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Frankrijk:  
groen in de hoofdrol 

Dieppaarse lavendelvelden, knalge-
le mimosa, roze zoutpannen, azuur-
blauwe baaien, witte krijtrotsen... het 
hele kleurenspectrum komt voorbij in 
Frankrijk. Er is echter één kleur die er-
uit springt, namelijk groen. Niet alleen 
vanwege de vele natuurparken die je 
er vindt, maar ook vanwege de am-
bitieuze plannen van Frankrijk dat de 
komende tien jaar een boost wil geven 
aan zijn toeristische sector zodat deze 
veerkrachtiger en toekomstbestendi-
ger wordt. Duurzaamheid speelt daarbij 
een uiterst belangrijke rol. Tegen 2030 
wil Frankrijk de groenste èn fietsvrien-
delijkste vakantiebestemming ter we-
reld zijn. Dat klinkt de milieubewuste 
reiziger anno nu als muziek in de oren! 

Maar ook nu is Frankrijk al een ideale 
bestemming wat betreft duurzaam 
toerisme. Het vliegtuig kun je immers 
makkelijk inruilen voor de trein en er 
bestaan allerlei duurzaamheidslabels 
waarop je bijvoorbeeld de horeca 
en accommodaties kunt selecteren, 
denk aan het EU-ecolabel, Clef Verte 
en het nieuwe groene pictogram van 
de Michelingids. Bovendien wordt het 
sterrenklassement van hotels gemo-
derniseerd door het aantal sterren ook 
af te laten hangen van duurzame en 
ecologisch verantwoorde initiatieven, 
zoals zuinig water- en energieverbruik 
en digitalisering. 

Al dit soort elementen zorgen ervoor dat 
we nóg meer kunnen genieten van onze 
vakanties, omdat we respectvol omgaan 
met al het mooie dat la douce France te 
bieden heeft. Of je nu wilt ontspannen 
aan de schitterende kust, cultuur snuiven 
in de stad, outdooractiviteiten beoefe-
nen in de vele natuurgebieden met hun 
bijzondere flora en fauna of de typische 
Franse ‘art de vivre’ ervaren: met een 
duurzame aanpak kan iedereen hier nog 
decennialang van genieten. 

Daarnaast zet Atout France dit jaar de
Europese campagne #ExploreFrance
voort in samenwerking met de 
VVV-kantoren van de Franse regio’s 
en private partners uit het toerisme. 
Lag vorig jaar de nadruk met name op 
natuur, dan worden nu juist cultuur en 
de Franse art de vivre extra in het zon-
netje gezet. Van festivals tot musea en 
van historische monumenten tot street 
art, Frankrijk is van alle markten thuis. 

In dit mediamagazine vind je aller-
lei ideeën voor je volgende reis naar 
Frankrijk. Van originele activiteiten en 
leuke evenementen tot vooruitstre-
vende accomodaties en smakelijke 
restaurants. En mocht je er maar geen 
genoeg van kunnen krijgen, dan weet 
je ons te vinden voor nog meer tips. 

Bonne lecture! 

Sannerien van Aerts & Marieke Smits
PR & Mediarelaties Atout France

Voorwoord

Media Magazine © Atout France 2022

http://nl.france.fr/nl/nieuws/lijst/frankrijk-duurzame-bestemming 
http://nl.france.fr/nl/nieuws/lijst/frankrijk-duurzame-bestemming 


54

   Rotterdam - Parijs ± 2,5 uur

   Amsterdam - Parijs ± 3 uur

     www.thalys.com 
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  Bestemmingen

6     Hauts-de-France
         Noord-Frankrijk

 
8     Lille
         Noord-Frankrijk

10   Normandië 

12   Le Havre-Étretat 
         Normandië

14   Nantes 
         Atlantische Loirestreek

16   Atlantische kust

18   Centre-Val de Loire 
       Loirestreek

          

20   Occitanië
          Zuid-Frankrijk

22   Provence-Alpes-Côte d’Azur
          Provence, Côte d’Azur, Zuidelijke Alpen

26   Var          

         Côte d’Azur, Provence 

28   Roquebrune-sur-Argens
          Provence, Côte d’Azur

30   Nice-Côte d’Azur         

          Côte d’Azur

32   Auvergne Rhône Alpes
          Lyon, Alpen Mont Blanc & Auvergne

34   Isère 
        Alpen Mont Blanc

36   Loire
          Auvergne

38   Bourgogne-Franche-Comté
          Bourgogne, Juragebergte 

40   Grand Est  
        Champagne, Elzas & Lotharingen 

 
42   Centre des monuments  
        nationaux
          Heel Frankrijk

Eenmaal aangekomen in Frankrijk brengen de TGV en regionale treinen je in een 

mum van tijd naar alle hoeken van Frankrijk via het uitgebreide spoornetwerk. 

