. In Pont-de-Montvert biedt het Ecomusée veel informatie over de 
streek in de vorm van kaarten, brochures en tentoonstellingen. Het Ecomusée is tevens 
een gîte voor wandelaars. 
Het bureau van het park ('s winters op zaterdag en zondag gesloten) bevindt zich in Florac 
aan de noordkant van Cornische des Cévennes. Van Florac langs de zuidelijke kant van 
de Mont Lozère D 20, waarlangs lijsterbessen groeien, naar Le Pont-de-Montvert, D 20  
noordwaarts naar de Col Sommet de Finiels + (1699 m.). Indien men een nog mooier 
uitzicht wenst, dan kan men via het voetpad naar de 1699 m. hoge Sommet de Finiels  
+++  gaan. De weg daarna vervolgen via Bleymard en Mende. Van Mende langs een 
mooie route, over de Col de Mont Mirat (1067 m.) terug naar Florac. De lengte van het 
circuit is 114 km. En via Alès terug naar Méjannes-le-Clap. Samen met de heen- en 
terugreis is het een tocht van 336 km. 

 
III. RHONE-VALLEI EN NOORDELIJKE PROVENCE 
 
 
1. Noord-oostwaarts 
 
 

Les Ouvrages de Donzère-Mondragon  ++ 
 

(65 km. via Pont St.Esprit) 
 
 

    Een kanaal van 28 km. lang en 145 m. breed snijdt een moeilijk bevaarbaar gedeelte 
van de Rhône af tussen de plaatsen Donzère en Mondragon. Voordelen: 1e goede 
bevaarbaarheid, 2e beheersing van het waterpeil, 3e benutting van het verval (26 m. voor 
energieopwekking). 
De elektrische centrale (usine André Blondel), gelegen bij Bollène, levert 2,1 miljard kw.U. 
per jaar: hij heeft een machinezaal van 182 m. lang. Helaas mag de centrale niet 
bezichtigd worden. Naast de centrale ligt de enige sluis van het kanaal, die 12 m. breed en 
195 m. lang is. Dicht bij de centrale, tussen het kanaal en het afgesneden Rhône 
gedeelte, bevindt zich het atoomcentrum van Pierlatte, dat bestaat uit vier uranium-
verrijkingsinstallaties die achtereenvolgens het uranium verrijken tot boven de 90%. Het 
gehele complex beslaat ruim 700 ha. en mag evenmin worden bezichtigd. Op de beide 
oevers van het kanaal, aan de zuidkant van de centrale, heeft men een mooi gezicht op 
de sluis en de centrale. De diverse bruggen over het kanaal bieden interessante 
vergezichten, vooral de twee bruggen die in de N 7 liggen en de brug van de D 994. Het 
mooiste uitzicht  ++  over het gehele project heeft men vanaf de rots boven de ruïnes van 
het verlaten dorp Barry, waarvan vele woningen in de rotsen zijn uitgehouwen (6 km. ten 
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noorden van Bollène). Voor het parkeren van de auto bovenop de rots moet worden 
betaald. 

 
 
2. Oostwaarts 
 
 

Vaison-la-Romaine  ++ 
 

(92 km. via Orange en N 575) 
 
 

    Dit stadje is vooral interessant vanwege de vele overblijfselen uit de Romeinse tijd. Het 
plaatselijke Syndicat d'Initiative heeft een gids beschikbaar voor een rondleiding tegen 
betaling.  
Het Romeinse theater  +  is iets kleiner (breedte 96 m.) dan de theaters van Orange en 
Arles. 
De opgravingen  ++  tonen vele resten en zelfs vrijwel complete huizen van de vroegere 
romeinse stad Vasio, die meer dan 15.000 inwoners heeft geteld. 
Het museum herbergt de belangrijkste vondsten, waaronder een standbeeld van keizer 
Hadrianus en zijn vrouw keizerin Sabina. 
De Romeinse brug over de rivier de Ouvèze is, (veel schade is ontstaan door de 
overstroming van september 1992) afgezien van de in de 19e eeuw vernieuwde 
borstweringen, sinds 2000 jaar onveranderd gebleven. La Chapelle St.Quenin  +  is een 
romaanse kapel (12e eeuw), die een merkwaardige driehoekige, mooi beschilderde absis 
heeft, die veel ouder dan het schip is. een mooie Romaanse kathedraal met een klooster  
+  (11e - 12e eeuw), waarin een klein museum van christelijke kunst is ondergebracht. 
De middeleeuwse straten en huizen van de "haute ville" zijn zeer pittoresk. Boven dit 
stadsgedeelte ligt een kasteelruïne, vanwaar het uitzicht heel mooi is. 
Bij het Syndicat d'Initiative is er een permanente tentoonstelling van wijn en andere 
produkten uit de streek. Men kan er gratis van de wijnen proeven. Naast wijn, worden er 
honing, koninginne-gelei (gelée royale), truffels (truffes), paddestoelen enz. te koop 
aangeboden. 

 
 
 

Le Mont Ventoux  +++ 
 

(130 km. via Orange, Carpentras) 
 
 

    De ligging van deze berg is uniek, omdat hij geheel afgescheiden ligt van de Alpen. Met 
zijn 1912 m. beheerst hij het landschap van de Rhône-vallei, Een rit naar de top van de 
Mont Ventoux is een van de mooiste tochten, die men in Zuid-Frankrijk kan maken, 
vanwege de vele, wisselende vergezichten. De temperatuur op de top ligt gemiddeld 11 
beneden de temperatuur aan de voet en er valt tweemaal zoveel regen (denk aan 
kleding). Tot april is de Mont Ventoux vanaf plm. 1300 m. bedekt met sneeuw. In het 
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winterseizoen worden de noord-en de zuidhelling benut voor skieën. Bovenop de berg 
heeft men een schitterend uitzicht  +++  over de Rhône-vallei, over de hoogvlakte van de 
Vaucluse (in het zuiden) en op de Alpen. 
Er leiden twee wegen naar de top, beide zijn zeer steil (72 m. steiging per km.). In het 
zomerseizoen kan de weg langs de zuidhelling brandend heet zijn. In dat geval, om niet 
het risico van een oververhitte motor te lopen, doet men er goed aan eerst naar 
Malaucène te rijden (vanaf Carpentras de N 538) en dan de N 574 te nemen langs de 
noordhelling. Men kan dan afdalen langs de zuidhelling, wat ook nog het voordeel heeft 
dat men meer kan genieten van de prachtige vergezichten vanaf deze weg. 