Kijk hiervoor op www.sncf-connect.com/en-en. 
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Een greep uit groene bestemmingen
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Lekker retro met Les Belles Échappées
Rondtoeren op een kekke, felgekleurde 

elektrische Solex in de omgeving van Saint-

Omer: je waant je in de jaren ’70! 

www.les-belles-echappees.com/e-so-

lex-velosolex-1.html 

Stedentrip naar Amiens
In deze kleurrijke stad aan de Somme is het 

goed toeven. Na een bezoek aan het Musée 

de Picardie kun je het water op gaan om de 

hortillonnages, honderden drijvende tuin-

tjes, van dichtbij te bekijken. Vergeet ook 

niet de 800-jaar oude gotische kathedraal 

die de skyline van de stad domineert of het 

huis van de bekende schrijver Jules Vernes. 

www.visit-amiens.com 

Media Magazine © Atout France 2022

Contact
Jasmin Dubos 

jasmin.dubos@hautsdefrancetourisme.com

+33 (0)3 66 21 19 58 

+33 (0)6 32 33 50 93

 www.hautsdefrancetourism.com

Slapen in een houten paalwoning
Op slechts een kwartier van de Baai van 

de Somme biedt het Domaine du Val een 

heerlijk verblijf in de volle natuur. De ori-

ginele houten paalwoningen zijn van alle 

gemakken voorzien en bieden een mooi 

uitzicht over de omgeving. Gezinnen, kop-

pels, vriendengroepen... iedereen kan hier 

terecht voor een fijne vakantie! Interessant 

detail: het Domaine du Val heeft sinds 2013 

het Franse duurzaamheidslabel LUCIE. 

www.le-domaine-du-val.com/nl/

Met de seizoenen mee
De regio Hauts-de-France is verkozen tot 

Europese Regio voor Gastronomie 2023. 

Wil je dit alvast testen ? Ga dan naar het 

nieuwe gastronomische restaurant Le 

Bacôve in Saint-Omer waar gezelligheid 

hoog op het menu staat en de seizoenen 

de gerechten bepalen.  

restaurant-bacove.com/fr/ 

Bercail
Voor gezelligheid moet je bij het nieuwe 

hotel Bercail zijn in Wambrechies, regio Lil-

le. Het is volledig ecologisch verantwoord 

gebouwd en gericht op de natuur. Je kunt 

er heen voor een drankje en een hapje (met 

lokale producten), ontspanning en uiter-

aard voor overnachtingen. 

www.bercail.co  

 Vanaf Brussel ± 0,5 uur

Hauts-de-France 
       Noord-Frankrijk         
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je een vaarbewijs nodig hebt. Zo ervaar je 

de omgeving weer heel anders!  

www.boating-paris-marindeaudouce.com

Parc du Héron
Op steenworp afstand van het Museum 

voor moderne kunst (LaM) ligt het ‘reiger-

park’ van Villeneuve d’Ascq. Met zijn 110 

hectare aan groen en verschillende meren 

is het park het grootste natuurgebied in de 

metropool van Lille. Er bevindt zich een vo-

gelreservaat waar 200 soorten (trek)vogels 

op af komen. 

hellolille.eu/nl/patrimoine

Media Magazine © Atout France 2022

Contact
Sélic Lenne

s.lenne@hellolille.eu 

0033 (0)6 16 63 82 43

 hellolille.eu/nl/

De groene long van Lille
Het Bois de Boulogne en de door Vauban 

ontworpen Citadel zijn ongetwijfeld de 

meest geliefde plekken van de stad. Het is 

een paradijs voor hardlopers, wandelaars 

en mountainbikers. Heb je trek? Neem dan 

eens een kijkje bij Capucine, een hippe eet-

gelegenheid met een terras beschut door 

de bomen van de Citadel. 

nl.lilletourism.com/parc-de-la-citadelle

Utopia
In 2004 was Lille de Culturele Hoofdstad 

van Europa. Sindsdien organiseert Lil-

le3000 om de paar jaar een groot cultureel 

festival rondom een bepaald thema. Van 14 

mei t/m 2 oktober vindt de 6e editie Uto-

pia plaats, met tentoonstellingen, voorstel-

lingen, evenementen, conferenties, noem 

maar op. Niet alleen in de stad zelf, maar 

ook in de (Euro)metropool en de regio Hau-

ts-de-France. Wat zal de toekomst bren-

gen? Wat is de relatie tussen mens en na-

tuur? Utopia biedt een nieuw perspectief.

www.lille3000.eu/portail/

Elektrische vaartocht op de Deule 
Via de organisatie Marin d’eau douce kun 

je in alle rust over de rivier de Deule varen 

met een 100% elektrische boot zonder dat 

 Vanaf Brussel ± 0,5 uur

Lille
       Noord-Frankrijk         
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Villa’s met zeezicht
Als je van luxe houdt, ga dan naar Pourvil-

le-sur-Mer aan de Albastenkust met zijn 

krijtrotsen. Hier kun je verblijven in luxe ei-

gentijdse villa’s met grote ramen waardoor 

je een schitterend uitzicht hebt op zee. 

www.pourville-sur-mer.com/nl 

Borrelen in een bunker
Knap een Duitse bunker op en tadaa: je 

hebt een strandtent! Le Goéland 1951 is the 

place to be in Réville als je even wat wilt 

drinken en ontspannen. Vanuit je luie stoel 

kun je zelfs het eiland Tatihou zien liggen. 

Op sommige avonden worden er concer-

ten georganiseerd. 

en.normandie-tourisme.fr/the-best-be-

ach-bars/ 

Contact
Wesseline Hartout

w.hartout@normandie-tourisme.fr

+33 (0)6 30 39 74 31 

nl.normandie-tourisme.fr

Kayakken rondom de 
Chausey-eilanden 
Deze archipel ligt op een uurtje varen van 

Granville. Bij vloed bestaat het uit 52 eiland-

jes, maar bij eb uit 365! Het is een schitte-

rend stukje paradijs dat visser en kayakin-

structeur Ian Wood je graag per kayak laat 

verkennen.  

nl.normandie-tourisme.fr/kajakken-chau-

sey-eilanden/ 

De boom in
In het Regionaal Natuurpark Le Perche 

kun je de nacht doorbrengen in een heu-

se boomhut. Hier word je één met de na-

tuur onder een prachtige sterrenhemel. 

Een echte aanrader als je op zoek bent 

naar ultieme ontspanning! Wil je nog meer 

tips voor bijzondere accommodaties?  

Kijk dan hier.

www.perchedansleperche.com/an-

glais-welcome/treehouse/ 

Het Marais Vernier
Dit drassige gebied van 4500 hectare ligt in 

het Regionaal Natuurpark Les Boucles de 

Seine. Je kunt hier uitgebreid fietsen, wan-

delen en ezelrijden om de bijzondere flora 

en fauna te bewonderen. Vergeet ook je 

verrekijker niet, want het ligt aan een zeer 

populaire vogeltrekroute. Vanaf de vuurto-

ren van La Roque kun je onder andere Le 

Havre, Honfleur en de Pont de Normandie 

in de verte zien liggen.  

nl.normandie-tourisme.fr/een-omweg-

waard/marais-vernier/ 

 Vanaf Parijs ± 1,5 uur

Normandië
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Groen vervoer
Hoe kun je de stad ecologisch verantwoord 

ontdekken? Twee opties: op een (elektri-

sche) huurfiets of met een van de nieuwe 

elektrische steps. Deze kunnen door ie-

dereen en op elk tijdstip worden gebruikt, 

beschikken over geolocalisatie en zijn op 

meer dan 80 punten in de stad te vinden. 

Je betaalt 1 euro om ‘m van het slot te ha-

len en daarna 15 cent per minuut. Er zijn ook 

dagkaarten beschikbaar.  

Nomad Hotel
In dit hotel wordt de prijs van een kamer 

bepaald door het verbruik van water, elek-

triciteit en handdoeken door de gast. Het 

verkleinen van de ecologische voetafdruk 

vormt de ruggengraat van deze accommo-

datie, wat je onder andere terugziet in de 

architectuur met gerecyclede materialen, 

het gebruik van zonnepanelen en het op-

vangen van regenwater.  

www.nomad-hotels.com/en

Contact
Éric Baudet

+33 (0)2 35 54 95 45

+33 (0)6 07 99 98 23

eric.baudet@lehavre-etretat-tourisme.com

www.lehavre-etretat-tourisme.com

 Vanaf Parijs ± 2,5 uur

Le Havre-Étretat          
Normandië

  

Lokale smaak
Van tweesterrenrestaurant tot eenvoudige 

bistro, de horeca van Le Havre gaat hele-

maal locavore. Zo werkt Le Margote gele-

gen in de wijk Saint-François met seizoens- 

producten afkomstig van producenten bin-

nen een straal van 50 kilometer (groente en 

fruit uit Octeville, vis uit Fécamp, etc.) voor 

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 

www.lemargote.fr 

Kunstzinnig Le Havre
In de zomer verandert de havenstad in een 

openluchtmuseum met het festival Un été 

au Havre. Kunstenaars nemen de openba-

re ruimte over met tijdelijke of permanente 

kunstwerken. Straten, pleinen, gevels, tui-

nen, fonteinen... de stad is hun canvas. 

www.uneteauhavre.fr/en

Stranden en kliffen 
Het strand van Antifer of het strand van Til-

leul, hoe je het maar net wilt noemen, is wat 

minder bekend en wordt omringd door de 

kliffen van Étretat. Je kunt er wandelen over 

het langgerekte kiezelstrand en bij eb zijn 

er enkele zandbanken te zien. De setting 

is fantastisch met de rotsformatie Courtine 

aan je rechterhand en Le Fourquet aan je 

linkerhand. 

www.lehavre-etretat-tourisme.com
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Nantes Camping
Deze vijfsterrencamping zet zich sterk in 

voor duurzame ontwikkeling. Niet gek dus 

dat ze zowel het EU-Ecolabel als het label 

Clef Verte binnen hebben gesleept! Daar-

naast is de camping makkelijk te bereiken 

vanuit het centrum van Nantes: slechts 20 

minuten met de tram. 

www.nantes-camping.fr/en 

Van Nantes tot aan de Mont-Saint-Michel
Er zijn verschillende leuke fietsroutes va-

riërend van 10 tot 35 km in de binnenstad, 

langs de Loire of de Erdre en naar de wijn-

gaarden van Muscadet. Heb je zin in een 

langere rit? Dan kun je de noordwaartse 

route Traversée moderne d’un vieux pays 

volgen langs Saint-Nazaire, La Baule, Ren-

nes en Saint-Malo om te eindigen bij de 

welbekende Mont-Saint-Michel. 

voyage-en-bretagne.com 

Artistiek strand
Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire is een col-

lectie van permanente kunstwerken rond de 

riviermonding van de Loire. Begin vorig jaar is 

het 34e kunstwerk toegevoegd aan de col-

lectie op een strandje bij Saint-Nazaire, na-

melijk ‘De voet, de trui en het spijsverterings-

stelsel’ van het kunstenaarsduo Daniel Dewar 

& Grégory Gicquel. De drie beeldhouwwer-

ken van 7 meter hoog zijn niet te missen! 

www.estuaire.info

Da’s pas handig
Met de Pass Nantes van 7 dagen haal je het 

maximale uit je verblijf. Je krijgt niet alleen 

gratis toegang tot musea, maar ook de mo-

gelijkheid om allerlei vervoersmiddelen te 

proberen, denk aan kayakken over de Er-

dre, fietsen langs de ‘ligne verte’ of varen 

over de Loire met de Navibus. 

www.levoyageanantes.fr/en/

 Vanaf Parijs ± 2,5 uur

Nantes  

       Atlantische Loirestreek

Kunst spotten
Van 2 juli t/m 11 september vindt er een in-

vasie van kunst plaats in Nantes. Dan wordt 

namelijk de jaarlijkse Voyage à Nantes ge-

houden en liggen er tijdelijke en perma-

nente kunstwerken verspreid door de stad. 