 
 

Orange  ++ 
 

(70 km. via Lussan, Bagnols-sur-Cèze) 
 
 

    De stad -de poort van de Provence- zelf heeft weinig schoons of schilderachtigs te 
bieden, maar daar staat tegenover dat er twee prachtige romeinse monumenten zijn en 
dat de historie voor ons interessant is, omdat Orange de bakermat is van het nederlandse 
Huis van Oranje. 
Het Romeinse theater  +++  is het mooiste en gaafst bewaarde romeinse theater ter 
wereld. Het is plm. 2000 jaar oud en gebouwd tegen een heuvel. De achterzijde wordt 
afgesloten door een (toneel)muur die 103 m. lang en 37 m. hoog is. Deze was 
oorspronkelijk bekleed met marmeren platen. 
De twee rijen uitspringende stenen bovenaan de buitenzijde van de muur dienden om er 
stokken doorheen te steken, waaraan een reusachtig doek (velum) werd bevestigd dat 
over het theater werd gespannen ter bescherming tegen de zon. Als enige bezit dit theater 
nog het gebruikelijke beeld van een romeinse keizer (Augustus) dat 3,55 m. hoog is. Het 
theater bood plaats aan 10.000 personen en heeft ook nu nog een zeer goede akoestiek. 
Het beste overzicht heeft men als men op de top van de St.-Eutropa-heuvel staat ( voor 
het theater staand, buiten, de weg volgen die links van de toneelmuur de stad uitloopt: na 
50 m. loopt rechts een trap omhoog). Een onvergetelijke indruk maakt het theater, als men 
het als bezoeker van het jaarlijkse juli festival, in zijn oorspronkelijke bestemming 
meemaakt.  
De Romeinse gedenkboog  ++  (ten onrechte Arc de Triomph -triomfboog- genoemd, 
omdat hij niet is gebouwd voor een triomfantelijke intocht van een keizer met zijn leger, 
maar is opgericht ter herinnering aan de verovering van Gallië door Ceasar in 49 voor 
Christus). Hij verkeert, na gedeeltelijke restauratie, in goede staat en heeft zeer mooi 
reliëfwerk dat de heldendaden uitbeeldt van het 2e romeinse legioen, waarvan de 
veteranen de stad Arausio (Orange) stichtten en dat herinnert aan de door Ceasar tegen 
de Marseillaanse vloot gewonnen zeeslag. De poort ligt als een eenzame getuige van een 
heroïsche tijd op een verkeerseiland waar de stroom auto's van de N 7 omheen wordt 
geleid. Het monument heeft van het begin af aan vrij gestaan. 
 
Historie: Orange werd in de 13e eeuw bezit van het Huis van Les Baux (een provençaals 
vorstenhuis), dat ook het germaanse prinsdom Nassau erfde. De prinsen van Les Baux 
verkregen zo het recht zich prinsen van Nassau te noemen.  
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In de 16e eeuw stichtte Willem van Nassau (de Zwijger) de republiek der Zeven 
Provinciën, waarvan hij stadhouder werd. De prinsen van Nassau noemden zich bij 
voorkeur prinsen van Oranje (Orange). Omstreeks 1622 liet prins Maurits van Nassau in 
Orange een enorm kasteel bouwen en hij omgaf de stad met muren.  
De benodigde stenen vond hij ter plaatse; hij liet de prachtige romeinse monumenten die 
de stad rijk was, gewoon slopen: het capitool 60 m. breed, het gymnasium (sportgebouw 
met atletiekbanen) 400 m. lang en 80 m. breed met zijn thermen (warmwaterbadhuis) en 
de tempels. Alleen het theater en de gedenkboog bleven gespaard. 
Het Huis van Oranje-Nassau bleef in het bezit van Orange tot in het begin van de 18e 
eeuw, toen de franse koning, Lodewijk XIV, Orange veroverde en de stadsmuren en het 
kasteel liet slopen. Maar de put die diende om het kasteel van water te voorzien, is er nog, 
evenals -aan de zijkant van de heuvel- de kelders en wapenmagazijnen. In 1713, bij de 
Vrede van Utrecht, erkenden de Nederlanden officieel het prinsdom Orange als frans 
bezit. Maar het Nederlandse vorstenhuis heeft de titel prins(es) van Oranje nimmer willen 
afstaan. 

 
IV IN HET MIDDEN EN HET ZUIDEN VAN DE PROVENCE 
 
 
1. Zuid-oostwaarts 
 
 

Avignon   +++ 
 

(65 km. via Lussan, Uzès, Remoulins) 
 
 

    Avignon is een levendige, gezellige stad, met moderne winkelstraten, maar ook met 
romantische plekjes. Ideaal gelegen op de plaats waar de Rhône en de Durance 
samenstromen. Het is het handelscentrum van de oostwaarts gelegen, welvarende, 
Vaucluse (groenten, fruit). De stad biedt door zijn pittoreske ligging aan de Rhône een 
prachtige en indrukwekkende aanblik  ++  vanaf de westzijde van de rivier (Villeneuve-lès-
Avignon), vooral bij zonsondergang.  
Er zijn enige interessante bezienswaardigheden: 
Palais des Papes  ++  (het pauselijk paleis). Het is gebouwd in de 14e eeuw (1331-1352), 
toen de paus met zijn hofhouding Rome was ontvlucht. Uiteindelijk (1348) werd geheel 
Avignon met zijn omgeving door de paus aangekocht. Zeven pausen verbleven 
achtereenvolgens in Avignon tot het jaar 1377. Die daar een pompeus en overdadig leven 
leidden, opzichtig pronkend met hun overweldigende rijkdom en bijzonder tolerant ten 
opzichte van de vleselijke lusten. Daarna volgden nog enkele anti-pausen tot 1403. De 
stad bleef bezit van Rome tot in 1791, toen hij werd ingelijfd bij Frankrijk. 
Het Palais des Papes is een van de grootste middeleeuwse burchten (15.000 m²). Helaas 
is het tijdens en na de Revolutie van 1789 leeggeplunderd en zwaar beschadigd. Van 
1810 tot 1906 diende het als kazerne: wat er toen nog restte aan beeldhouwwerk en 
mozaieken werd door de soldaten gesloopt en verkocht. Ondanks het feit dat het Palais 
des Papes geheel gerestaureerd is, bieden de kale en lege vertrekken een enigszins 
troosteloze aanblik. Er zijn slechts enkele fresco's en schilderingen behouden gebleven. 
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In de Cathédrale Notre-Dame-des-Doms (12e eeuw), naast het Palais des Papes, 
bevinden zich de graftomben van twee pausen die in ballingschap leefden in Avignon: 
Johannes XXII en Benedictus XII. 
Rocher des Doms  ++  naast de Cathédrale Notre-Dame-des-Doms, is een hoge rots 
waarop een park is aangelegd en vanwaar men een prachtig uitzicht heeft over de Rhône, 
zowel in noordelijke als zuidelijke richting. In het noord-oosten ziet men de Mont Ventoux 
en in het zuiden kan men de Alpilles (laaggebergte in de Provence) onderscheiden. 
De stadsmuren  +  om de oude stad. Nog steeds staat de hele ring van stadswallen aan 
de oevers van de Rhône overeind. Ze zijn gebouwd door de pausen in de 14e eeuw en 
gerestaureerd in de 19e eeuw. Het netwerk van oude straten is fascinerend. De 
hoofdstraat de Rue de la Republique, lopend vanaf het station tot het Place de l'Horloge is 
het centrum van het sociale leven.  
Avignon is een van de meest chique franse steden buiten Parijs: speciale winkels, 
speciale mensen. De stad komt pas laat op de avond tot leven: zelfs buiten het seizoen 
zitten de cafe's op het Place de l'Horloge tot diep in de nacht vol mensen. 
Pont St.Bénézet, of liever gezegd het restant van deze brug, bekend uit het liedje "Sur le 
pont d'Avignon". Hij was gebouwd over de twee armen van de Rhône en het eiland er 
tussen in en kwam uit bij de Tour Philippe Le Bel bij Villeneuve-lès-Avignon (de hoekige 
toren die men goed ziet vanaf de Rocher des Doms). De totale lengte van de brug was 
900 m. Het was in de middeleeuwen één van de vier stenen bruggen over de Rhône 
tussen Lyon en de zee. (Lyon, Vienne, Pont St.Esprit, Avignon). 
Avignon heeft een zestal mooie kerken uit diverse tijdperken, enkele middeleeuwse 
woningen (Hôtel de Sade, Palais du Rouvre) en talrijke herenhuizen uit de 16e,17e en 18e 
eeuw. 