Deze kunstroute is de beste manier om 

Nantes te verkennen. 

www.levoyageanantes.fr

Contact
Xavier Theret

xavier.theret@lvan.fr

+33 (0)2 51 17 48 60 

+33 (0)6 80 70 22 41

 www.levoyageanantes.fr/en
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Tot rust komen op het water
Wil je even weg van de drukte van alledag? 

Ga dan eens suppen over de Courant de 

Contis in Les Landes. De verandering van 

het landschap is verrassend: weelderige 

vegetatie wordt opgevolgd door een aride 

duingebied om vervolgens uit te komen bij 

de Atlantische Oceaan. 

www.max-respect.com/en/surf-contis.htm 

Fietseiland
Het Île de Ré is zo’n 30 km lang en redelijk 

vlak. Tel daar nog ruim 130 km aan fietspa-

den bij en je hebt een fietsparadijs! Op je 

tweewieler maak je makkelijk uitstapjes 

naar de dorpjes, de haven of het strand. 

www.holidays-iledere.co.uk

Contact
Pénélope Audrain

p.audrain@charentestourisme.com

+33 (0)5 46 31 71 86 

+33 (0)7 64 39 16 10

www.atlantischekustfrankrijk.nl

Eco-lodge aan zee 
In de Vendée ligt de duurzaam gebouwde 

Ferme du Marais Girard die op fantastische 

wijze traditionele en hedendaagse archi-

tectuur combineert en opgaat in het land-

schap. Verblijf in een van de vakantiestu-

dio’s of -villa’s en geniet van de omgeving.   

ecolodges-in-vendee.co.uk 

Middeleeuwse charme in Guérande
Guérande is een middeleeuwse ves-

tingstad die altijd zeer geliefd is geweest 

onder de hertogen van Bretagne. Het is 

een Ville d’art et d’histoire met zoutpannen 

in het westen en de moerassen van het Re-

gionaal Natuurpark van Brière in het oos-

ten. Het heeft dus zowel erfgoed als mooie 

natuur te bieden.

en.labaule-guerande.com

Xuxu
Dit is het eerste 100% veganistische en glu-

tenvrije restaurant aan de Baskische kust, 

in Biarritz. Alles wordt zelf bereid met verse, 

biologische producten. Bon appetit! 

www.facebook.com/xuxubiarritz/ 

Ville d’Hiver: een architectonisch pareltje
De historische wijk Ville d’Hiver in de bad-

plaats Arcachon zou je kunnen vergelijken 

met een openluchtmuseum dat je het bes-

te te voet ontdekt. Struin door de straatjes 

langs de negentiende eeuwse villa’s in uit-

eenlopende stijlen, wandel door het Parc 

Mauresque en klim omhoog naar het Sain-

te-Cécile belvedere voor een mooi uitzicht 

over het stadje en de baai. 

bassin-arcachon.com/en/highlights/

the-winter-city/

 Vanaf Parijs ± 3 uur

Atlantische kust  
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Domaine de Poulaines
Dit landgoed is een feest voor de zintuigen. 

Niet alleen vind je er heerlijk geurende the-

matische tuinen en een heus arboretum, 

maar ook een winkeltje met ambachtelijke 

producten en een theesalon. Alles is er bio-

logisch en lokaal. Een gedeelte komt zelfs 

uit de groentetuin en de boomgaarden van 

het landgoed. Wil je wat langer blijven? 

Verblijf dan in een van de gîtes. 

www.domaine-poulaines.com/en/ 

Fietsen door de Loirevallei
Spring eens in het zadel en begeef je op 

La Loire à Vélo. Je zult je geheid vergapen 

aan kastelen als het Château royal de Blois, 

het Château du Clos-Lucé in Amboise of 

het Domaine de Chaumont-sur-Loire dat 

bekend staat om zijn internationaal tui-

nenfestival. Van juni tot september rijden 

er treinen die speciaal zijn ingericht zodat 

toeristen hun fietsen mee kunnen nemen. 

www.loirestreek-frankrijk.nl

Contact
Manon Rousseau

m.rousseau@centre-valdeloire.org

+33 (0)2 38 79 95 28 

+33 (0)6 45 24 45 63

www.loirestreek-frankrijk.nl
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Fleur de Loire
Deze zomer opent de tweesterrenkok 

Christophe Hay een nieuw 5*-hotel in Blois 

genaamd Fleur de Loire. Zoals de naam 

al verraadt, ligt het aan de Loire wat zorgt 

voor schitterende uitzichten om bij weg te 

dromen. Verder vind je er een restaurant, 

een bistro, een patisserie, een zwembad en 

een Sisleyspa. Alles draait hier om kwaliteit, 

korte ketens en creativiteit. 

www.fleurdeloire.com 

Restaurant Les Pêcheries Ligériennes
In 2014 sloegen een visser uit de Loire en 

een chefkok de handen ineen en zo ont-

stond een restaurant dat gerechten serveert 

met lokaal gevangen vis en oogst uit de ei-

gen moestuin. Je eet wat de natuur geeft! Je 

kunt er ook producten kopen in de winkel of 

een boottocht maken over de Loire. 

les-pecheries-ligeriennes.fr

Wandelen van Bourges naar Sancerre
Deze wandelroute pakt een stuk van de 

GR31 en begint in Bourges met z’n kathe-

draal die al 30 jaar op de Werelderfgoedlijst 

van Unesco staat. Dat gaat gevierd worden! 