 
 
 
 

Van half juli tot half augustus wordt er een internationaal beroemd toneelfestival gehouden 
in het Palais des Papes. 

              Uitgangsleven: Avignon bezit vele nachtclubs en bioscopen, een schouwburg, 
nachtrestaurants. 
Kunstnijverheid: keramiek, porcelein, tapijten, provençaalse stoffen. 
Gastronomische specialiteiten: truffels (paddestoelen), geconfijte vruchten en o.a. meloen. 
Ook is het goed winkelen, in het grote winkelcentrum Galeries Lafayette. Volg hiervoor bij 
het binnenrijden Avignon Sud. 

 
 

Fontaine-de-Vaucluse  +++  in de winter en het voorjaar 
 

(98 km. via Uzès, Avignon, Le Thor, L'Isle-sur-Sorgue) 
 
 

    De onderaardse rivier de Sorgue, die wordt gevoed door het regen- en hemelwater van 
de Mont Ventoux en de hoogvlakte van de Vaucluse, komt hier uit het gebergte aan de 
oppervlakte, als een der krachtigste opwellingen ter wereld. In de winter en in het voorjaar, 
als er tot 150 m3 kolkend water per seconde naar buiten wordt gestuwd, is er sprake van 
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een grandioos schouwspel, vooral aan het eind van de middag bij zonneschijn. In de 
zomer is de waterleverantie teruggelopen tot omstreeks 8 m3 per seconde, hetgeen 
nauwelijks een bezoek waard is. 
In de 14e eeuw verbleef de beroemde italiaanse dichter Petrarca  hier 16 jaar. Zijn huis 
stond op de plaats waar nu een klein museum aan hem is gewijd (tegenover de Place de 
la Colonne, op welk plein een zuil staat ter herdenking van de 500e geboortedag (1804) 
van Petrarca). Petrarca trok zich er terug, nadat hij 10 jaar lang zonder succes, zijn 
hartstochtelijke liefde had betuigd aan de reeds getrouwde Laura de Noves, die hij voor 
het eerst had ontmoet in een kerk in Avignon. De gedichten die hij zijn leven lang aan "de 
schone Laura" heeft opgedragen zijn onsterfelijk geworden.  

 
 

Villeneuve-lès-Avignon  + 
 

(63 km. via Uzès, Remoulins) 
 
 

    Deze stad is ontstaan in de 13e eeuw, na de voltooiing van de Pont St.Bénézet, die 
Avignon verbond met de westelijke Rhône-oever. Hij groeide aanzienlijk in de 14e eeuw, 
toen vele kardinalen, die waren verbonden aan het pauselijk hof in Avignon, in Villeneuve 
prachtige residenties lieten bouwen, omdat ze in Avignon geen behuizingen aantroffen die 
in overeenstemming waren met hun waardigheid. Daarom werd Villeneuve wel "la Ville 
des Cardinaux" (de stad der kardinalen) genoemd. In de 17e en 18e eeuw komen daarbij 
nog enige weelderige herenhuizen, zoals het Hôtel du Prince de Conti in de rue de la 
République nr. 45. 
Villeneuve bezit enkele mooie bezienswaardigheden: 
Tour Philippe le Bel  (13e-14e eeuw), overblijfsel van een fortificatie  die zich bevond aan 
het einde van de Pont St.Bénézet. Vanaf het dakterras heeft men een schitterend gezicht  
++  op Avignon, de Rhône en Villeneuve zelf. In het noord-oosten ziet men de Mont 
Ventoux en in het zuiden de Alpilles. 
Fort en klooster St.-André  (14e eeuw), waarin een romaanse kapel (11e eeuw) staat. Het 
dakterras van de twee torens naast de ingang biedt hetzelfde schitterende uitzicht  ++  
(dinsdags gesloten). 
Val de Bénédiction  +  mooi klooster uit de 14e eeuw, gebouwd voor de Karthuizers, een 
kloosterorde die zeer strenge leefregels kende. Een bezoek aan het klooster, onder 
geleide, is zeer interessant. In de kloosterkerk bevindt zich het graf van Paus Innocentius 
VI, (Paus van Avignon en stichter van dit klooster) met liggende witmarmeren figuur. 
Evenementen: in april wijnfeest en St.Marcus-feest (25 april); van half juli tot eind 
augustus voorstellingen van marionettentheaters; in juni t/m augustus 
toneelvoorstellingen, dansen, films. 
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Beaucaire  + 
 

(61 km. via Uzès, Remoulins) 
 
 

    Van de 13e tot in de 19e eeuw was Beaucaire in geheel Europa beroemd om zijn juli-
jaarmarkt, die omstreeks 300.000 kopers, verkopers en bezoekers trok. De handelaren 
waren dan naar beroep over de straten verdeeld, zodat iedere straat zijn eigen 
specialiteiten had. Daarom treft men nu nog straatnamen aan die een bepaalde tak van 
handel aanduiden: la Rue du Beaujolais, la Rue des Bijoutiers, enz. Daarnaast werden 
nog talloze produkten verhandeld op de kaden, op honderden boten in de Rhône en op 
het Champ de Foire (jaarbeursterrein). 
De burcht, 13de-14de eeuw, en haar magnifieke driehoekige donjon met steunbeer 
gebouwd op een steile rots, beheersen de Rhône. Vanaf de toren heeft men een fraai 
uitzicht  ++  over Beaucaire, de Rhône, Tarascon met zijn imposant kasteel, en de Alpilles 
(laaggebergte in de Provence).                     

           Evenementen: Op 21 juli wordt de opening gevierd van de enigszins in ere herstelde         
      jaarmarkt, die tot eind juli duurt. 
Er zijn dan allerlei folkloristische manifestaties en stierengevechten. In de periode van 24 - 
31 juli worden er bovendien "courses à la cocarde" georganiseerd. Er worden jonge 
stieren losgelaten, die een strik met rozet (cocarde) tussen de horens dragen. Jongelui 
maken er een sport van om zoveel mogelijk cocardes te bemachtigen, zonder -hopelijk- 
nader kennis te maken met de horens. 

 
 

Tarascon  + 
 

(63 km. via Uzès, Remoulins, gelegen tegenover Beaucaire) 
 
 

    Tarascon is het centrum van de bloeiende groente- en fruitteelt aan de oostzijde van de 
Beneden-Rhône. 
Volgens een legende uit het Keltische tijdperk is de stad in het jaar 48 door St.-Marthe (de 
zuster van zondares Magdalene en van Lazarus) gered, van een monster met scherpe 
tanden en een grote staart, waarmee stormen op de Rhône werden opgezwiept (la 
Tarasque) dat acht jonge inwoners had verslonden. Op de laatste zondag van juli wordt 
deze legende in herinnering gebracht met een optocht waarin la Tarasque, gevuld met 
acht jongelui, te aanschouwen is tijdens de Fêtes de la Tarasque. De oude stad is 
schilderachtig met zijn slingerende straatjes waarlangs oude huizen staan. Hôpital 
St.Nicolas een kapel uit de 15e eeuw, bevat een apotheek uit 1742 met een prachtige 
verzameling van 210 faïencepotten. 
Het kasteel  ++  (12e - 15e eeuw) is een van de mooiste en minst beschadigde Franse 
kastelen uit de Middeleeuwen. Het is eeuwenlang, tot 1926, als gevangenis gebruikt. De 
muren zijn tot 48 m. hoog. Het dakterras biedt een schitterend uitzicht  ++  op de Rhône, 
Beaucaire, Tarascon en de Alpilles. Vanaf dit terras werden in 1794 de bewoners van 
Tarascon, die aanhanger waren van Robespierre, in de Rhône geworpen. 
Eglise St.-Marthe  +  (12e eeuw) is zeer interessant. In de kerk hangen vele schilderijen en 
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een prachtige triptiek uit de 15e eeuw. In de crypte bevindt zich het marmeren praalgraf 
van de heilige Marthe. 
Evenementen: Op 8 september en 13 oktober is er jaarmarkt en er worden af en toe 
"courses à la cocarde" gehouden. 
Gastronomische specialiteit: la tartarinade (chocolade snoepjes). 

 
Les Baux-de-Provence   +++ 

 
(95 km. via Uzès, Remoulins, Tarascon) 

 
 

    Een bezoek aan Les Baux (een bergdorp) laat een onuitwisbare indruk achter. De 
ligging  +++  van het plaatsje is uniek: op een hoge rots van 900 bij 200 m. op een uitloper 
van een kalksteengebergte de Alpilles, die als een bolwerk van onverzettelijkheid met loo-
drechte wanden ter zijde van de Alpilles oprijst. Les Baux is in de Middeleeuwen een 
centrum van macht en cultuur geweest. De prinsen van Les Baux behoorden tot de 
machtigsten van Zuid-Frankrijk. Op het toppunt van hun macht bezaten zij 72 steden en 
dorpen. De stad telde toen 6000 inwoners. Het Nederlandse Huis van Oranje stamt af van 
het Huis van Les Baux. Aan het eind van de 15e eeuw viel Les Baux toe aan de Franse 
koning, evenals de Provence. Toen het stadje een centrum van militant protestantisme 
was geworden, liet Lodewijk XIII in 1632 het kasteel en de stadsmuren slopen. Daarna 
raakte les Baux in verval. 
Er gaat een grote bekoring uit van de Middeleeuwse straatjes en huisjes van Les Baux, 
ook al verkeren vele woningen in vervallen staat. Gelukkig hebben er zich langzamerhand 
kunstenaars en handelaars in souvenirs gevestigd, zodat er steeds meer huizen 
gerestaureerd worden. Er wordt o.a. zeer mooi aardewerk, beeldhouw- en edelsmidwerk 
vervaardigd en te koop aangeboden.  
Het kerkje, Eglise St.Vincent, gebouwd in de 12e, 13e en 14e eeuw, is zeer intiem. Binnen 
zijn duidelijk de verschillen in bouwtrant te zien. 
Het uitzicht   +++  vanaf de rots is indrukwekkend bij het monument Charloun Rieu (een 
provençaalse dichter) en bij de ruïne van het kasteel. Tussen de Eglise St.Vincent en dit 
monument bevindt zich een groot betegeld vlak voor het opvangen van regenwater voor 
de watervoorziening. Het regenwater vloeit in een reservoir van 1.000 m3 dat in de rots is 
uitgehouwen. 
Het dorp is afgesloten voor verkeer. 
Waarschuwing: indien u kinderen bij u hebt, weest u dan extra waakzaam als u het 
bewoonde gedeelte verlaat i.v.m. de steile afgronden. 
In 1822 is bij Les Baux voor het eerst aluminium-erts gevonden. Daarom heeft men dit erts 
de naam bauxiet gegeven. In de omgeving zijn er verschillende oude ertsgroeven te zien. 
De ertswinning heeft zich nu naar elders verplaatst, alhoewel men in de Provence blijft 
zoeken naar nieuwe winplaatsen. 
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Les Alpilles  ++ 
 

(85 km. via Uzès, Nîmes, Beaucaire, Tarascon, St. Rémy-de-Provence) 
 
 

    Les Alpilles is een keten van kalksteenrotsen, gelegen in het hart van de Provence 
tussen Avignon en Arles en is rijk aan monumenten en zeer onderscheiden landschappen. 
Om het gebied te ontdekken zijn er twee mooie routes, een met vertrek vanuit St.Rémy-
de-Provence en een met vertrek uit Mausanne. Het Ministerie van Milieu heeft de Alpilles 
het keurmerk "herwonnen landschap" toegekend. Het Ministerie van Toerisme heeft de 
olijfgaarden van de Valleé des Baux het keurmerk "plaats van opmerkelijke smaak" 
gegeven. Dat geldt voor de cultuur, de bedrijvigheid en het culinaire aspect. De Route de 
l'Olivier - olijfroute- leidt langs savonneries "olijffabrieken" en boomgaarden in de 
Provence. Er wordt getracht van de Provence een beschermd gebied te maken. Alle 
olijfboeren, molenaars en confiseurs (inmakers) aan de Route de l'Olivier hebben zich 
verplicht tot het op hoog niveau houden van de kwaliteit. Zij telen de olijfen en persen de 
olie nog steeds op ambachtelijke en ecologische wijze. Dit resulteert in een kleinschalige 
produktie met een hoogwaardige kwaliteit.  

 
 
 
 

Arles en St. Rémy-de-Provence zijn de plaatsen waar Van Gogh als geen ander deze 
olijfbomen schilderde. 
St.Rémy-de-Provence: op woensdag is het marktdag, waar de plaatselijke boeren hun 
produkten verkopen. Op Pinkstermaandag is er het Fête de Trashumance. Dat feest luidt 
de migratie van schapen en geiten naar de Alpen in en gaat gepaard met veel festiviteiten. 
Glanum mag beslist niet overgeslagen worden +++.  De opgravingen hebben een 
belangrijke Romeinse stad uit de 1e eeuw blootgelegd, gebouwd aan de voet van een 
heilige bron op de resten van een Phocaeaanse nederzetting. Het masoleum, nabij de 
triomfboog, is een van de best bewaarde monumenten van Les Antiques. 
Vanuit St.Rémy: naar het westen naar St. Etienne-du-Grès, alwaar een bezoek aan de 
kapel St. Gabriel  ++  zeer de moeite waard is. Het is een van de meest bekoorlijke 
Romaanse kapellen in de Provence, omringd door cipressen en olijfbomen. Er achter de 
ruïne van een Middeleeuws kasteel en zijn ommuring. Vervolgens naar Fontvieille met 
daar ten zuiden van de imposante Gallo-Romeinse ruïnes van de aquaducten van 
Barbegal en de Meunerie. Vervolgens over Mausanne naar Les Baux (zie hiervoor), de 
zeer mooie D 5, die de Alpilles doorsteekt, brengt u via Les Antiques, Glanum en het 
klooster St. Paul-de-Mausole, waar van Gogh zijn laatste levensjaar doorbracht, terug in 
St. Rémy. 
Vanuit Mausanne-les-Alpilles: naar het oosten over de D 78 tot Le Destet, waar de D 24 
via de Mas de Montfort naar het dorp Eygalières voert, zeer bezocht door schilders, 
gelegen in een prachtig landschap tegen een berghelling: kapellen van St. Laurent en van 
de Pénitents (boetelingen), hôtel des Bruno-Isnard, na 1½ km de Mas de la Brûne, 
renaissance hotel. Een kilometer oostwaarts treft u de kapel St. Sixte uit de 12e eeuw. 
Vervolgens voert de D 24 naar Orgon met een kerk uit de 14e eeuw en een kapel uit de 
17e eeuw. Orgon wordt beheerst door een kasteelruïne en de kapel Notre-Dame-de 
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Beauregard, met een schitterend panorama. 
Iedere rondrit is ongeveer 50 km.  