Daarna wandel je door een golvend land-

schap langs de beroemde wijngaarden van 

Mennetou-Salon en Sancerre om vervol-

gens aan te komen bij het op een heuvel 

gelegen Sancerre dat in 2021 is verkozen 

tot ‘favoriete dorp van de Fransen’. 

www.bourgesberrytourisme.com

 Vanaf Parijs ± 1 uur

Centre-Val de Loire 
Loirestreek
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100 jaar oude instelling een nieuw leven 

in te blazen, komt er in 2022 een nieuw 

centrum gericht op de interpretatie en be-

wustwording van klimaatveranderingen.  

www.sudcevennes.com

Escale à Sète 
Dit internationale nautische festival vindt 

dit jaar plaats van 12 t/m 18 april. Het is de 

grootste armada van oude schepen in de 

Middellandse Zee en trekt honderdduizen-

den bezoekers. Dit jaar zal Nederland in de 

kijker worden gezet. Er worden 120 presti-

gieuze schepen verwacht in de haven en 

aan de kades van het Canal Grande. Bo-

vendien zal ter gelegenheid van de 500e 

verjaardag van de zeilreis rond de wereld 

door de beroemde Portugese zeevaarder 

Magellaan een van de vijf schepen van 

zijn vloot in Sète worden gereconstrueerd.  

en.tourisme-sete.com

Contact
Birgitte Reimers

birgitte.reimers@crtoccitanie.fr

+33 (0)5 61 13 55 14

+33 (0)6 10 30 86 52

 www.visit-occitanie.com/nl/ 
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Vanlife
Dit is wat Trip-où biedt om het Occitaanse 

platteland te verkennen vanuit de omgeving 

van Millau. Een roadtrip in een busje staat sy-

noniem voor vrijheid met een vleugje nostal-

gie. Laat je dus verleiden door deze alternatie-

ve manier van reizen. Ook de hond mag mee! 

trip-ou.com/en

De GR736
Deze nieuwe langeafstandsroute langs 

het water doorkruist Aveyron van oost naar 

west, met de bron van de rivier de Tarn in 

Lozère als startpunt en de stad Albi als fi-

nish. In totaal 300 km die je te voet, op de 

mountainbike, in een kano, met een ezel of 

al suppend kunt afleggen, aan jou de keus! 

En wil je weer terug naar het beginpunt, 

dan kun je lekker de trein nemen. 

www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

Uniek Europees leercentrum  
op grote hoogte
De Mont Aigoual is met 1565 meter de 

hoogste berg van de Gard en biedt een 

uitzonderlijk panorama, van de Middel-

landse Zeekust tot de Alpen en de Py-

reneeën. Omdat hij ook bekendstaat om 

zijn extreme klimaat, is hier sinds 1894 een 

weerstation gevestigd. Om deze meer dan 

 Vanaf Parijs ± 4,5 uur

Occitanië 
Zuid-Frankrijk
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Slapen op het water
De toues cabanées zijn houten boten die 

op de Loire werden gebruikt voor het ver-

voer van zand. Nu zijn deze omgetoverd 

tot heuse woonboten van 25 m² waarmee 

je heerlijk kunt dobberen op het Lac de 

Serre-Ponçon. Ze zijn van alle gemak-

ken voorzien en maken gebruik van zon-

ne-energie. 

www.touescabaneesdulac.com/en/ 

Contact
Rabiha Benaissa

r.benaissa@provence-alpes-cotedazur.com

+33 (0)4 91 56 47 32 

+33 (0)6 09 08 96 00

 provence-alpes-cotedazur.com

Hedendaagse kunst 
De regio Provences-Alpes-Côte d’Azur 

heeft altijd al kunstenaars weten te verlei-

den en te inspireren. Vandaag de dag vind 

je hier de grootste namen uit de moder-

ne en hedendaagse kunst terug. Op deze 

kaart staan de 67 belangrijkste collecties 

weergegeven die soms op wel heel onge-

wone locaties worden tentoongesteld, zo-

als wijngaarden. Landschapskunst, beeld-

houwkunst, fotografie, design: er is voor 

ieder wat wils.

provence-alpes-cotedazur.com/en/

Hotspots voor watersport
Waar kun je het beste zeilen, suppen, ka-

yakken of roeien? Deze handige kaart weet 

het je precies te vertellen. Hier staan name-

lijk de beste plekken voor wateractiviteiten, 

van de Camargue tot aan de Côte d’Azur 

en van de baai van Saint-Tropez tot aan de 

meren van de Zuidelijke Franse Alpen. 

provence-alpes-cotedazur.com/que-faire

 Vanaf Parijs ± 3,5 uur

Provence-Alpes-Côte d’Azur
        Côte d’Azur, Provence,  
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Zuidelijke Alpen

http://www.touescabaneesdulac.com/en/
http://provence-alpes-cotedazur.com/en/
https://provence-alpes-cotedazur.com/app/uploads/crt-paca/2021/05/map-modern-contemporary-art-routes-en.pdf
https://provence-alpes-cotedazur.com/app/uploads/crt-paca/2021/05/map-modern-contemporary-art-routes-en.pdf
http://provence-alpes-cotedazur.com/en/pros-area/media-library/publications/art-moderne-et-contemporain/ 
https://provence-alpes-cotedazur.com/app/uploads/crt-paca/2022/01/carte-nautique-web-v2-2022.pdf
http://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/activites-aquatiques/carte-sports-nautiques/ 
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2022 Hele jaar door:

Festival Photo La Gacilly

Fotografieliefhebbers kunnen van 1 juni 

t/m 30 september genieten van dit foto-

grafiefestival in de straten, tuinen en stegen 

van La Gacilly.