 
 

Aix-en-Provence  ++ 
 

(155 km. via Uzès, Nîmes, Arlès, Salon) 
 
 
 

Aix-en-Provence is ontstaan bij de warmwaterbronnen (43 C) die nu nog (Thermes 
Sextius) worden benut voor de behandeling van storingen in de bloedsomloop. Het is de 
vroegere hoofdstad van de Provence en is in de 17e en 18e eeuw bijna geheel herbouwd. 
De herenhuizen en avenues uit die tijd geven de stad een elegant en voornaam aanzien, 
waarbij vooral de levendige en prachtige Cours Mirabeau  +  moet worden vermeld, een 
avenue uit de 17e eeuw met mooie, oude platanen in het hart van de stad. De Cours 
Mirabeau is het trefcentrum van de stad; vooral vóór het diner flaneert men er. Aix-en-
Provence is van oudsher een belangrijk cultureel en wetenschappelijk centrum. Er zijn een 
universiteit en een kunstakademie, enkele mooie musea en een bibliotheek die tot de 
rijkste van Frankrijk behoort.      (Bibliothèque Méjanes  ++). 
la Cathédrale St.Sauveur  +  gebouwd en herbouwd van de 5e tot de 16e eeuw, waardoor 
deze kerk een mengeling van bouwstijlen vertoont (romaans, gothisch, renaissance) is 
zeker een bezoek waard. Het inwendige is een waar museum: de voornaamste 
kunstschatten zijn een collectie van 26 schitterende vlaamse wandtapijten  ++  en de 
doopvont  +  uit de 5e eeuw (tijdens diensten en op woensdag niet te bezichtigen). 
le Cloître St.Sauveur  +  naast de kathedraal, is een mooi Romaans klooster, dat vooral 
opvalt door zijn luchtige bouwtrant. 
Evenementen: Het jaarlijkse Festival International de Musique in de maand juli is 
wereldberoemd. De stad staat ook bekend om zijn groots opgezet carnaval (februari-
maart). 
Gastronomische specialiteiten: De rijke amandelcultuur in de Provence heeft Aix gemaakt 
tot de amandelstad van Europa.  

 
 

Daarom zijn de specialiteiten snoep, gebak en koekjes waarin amandelen zijn verwerkt. 
Het bekendste is "le calisson", een gebakje vervaardigd van amandeldeeg. 
Kunstnijverheid: Keramiek, geweven stoffen, geverfde zijde, smeedwerk, sieraden, 
bewerkt leer, santons (folkloristische heiligenbeeldjes). 
Uitgaansleven: Aix heeft een casino en telt 10 nachtclubs. 
Rondvluchten: Vanaf het plaatselijk vliegveld kan men rondvluchten maken boven de 
gehele Provence.  

 
 

Marseille  ++ 
 

( 195 km. via Uzès, Nîmes, Arles, Salon, Aix-en-Provence) 
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    Marseille de tweede stad van Frankrijk, is de belangrijkste havenstad, en een groot 
handels- en industriecentrum. Het is een heel drukke, gezellige stad. Hoogtepunten van 
een bezoek aan Marseille zijn: 
la Canabière  +  de grootste avenue van de stad waar het prettig wandelen en winkelen is.  
le Vieux Port  +  de oudste haven, die nu alleen nog maar dient als ligplaats voor 
vissersboten en plezierjachten. 
la Corniche Prés. J.F.Kennedy  ++  een magnifieke hooggelegen boulevard van ruim 5 
km. langs de zee. 
Het uitzicht bij de Basilique Notre-Dame-de-la-Garde  +++  die op het hoogste punt van de 
stad ligt en waar men kan genieten van een schitterend panorama dat de gehele stad, de 
eilanden voor de kust met het Château d'If en de haven omvat: aan de andere zijde van 
de baai ziet men de Chaîne de l'Estaque liggen (een laaggebergte). 
Basilique St. Victor  +  enig overblijfsel van een oude abdij. Hij dateert uit de 11e eeuw, 
maar heeft later wijzigingen ondergaan en is een mooi voorbeeld van een vestingskerk. 
les Cryptes  +  (bij de Basilique St.Victor), waarin zich een basiliek uit de 5e eeuw bevindt, 
die men bedolven had in de 11e eeuw toen men de Basilique St.Victor ging bouwen en  
waarbij enige catacomben liggen. 
Een boottocht door de havens  ++. Er zijn diverse boottochten, daarom is het belangrijk 
zich er goed van te vergewissen waarheen de boten gaan. Een tocht door alle havens 
moet 7 havens omvatten, met inbegrip van le Vieux Port. Ook zijn er boten die tot aan het 
Souterrain de Rove  +  (een onderaards kanaal) gaan, aan de westelijke zijde van de baai. 
Ook is een boottocht naar de Calangues mogelijk een boottocht van vier uur door een 
prachtig landschap net buiten Marseille. 
Een boottocht naar het Château d'If  ++  een kasteel gelegen op het eilandje If voor de 
kust. In het kasteel kan men de cellen bezichtigen waarin vele (o.a. politieke) gevangen 
opgesloten hebben gezeten. Ieder kent het uit de Graaf van Monto-Christo van Alexandre 
Dumas. Vanaf het terras op de Kapel heeft men een mooi gezicht op Marseille en de kust.  
Marseille bezit talrijke prachtige musea op allerlei gebied. 

 
 
2.Zuidwaarts 
 
 

Arles   +++ 
 

(80 km. via Nîmes) 
 
 

    Het landelijke Arles ligt langs de breedste van de twee armen van de Neder-Rhône aan 
de noordrand van de vlakte van de Camargue. Het is o.a. bekend om zijn rijke 
kunstschatten uit de Romeinse tijd.  

 
 
 

Voor Arles strekt zich een van de mooiste natuurgebieden van Europa uit: de Camargue 
met haar beschermde flora, roze flamingo's en loslopende witte paarden. 
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Arles is een vroegere Romeinse hoofdstad, die in de Middeleeuwen een belangrijk 
godsdienstig centrum is geworden. De stad bezit enkele schitterende monumenten uit 
beide bloeiperioden.  
Het huidige Arles is een stad met relatief veel industrie (chemie, metaal) en het is het 
handelscentrum van de Franse rijst (die wordt verbouwd in de Camargue). Het is een 
museumstad per excellence. 
Volgens sommige schoonheidskenners komen de mooiste vrouwen van Frankrijk uit Arles. 
Ook al moge men dit betwisten, een feit is dat de "Arlésienne" heel wat dichterlijke snaren 
heeft  
beroerd: zij is bezongen door de dichter Mistral en de romanschrijver Daudet, de 
componisten Gounod en Bizet hebben zich door haar laten inspireren en de schilder van 
Gogh heeft haar beeld vereeuwigd. (van Gogh verbleef van februari 1888 tot en met mei 
1890 in Arles en vervaardigde in die tijd meer dan 300 schilderijen). 
In het centrum van de stad ligt de gezellige Boulevard des Lices, die vooral vóór het diner 
het trefpunt van de inwoners is. (van plm. 18.00 tot 20.00 uur). 
Les Arènes  ++  is een Romeins amphitheater uit de 1e eeuw voor Christus. Het meet 
136x107 m. en bood plaats aan 26.000 personen. Helaas is het in de Middeleeuwen zeer 
verminkt, toen het als vesting werd gebruikt en men ruim 200 huizen en een kerkje 
bouwde op de treden, in de galarijen en in de arena. Het bouwmateriaal daarvoor werd 
van het amphitheater weggenomen: zo heeft men toen de gehele 3e etage gesloopt. De 
drie verdedigingstorens zijn er in de 12e eeuw bijgebouwd. De hoge muur om de arena 
wijst erop dat de arena ook werd gebruikt voor gevechten tussen wilde dieren.  
Het amphitheater wordt nu nog gebruikt voor stierengevechten en "courses à la cocarde". 
Vanaf de toren bij de ingang heeft men een mooi uitzicht  +  op Arles en omgeving, de 
Rhône, de Alpilles en de abdij van Montmajour (noord-oostelijke richting). 
Cloître St.Trophime  +++   is het mooiste Romaanse klooster van de Provence: het is 
beroemd om zijn sierlijkheid en zijn schitterende beeldhouwwerk aan de kapitelen en 
zuilen van de kloostergangen. 
l'Eglise St.Trophime  ++  (8e, 11e - 15e eeuw), gewijd aan de heilige die de Provence 
christianiseerde, bezit een prachtige rijk gebeeldhouwde en harmonieus gebouwde 
voorgevel. In de kerk bevindt zich een collectie tapijten en schilderijen en enkele 
sarcophagen uit de 4e en 5e eeuw. 
Les Alyscamps  +  is de naam van een van de grootste Middeleeuwse kerkhoven van 
Europa. Opgravingen hebben er vele duizenden graven aan het licht gebracht, die in drie 
lagen van verschillende tijdperken (4e - 5e  / 9e - 10e / 12e - 13e eeuw) opeengestapeld 
waren. De mooiste sarcophagen zijn vanaf de 16e eeuw gestolen en verhandeld. Wat er 
over is van de eenvoudige sarcophagen staat opgesteld aan weerskanten van een laan 
die tot het grondgebied van het kerkhof behoorde. De schitterende collectie sarcophagen 
in het Musée d'Art chrétien  ++  geeft een indruk van de luister van les Alyscamps in 
vroegere tijden. 
Théâtre antique  +  dateert uit de eind van de 1e eeuw voor Christus. Helaas zijn er 
slechts enkele resten bewaard gebleven. Dit Romeins theater had een diameter van 102 
m. en kon 7000 toeschouwers bevatten. Er zijn in Arles ook nog resten te zien van het 
Forum Romanum en van de grootste thermen "Thermes de la Trouille"van de Provence 
(Palais Constantin). 
Evenementen: Op de laatste zondag in april is er feest van de gardians uit de Camargue 
(mensen die wilde paarden en stieren hoeden).  
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Eind juni en gedurende de eerste twee weken van juli is er een groots internationaal 
festival van muziek, toneel, dans en folklore in het Romeins theater op donderdag van 
21.30 - 22.30 uur. In juli een internationaal fotografie-festival. In de Romeinse arena 
worden op twee zondagen in de maand (van april tot november) stierengevechten 
gehouden en "courses à la cocarde". Van Goede Vrijdag tot Paasmaandag is er een 
vierdaags stierenvechtersfestival. 
Gastronomische specialiteiten: saucissons (worstjes), rijstgerechten en een druivenkuur. 

 
 
 
 
 

La Camargue  + 
 

(80 km. via Nîmes) 
 
 

    Deze streek is uniek in Europa. Zijn geheel eigen karakter, de stilte en de eenzaamheid 
die men er ervaart, zullen voor de één bekoorlijk en indrukwekkend zijn, maar de ander 
onberoerd laten.   
De Camargue, gelegen ten zuiden van Arles, is het gebied tussen de twee armen van de 
Rhône. Le Petit Rhône en Le Grand Rhône, een delta die gevormd is door eeuwenlange 
aanslibbing. De Grand Rhône, die 90% van het Rhône-water omvat, voert jaarlijks 20 
miljoen m3 grint, zand en klei aan, die grotendeels aan de delta zelf worden afgezet. Dit 
heeft tot gevolg dat de landaanwinst jaarlijks 10 tot 50 m. bedraagt, naar gelang de plaats. 
Daarentegen wordt de kust bij de monding van Petit Rhône door de zuidooster stormen 
afgebroken. Het dorp Les Saintes-Maries-de-la Mer, dat in de Middeleeuwen kilometers 
landinwaarts lag, moet nu daarom door middel van dijken worden beschermd. De 
kenmerken van de Camargue zijn de roze flamingo's, zwarte stieren en witte paarden. De 
dieren, nog steeds half wild, kunnen vrij rondlopen en worden verzorgd door taaie, 
zigeunerachtige vrouwen en mannen, de gardians, die bijna allemaal in de moerassen 
wonen in geisoleerde, met riet bedekte, huisjes elk met een kruis op het dak. 
De Camargue beslaat een 770 km². groot gebied van de Rhônedelta tussen Arles en de 
zee, van de Grand Rhône in het oosten tot Aigues-Mortes in het westen.  
Hier ontmoeten land en water elkaar in een wirwar van lagunes en zoute weidegronden, 
die een rijke variatie aan flora en fauna aantrekt. De Camargue wordt doorkruist door 
slechts enkele wegen. Het is een vlakte van moerassen, drassige weiden en meren, met 
een karakteristieke zoutwatergrond-begroeiing (distels, riet, margrieten, narcissen enz.). Er 
worden veel paarden en stieren gefokt, die in half-wilde staat leven in kudden (manades), 
die slechts te paard bereikbaar en controleerbaar zijn. Door ontzilting en zo nodig 
drooglegging van de bodem, vooral in het noordelijke gedeelte, heeft men grond 
gewonnen voor de wijnbouw en de verbouw van graan, vooral rijst in het noorden en langs 
de twee armen van de Rhône. De rijstproduktie van de Camargue is zo groot dat ze zelfs 
de Franse behoefte aan rijst overtreft.  
Van oudsher wordt er in de Camargue door middel van indamping zout gewonnen uit 
zeewater, in zoutpannen (salins, salines). Ongeveer 50% van de franse zeezoutproduktie 
komt hier vandaan. De beste tijd om de Camargue te bezoeken is de lente of de vroege 
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zomer, voor het hoogseizoen: in de herfst kunnen de muggen voor een ware plaag zorgen 
en 's-winters kan de mistral erg vervelend zijn. Rond het Etang de Vaccarès is er een 
enorm natuurreservaat (Réserve zoologiue et botanique), dat alleen toegankelijk is voor 
wetenschappers, gemachtigde biologen en studenten. Er leven talrijke vogelsoorten, 
bevers, waterschildpadden. 
Wèl toegankelijk voor toeristen is het Parc Zoologique (4 km. ten noorden van les Saintes-
Maries) aan de N570 waar ook vele vogelsoorten te bewonderen zijn. Er zijn verscheidene 
manages in de Camargue die excursies te paard organiseren en waar men ook lange tijd 
kan logeren voor het maken van een serie dagtochten te paard.  
Er zijn enkele goede wegen -waaronder die langs de noordelijke en de oostelijke oevers 
van het meer- maar hoewel er vanuit de auto een grote hoeveelheid stieren en paarden 
kan worden geobserveerd zullen de vogelliefhebbers teleurgesteld worden. Enkele 
secundaire wegen zijn alleen maar berijdbaar bij droog weer in de zomer. Om het gebied 
te ontdekken een paar routes: Van Arles via Albaron naar Méjanes N 570. Centrum van de 
paardenfokkerij, arena's en dorp voor verhuur van paarden. Van Les Saintes-Maries-de-la-
Mer over de zeedijk (slechte weg) naar de vuurtoren La Gacholle en Salin-de-Badon, 
vandaar loopt de weg naar het noorden langs Étang de Vaccarès via Villeneuve naar 
Méjanes naar het zuiden langs het meer via Mas de Cacharel naar Les Saintes-Maries-de-
la-Mer. Vanuit hier via D 38 via de Grand Radeau, de veerpont van Le Sauvage en de D 
85 naar Sylveréal aan de Petit-Rhône. Langs de rechteroever van de Petit-Rhône tussen 
de D 85 en de N 570 is het leven van de Camargue het meest zich zelf gebleven. 