Marathon du Médoc

Op 10 september vindt deze hardloop-

wedstrijd plaats dat feest met sport com-

bineert. En elk jaar geldt er een andere  

dresscode! Het parcours loopt door meer 

dan 50 wijngaarden en onderweg kun je de 

grands crus proeven. 

Noteer alvast in je agenda: 

06.02  -  19.02.2023   WK alpineskiën

08.09  -  28.10.2023   WK Rugby 

26.07  -  08.09.2024    Olympische / 

    Paralympische Spelen 

Finales World Cup alpineskiën

Van 14 t/m 20 maart vinden de finales 

van de World Cup plaats in de iconische 

wintersportgebieden Courchevel en 

Méribel. 

Tomorrowland Winter

Het magische muziekfestival Tomorrow-

land Winter keert terug naar Alpe d’Huez 

van 19 t/m 26 maart! Bereid je voor op 

fantastische DJ’s en waanzinnige decors.

Roland Garros

Jaarlijks grandslamtennistoernooi van 

16 mei t/m 5 juni. 

Filmfestival van Cannes

De Franse stad Cannes rolt van 17 t/m 

28 mei weer de rode loper uit voor de 

beste internationale regisseurs, acteurs 

en actrices. Wie wint dit jaar de Gouden 

Palm? 

Bordeaux wine festival

Van 23 t/m 26 juni is het feest in Bor-

deaux! Met zeilboten aan de kades van 

de Garonne en wijnglazen in de hand 

vieren de Bordelais dit prachtige wijn-

gebied. 

Fête de la Musique

Het succesvolle muziekfestival Fête de 

la Musique op 21 juni biedt voorname-

lijk een podium aan amateurmusici en is 

voor iedereen toegankelijk. 

Tour de France 

Op 1 juli gaat de Tour de France weer van 

start, met de Grand Départ in Kopenhagen. 

De vrouweneditie vindt plaats van 24 t/m 

31 juli. Allemaal strijden ze om de felbe-

geerde eerste prijs!

Grand Prix van Frankrijk

Met deze formule 1-wedstrijd op het circuit 

Paul Ricard is adrenaline en spanning ge-

garandeerd! Van 22 t/m 24 juni. 

Jazzfestival in Vienne

Van 29 juni t/m 13 juli wordt Vienne weer 

gehuld in jazzklanken. 

Villeurbanne | Culturele Hoofdstad van Frankrijk

Grenoble | Europese Groene Hoofdstad 

Bordeaux | Europese Hoofdstad voor Smart Tourism 

Kijk voor een compleet overzicht met alle exposities, festivals, voorstellingen en andere evenementen op: 

nl.france.fr/nl/nu-in-frankrijk

Er bestaan verschillende manieren waarop 

je je vakantie naar Frankrijk kunt verduur-

zamen. De meest voor de hand liggende 

optie is natuurlijk om het vliegtuig links te 

laten liggen en te kiezen voor de elektri-

sche auto of de trein. De Thalys brengt je 

in een mum van tijd naar Parijs vanaf waar 

de TGV je naar alle hoeken van Frankrijk 

brengt. Er komen ook steeds meer nacht-

treinen: je valt in slaap in Parijs en wordt de 

volgende ochtend wakker in bijvoorbeeld 

Briançon, Nice of Lourdes. Eenmaal aan-

gekomen in Frankrijk kun je ook groen op 

pad. Verken de omgeving bijvoorbeeld te 

voet, op de fiets, hoog op een paard, in een 

kano of met een elektrische step. 

Om je verblijf een groene twist te geven, 

kun je op zoek gaan naar accommodaties 

die duurzaamheid hoog in het vaandel 

hebben staan. Zo heb je het platform Ethik 

Hotels voor milieubewuste hotels, eco-

lodges en ecologisch verantwoorde cam-

pings evenals de website Vacances Ver-

tes voor accommodaties met een groen 

label, zoals Gîtes Panda, Clef Verte of het 

Europese Ecolabel. Dat groen niet per se 

Spartaans betekent, maken de glamping-

campings van Huttopia wel duidelijk: hier 

gaan natuur, duurzaamheid en comfort 

hand in hand. En wil je kennismaken met 

het boerenleven en alles wat erbij komt 

kijken? Neus dan eens rond op Bienve-

nue à la Ferme of Accueil Paysan waar 

je verschillende soort vakantieadressen 

kunt vinden, van campings tot bijzondere 

slaapplekken. De veeleisende reiziger zal 

gelukkig worden van de reserveringsweb-

site Vaovert. Hun accommodaties moeten 

immers voldoen aan maar liefst negentig 

nauwkeurig omschreven criteria. Een mili-

euvriendelijk verblijf gegarandeerd!

Bij vakantie denk je ook aan lekker eten. 

Wat dat betreft bof je in Frankrijk waar de 

gastronomie sinds 2010 op de lijst van im-

materieel cultureel erfgoed van de mens-

heid staat! Maar de Franse keuken staat 

zeker niet stil. De chef-koks schromen niet 

om te innoveren en hebben steeds meer 

oog voor het milieu. Denk hierbij aan biolo-

gisch tuinieren met permacultuur, werken 

met korte ketens via lokale leveranciers, 

afval verminderen en koken volgens het 

ritme van de seizoenen. Hiervoor worden 

ze ook beloond: in 2020 heeft de Michelin-

gids de groene ster in het leven geroepen 

die wordt uitgereikt aan milieubewuste 

restaurants. Duurzaamheid kun je dus ook 

zeker terug laten komen op je bord door 

bewust voor bepaalde horecagelegenhe-

den te kiezen of eens een plantaardig ge-

recht te bestellen. 