 
 

Les Saintes-Maries-de-la-Mer  + 
 

(105 km. via Nîmes, St.Gilles) 
 
 

    Het is de hoofdstad van de unieke streek van Frankrijk: de Camargue. Les Saintes-
Maries-     de-la-Mer is een oud vestingstadje dat uitgegroeid is tot een zeer levendige 
badplaats met een oergezellig -autovrij- centrum. Volgens een legende zouden hier 
omstreeks 40 jaar na Christus enkele dicipelen van Jezus aan land zijn gegaan, na door 
het joodse volk uit Palestina verbannen te zijn. Onder hen bevonden zich Maria Jacobi 
(zuster van Jezus's moeder), Maria Salomé en hun zwarte dienstmaagd Sara. Hun resten 
worden bewaard in de mooie 12e eeuwse kapel St.Michel  +  de resten van de twee 
Maria's in de bovenkapel (geen bezoek) en die van Sara in de crypte.  
Vanaf hun dood zijn deze heiligen het voorwerp van verering geweest, vooral van de kant 
van de zigeuners, die in de verbanning en de lange zwerftocht van de drie vrouwen een 
parallel zagen met hun eigen leven. Daar hun voorkeur vooral uitging naar de nederige 
Sara, is zij beschermheilige van de zigeuners geworden. 
Jaarlijks zijn er twee grote bedevaarten naar het dorp, waar de zigeuners uit geheel 
Europa zich dan verzamelen, op 24 en 25 mei en in het weekend dat het dichtst bij 22 
oktober ligt. Er is dan een zeer kleurrijke processie, waarin de resten van de heiligen 
worden meegedragen door het dorp, over het strand en tot een eind in zee, ter herinnering 
aan hun aankomst. In het kerkje bevindt zich in een nis een bootje, met daarin de 
standbeeldjes van de twee Maria's, dat ook in de processie wordt meegevoerd. 
Vanzelfsprekend zijn er op genoemde dagen allerlei feestelijkheden, zoals 
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stierengevechten, paardenraces, brandmerken van jonge stieren, provençaalse dansen en 
muziek (farandoles). 
Een mooi uitzicht  +  over het dorp, de zee en een stuk Camargue heeft men vanaf het 
dak van het kerkje. 

 
 

Aigues-Mortes  ++ 
 

(90 km. via Nîmes, N 113 richting Montpellier, 3½ km. na Uchaud linksaf D 979 via Aimargues) 
 
 

    De D 979 is aangelegd op de plek waar vroeger de straatweg naar de stad liep. Het 
mooiste gezicht  ++  op de stad heeft men vanaf de D 979, op 1½km. vanaf de stad 
richting Le Grau-du-Roi, bij een kleine brug. Daar biedt de stad een onverwachte en 
ongekend mooie aanblik. Het is een perfect voorbeeld van een versterkte Middeleeuwse 
stad, nog steeds geheel omgeven door vier muren, waarboven geen gebouwen en 
kerktorens zichtbaar zijn. Het is een bijzonder  sfeervol goed bewaard gebleven stadje en 
heeft in het oude centrum een centraal plein met mooie platanen. Hier treft u talloze 
terrasjes en gezellige restaurants. 
Aigues-Mortes (de naam is afgeleid van het romeinse Aquae Mortuae, dood water) is 
beroemd om zijn indrukwekkende Middeleeuwse stadsmuren  +++   gebouwd in de 13e 
eeuw door Lodewijk IX, de Heilige, en zijn zoon Philips de Stoute. Lodewijk IX, heeft 
Aigues-Mortes, dat toen aan zee lag, opgekocht en er een vesting van gemaakt, omgeven 
door een gracht (die later is gedempt), zodat hij over een eigen haven beschikte om ter 
kruistocht te kunnen gaan.  
Zo werd Aigues-Mortes het eerste bezit van de Franse koning aan de Middellandse Zee. 
Een wandeling  ++  over de stadsmuren (binnen de muren liggen de oudere straten nog in 
hun oorspronkelijke rasterpatroon) mag beslist niet ontbreken evenals een bezoek aan de 
magnifieke Tour Constance  ++.   
Tijdens de voorbereiding voor de zevende kruistocht bouwde Lodewijk de slottoren. In 
1248 is hij hier scheep gegaan voor deze kruistocht. Op de toren is nog een apart 
uitkijktorentje gebouwd, dat tevens dienst deed als vuurtoren.  

 
 
 

De Tour Constance is vijf eeuwen lang gebruikt als gevangenis, hier werden tempeliers, 
opstandige edelen, politieke gevangenen of protestanten opgesloten. Bovenop de 
uitkijktoren kan men genieten van een mooi uitzicht op de stad en omgeving. 
De Porte de l'Organeau is de stadspoort waarbij de schepen van de kruisvaarders 
gemeerd werden aan een ijzeren ring (organeau). 
Tour des Bourguignons ontleent zijn naam aan de Bourgondiërs die in 1418, tijdens de 
honderdjarige oorlog in de stad werden afgeslacht door hun vijanden, de Armagnacs. Het 
aantal lijken was zó groot dat het onmogelijk was ze spoedig te begraven.  
Uit angst voor het uitbreken van een epidemie heeft men ze toen maar flink ingezouten en 
tijdelijk opgeslagen in deze toren. Op de Place St.Louis staat het standbeeld van Lodewijk 
IX. 
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La Grande Motte  + 

 
(98 km. via Nîmes, N 113 richting Montpellier, na 3½ km na Uchaud linksaf D 979 via Aimargues, 
vóór Aigues-Mortes afslaan naar D 62) 

 
 

    La Grande Motte is een geheel nieuwe, groots opgezette badplaats en recreatiestad. 
De bouw ervan is begonnen in 1967. Er is nu huisvesting voor ongeveer 50.000 
vakantiegangers. De stad heeft beschikking over vier km. prachtig zandstrand, een 
jachthaven voor 1.250 boten en een meer (l'Etang du Ponant) voor de watersport. In het 
noordelijke gedeelte liggen er alleenstaande of gegroepeerde villa's en in het zuidelijke 
gedeelte enorme pyramide-vormige betonconstructies met appartementen en hotels. Het 
administratieve centrum (Point zéro) is ook een mooi voorbeeld van moderne architectuur. 
Een van de speciale attracties is de grote viswedstrijd (vooral tonijn), waarbij heel wat 
nieuwsgierigen afkomen op het wegen van de vangsten. 