Tips voor een duurzame vakantie in Frankrijk 
    

       

https://www.festivalphoto-lagacilly.com/en
https://www.marathondumedoc.com/en/
http://nl.france.fr/nl/nu-in-frankrijk 
https://www.worldcupfinals2022.com/en/home/
https://www.tomorrowland.com/en/winter/welcome
https://www.rolandgarros.com/en-us/
https://www.festival-cannes.com/en/
https://www.bordeaux-fete-le-vin.com
http://traduction.culture.gouv.fr/url/Result.aspx?to=en&url=https%3A%2F%2Ffetedelamusique.culture.gouv.fr%2F
https://www.letour.fr/en/
https://www.gpfrance.com/en/
https://www.jazzavienne.com/en
http://nl.france.fr/nl/nu-in-frankrijk
https://nl.france.fr/nl/nieuws/lijst/duurzaam-overnachten-frankrijk 
https://www.ethik-hotels.com/en/infrance/
https://www.ethik-hotels.com/en/infrance/
https://www.vacances-vertes.net
https://www.vacances-vertes.net
https://europe.huttopia.com/nl/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com
https://www.accueil-paysan.com/en/
https://www.vaovert.fr/hebergements
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tare ligt bij de monding van de rivier de Argens 

en vormt het leefgebied voor allerlei flora en 

fauna. Er zijn bruggetjes en uitkijkpunten aan-

gelegd om dit kwetsbare gebied te kunnen 

ontdekken zonder het te verstoren. 

frejus-tourist-office.com/discover/ville-

pey-lakes

 

La Vigne à Vélo in Dracénie
De mediterrane fietsroute EuroVélo 8 loopt 

voor een gedeelte door de Var waar de  

fietsers worden getrakteerd op wisselende 

landschappen: heuvels, zee en wijngaar-

den. Als je wilt, kun je overgaan op de korte 

route La Vigne à Vélo van 20 km die Les Ar-

cs-sur-Argens verbindt met Châteaudouble 

via wijngaarden en bossen. Het is overigens 

ook een leuke skeeler- en hardlooproute. 

www.visitvar.fr/en/fiche
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Contact
Julien Sigari

j.sigari@vartourisme.org

+33 (0)4 94 18 59 63

+33 (0)6 16 07 97 91 

www.visitvar.fr

Duurzaam, natuurlijk
De natuur zit in het DNA van het departement 

de Var. Goed omgaan met het milieu is daar-

om niet meer dan logisch voor het Hôtel Al-

manarre. Dit betekent: zuinig waterverbruik, 

zo min mogelijk afval en geen chemische 

schoonmaakmiddelen. Het hotel ligt dicht bij 

het beschermde schiereiland Giens waar lief-

hebbers van wandelen, fotograferen en dui-

ken hun hart kunnen ophalen.  

www.hotel-almanarreplage.com/en    

Hestia
In de Var, en eigenlijk in de hele regio Proven-

ce-Alpes-Côte d’Azur, is het smullen geblazen 

voor zowel toeristen als locals. In de haven van 

het bloemrijke plaatsje Bormes-les-Mimosas 

kun je heerlijk eten bij restaurant Hestia waar 

ze biodynamische wijnen serveren en koken 

met lokale en seizoensgebonden producten.

www.bormeslesmimosas.com/fr

Lac de Sainte-Croix 
Met zijn azuurblauwe kleur is het stuwmeer 

Lac de Sainte-Croix een echt plaatje. Dat no-

digt uit om het water op te gaan! Via het wa-

tersportcentrum Bauduen kun je bijvoorbeeld 

suppen, kanoën of windsurfen. 

www.cnbauduen.com 

Het moerasgebied van Villepey
De Étangs de Villepey bij Saint-Aygulf worden 

ook wel de Camargue van de Var genoemd. 

Het beschermde moerasgebied van 260 hec-

 Vanaf Parijs ± 4 uur

Var
Côte d’Azur, Provence   
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Gorges du Blavet
Dit is al een populaire klimplek in de Var, 

maar in de lente komen er ook nieuwe 

routes bij voor wandelaars die deze mooie 

omgeving willen verkennen. Daarbij kom je 

ook langs prehistorische grotten die wor-

den opengesteld voor publiek. Leuk met 

het gezin! 

roquebrunesurargens-tourisme.fr/

en/leisure-activities/gorges-du-bla-

vet-2815184/ 

Contact
Perrine Crépelle

pcrepelle@roquebrunesurargens.fr

+33 (0)4 94 19 66 64

+33 (0)6 69 98 96 15

 roquebrunesurargens-tourisme.fr

Roquebrune-sur-Argens
Het middeleeuwse dorp zit tussen de 

bruisende Côte d’Azur en de authentieke 

Provence in. Het is een inspirerende plek 

waar je goed kunt ontspannen met je gezin, 

partner of vrienden. 

roquebrunesurargens-tourisme.fr/en/ 

Les Issambres
In deze badplaats leiden alle wegen naar 

zee, en wel naar de Golf van Saint-Tropez. 