 
ETEN EN DRINKEN 
 
 
Eten 
 
Tussen de middag vanaf (12.30 uur) en 's-avonds (19.30-20.00 uur)  -en niet veel later- worden warme 
maaltijden geserveerd, die doorgaans uit zo'n 5 tot 6 gerechten bestaan: voorgerecht, soep, entree 
(vis-, vlees- of eiergerecht), hoofdmaaltijd, kaas, nagerecht en koffie. In Nederlandse ogen zit er tussen 
de maaltijden geen verschil, maar voor de Fransen is de middagmaaltijd het belangrijkste. Houd er wel 
rekening mee, dat in kleinere plaatsen 13.30 uur al wat aan de late kant is om nog te worden bediend, 
soms begint men er al niet meer aan. In de Gard, waa u verblijft, is de keuken meer zuidelijk 
georienteerd, men verwerkt er veel uien en knoflook. Het wild (Gibier) krijgt een heerlijke smaak door 
het veelvuldig gebruik van verse en geurige (thijm en jeneverbes) kruiden. 
De schapen op de Causses zorgen voor mals vlees. Rivierkreeft komt minder vaak voor, maar de forel 
(truite) komt veelvuldig op de kaart voor. Ook truffels worden veelvuldig verwerkt. De specialiteiten van 
de streek zijn: 
 
- aigo bouillido       = soep van knoflook, kruiden, eieren en gebakken stukjes brood: 
- paté de grive        = lijsterpate: 
- melsat                = fijne worst van witvlees 
- bécassse truffé      = getruffeerde paté 
- foie grasse truffé   = getruffeerde ganzelever 
- fèche sec             = lever met radijs 
- grives    = lijsters 
- bougnette            = varkensgerecht 
- frittons              = stukjes gedroogde reuzel 
- confi d'oie           = ganzevlees in het vet 
- confi de canard      = eendevlees in het vet 
- pigeon au genévrie   = duif met jeneverbessen 
- gigot au genévrie    = schapenbout met jeneverbessen 
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- flaunes               = koolpastei met schapenkaas 
- morilles à la crème  = morieltjes in roomsaus 
- cèpes of Boleten     = paddestoelen 
- roquefort             = kaas 
- fouace    = soort cake met snippers 
- gatis              = kaascake 
- nène    = klein amandelgebakje 
- amellonades          = cakegebakje met geroosterde amandelen 
- sanglier              = wild zwijn/everzwijn 
- bouilla Baisse       = vissoep 
- tripoux of trénels   = darmen en ingewanden van het schaap gevuld met ham, knoflook, peterselie        

en eieren 
- gimblettes en petits = kleine ringvormige gebakjes met anijs smaak 
  jeannots 
- boeuf à la Gardianne = biefstuk op z'n Gard  
            (er zal worden gevraagd hoe u het vlees wilt hebben) 
- saignant    = licht gebakken 
- à point   = net goed 
- bien cuit      = doorbakken.  
 
 
Natuurlijk wordt er een lekker glas wijn bij gedronken. 
 
 
Drinken 
 
Het moet al heel vreemd zijn als u in Frankrijk niet op een terrasje neerstrijkt. 
 
Koffie: in de meeste zaken staat een espresso-apparaat en dan bent u verzekerd van een vers en goed 
smakend bakje: café noir (zwarte koffie) of café crème (koffie met melk). Fransen houden alleen wel 
van een precieze bestelling, ook bij de koffie is het gewenst te zeggen of u een gewoon kopje (petit 
tasse of een demi tasse) wilt hebben of een grote kop (grande tasse). 
Wijn: een glaasje wijn hoort erbij. Als u zin heeft in een niet te groot glas, doodgewone wijn, dan moet u 
echt vragen om "un petite verre vin (blanc, rouge of rosé) ordinaire". Houdt u van droge wijn dan voegt 
u daar "sec" aan toe en als de smaak wat zoeter mag zijn dan zegt u: "doux". 
Bier: is in Frankrijk populair geworden. Als u naar "une pression" vraagt, dan krijgt u tapbier, vindt u een 
glas bier te veel? Bestel dan "Galopin" dan wordt geserveerd in een flink soort wijnglas. En is de dorst 
haast niet meer te lessen en u kunt wel een liter op vraagt u dan naar een "distingué". In Frankrijk wordt 
het bier vaak met een scheutje "sirop" vermengd. Deze mengels hebben ieder hun eigen naam: 
- "tango" is bier met grenadine:  
- "panaché" is bier met limonade (citroensmaak): 
- "monaco" is bier met grenadine en limonade. 
Pastis, Pernod, Richard: de naar anijssmakende alcohol, waar altijd een karaf ijskoud water bij wordt 
geserveerd, leent zich ook voor vele mogelijkheden: 
- "velo" Pastis met orange: 
- "perroquet" Pastis met menthé (pepermuntsmaak): 
- "moresque" Pastis met orgeac (amandelen): 
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- "tomat" of een "pomme d'amour" Pastis met grenadine. 
Vers geperst citroensap: wilt u het aan de veilige kant houden i.v.m. autorijden dan is een "citron 
pressé" (vers geperste citroensap, met water, ijsklontjes en suiker naar wens) een goede maar zeker 
niet de goedkoopste keuze.  
 
 
De wijnen uit de Provence 
 
    De Provence herbergt het oudste wijngebied van Frankrijk. De Grieken, die Marseille hebben doen 
ontstaan, brachten de eerste wijnstokken mee naar Zuid-Frankrijk. De Romeinen, die in de 2e eeuw 
voor Christus naar dit gebied kwamen, waren zowel wijnkenners als wijngenieters.... Nu staan de 
Provençaalse wijnen kwalitatief op de derde plaats na -Bordeaux en Bourgondie- in Frankrijk.  
Men kent in Frankrijk vier klassen: 
- wijn met "Appelation d'Orgine Controlée" 
-"Vins Délimites de Qualité Supérieure" 
-"Vins de Pays" landwijn uit de streek genoemd op het etiket 
-"Vins de Table" samengesteld uit diverse soorten (ook buitenlandse). Beter is deze niet te drinken. 
 
Wijngebieden van de Provence 
- Côtes de Provence: 
het grootste gebied ligt aan de kust en in het achterland van de Côte d'Azur. De Côtes de Provence 
wijn is in het algemeen wat lichter dan de Rhônewijnen. Kleine zelfstandige gebieden zijn: Coteaux 
d'Aix-en-Provence, Coteaux des Baux.  
- Côtes du Rhône 
een wijn die in Nederland ook erg populair is. Côtes du Rhône strekt zich als een lang lint aan beide 
zijden van de rivier uit. Het begint ten zuiden van Lyon tot aan Avignon. De betere wijnen uit deze 
streek zijn de Gigondas, Chateauneuf-du-Pape en Hermitage. 
- Vallei van Goudargues 
tegenover Bagnols kunnen meerdere Caves worden bezocht en wijn worden geproeft. Vanuit Bagnols 
richting Nîmes. b.v. in Laudun, St-Laurent-des-Arbres, Tavel. Daar kunnen heerlijke wijnen (in de 
caves) worden aangeschaft voor thuis. 
 
 