Zandstranden, baaien en rotsen zorgen voor 

een idylisch kader, of je nu luiert in de zon of 

het water onveilig maakt met een jetski.  

roquebrunesurargens-tourisme.fr/en/

discover/les-issambres/ 

De (t)rots van Roquebrune 
De roodgekleurde Rocher de Roquebrune 

is met zijn 373 meter hoogte al van verre te 

zien: een echt icoon van deze streek. Er zijn 

verschillende wandelroutes die je naar de 

top leiden. Eerst kom je door een stuk bos 

met steeneiken, kurkeiken en kastanjebo-

men. Wie weet spot je zelfs de bescherm-

de Griekse landschildpad! Eenmaal boven 

bij de ‘Troix Croix’ wacht er een adembene-

mend uitzicht op je met de wereld letterlijk 

aan je voeten. 

roquebrunesurargens-tourisme.fr/en/

discover/the-rock-of-roquebrune/

 

 Vanaf Parijs ± 5 uur

Roquebrune-sur-Argens 

            Provence, Côte d’Azur
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van de biodiversiteit. In het Marcel Kroën-

lein Arboretum, dat sinds 1988 bestaat, kun 

jij je plantenkennis testen. Er zit ook een 

artistiek randje aan deze bomentuin: het 

heeft namelijk de steun genoten van be-

kende kunstenaars en schrijvers, zoals Ar-

man en Ernest Pignon-Ernest.

cotedazurfrance.fr/en/

De smaak van Nice
Socca, pissaladière, salade niçoise... het zijn 

slechts enkele voorbeelden van typische 

gerechten. Proef ze in een van de restau-

rants die als Cuisine Nissarde zijn bestem-

peld. Zij promoten namelijk de echte keu-

ken van Nice met traditionele recepten en 

kwaliteitsproducten. 

en.nicetourisme.com/nice-s-cuisine 

Aan de wandel
Lou Camin Nissart is de eerste langeaf-

standsroute (42 km) in de regio Alpes-Ma-

ritimes. Je begint in het centrum van Nice 

en vervolgens wandel je door de heuvels 

rondom de stad. Je kuiten worden hierbij 

goed aan het werk gezet; uiteindelijk leg je 

een hoogteverschil af van wel 1000 meter 

in totaal! Maar alle mooie plekken waar je 

langs komt, zijn het zeker waard.

en.nicetourisme.com

Een unieke mountainbikeroute
Vorig jaar is er een nieuwe route van 261 

km uitgezet die de hoogste toppen van 

de Mercantour verbindt met de kustlijn. 

Op je (elektrische) mountainbike doorkruis 

je maar liefst 16 gemeentes. Een mooie 

manier om de diversiteit van de streek Ni-

ce-Côte d’Azur te ontdekken. 

en.nicetourisme.com/mountain-biking-

and-e-mtb 

Green Ecolodge
Onderaan de pistes van het dorp La Colmi-

ane in het nationaal park Mercantour ligt de 

Green Ecolodge****. Ze hechten belang aan 

de lokale economie, het milieu en de lokale 

flora en fauna. Het interieur is eenvoudig, 

maar het doet zeker geen afbreuk aan het 

comfort.  

www.greenecolodge.com 

Het arboretum van Roure
Een arboretum is een tuin met allerlei 

boomsoorten en struiken ter bescherming 

 Nice-Côte d’Azur           
Côte d’Azur
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Contact
Anne Berthelot

anne.berthelot@nicecotedazurtourisme.com

+33 (0)4 92 14 46 42 

+33 (0)6 33 02 29 69

en.nicetourisme.com

http://cotedazurfrance.fr/en/offers/arboretum-marcel-kroenlein-roure-en-3002018/ 
http://en.nicetourisme.com/nice-s-cuisine 
https://www.explorenicecotedazur.com/en/
http://en.nicetourisme.com/mountain-biking-and-e-mtb
http://en.nicetourisme.com/mountain-biking-and-e-mtb
http://www.greenecolodge.com
http://en.nicetourisme.com 
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De grot van Choranche
Deze grot ligt in het hart van de Vercors en 

is minder bekend bij het grote publiek, maar 

zeker niet minder mooi. Er hangt een feërie-

ke sfeer rondom de duizenden stalactieten 

van kalk: een uniek schouwspel in Europa! 

Daarnaast leven er ‘grottenolmen’, kleine 

salamanders. In de grootste ruimte van de 

grot, de Kathedraal, wacht een kleurrijke 

licht- en geluidshow op je waardoor je de 

ondergrondse ruimte weer op een hele an-

dere manier beleeft.  

www.visites-nature-vercors.com

Wine & Ride
Op bezoek bij wijnmakers, ambachtslieden 

en lokale producenten op de fiets: dat kan 

via het bedrijf Wine & Ride. Ga een hele of 

halve dag de hort op en volg een van de drie 

thematische routes: wijn en gastronomie, 

wijn en ambachten of wijn en geschiedenis. 

wineandride.fr 

Media Magazine © Atout France 2022

Contact
Irène Tronchet

i.tronchet@auvergnerhonealpes-tourisme.com

+33 (0)4 73 29 49 45 

+33 (0)6 79 14 32 12

www.inauvergnerhonealpes.com/en/ 

Slapen in een bijzondere setting 
Het charmante hotel Les Trésoms in Annecy 

heeft het label Clé Verte en is een ware 

oase van rust. Het is een plek waar contras-

ten op harmonieuze wijze samenkomen: art 

déco met een moderne twist, stad en plat-

teland, het meer en de bergen. Een topver-

blijf gegarandeerd!

www.lestresoms.com 

Fietsen langs de Rhône
De ViaRhôna is een fietsroute van 815 km 

langs de Rhône, langs de Alpen, wijngaar-

den, hooggelegen dorpjes, lavendelvelden 

en olijvengaarden tot aan de stranden van 

de Camargue. Er valt genoeg te ontdekken!

en.viarhona.com 

Smakelijk Lyon
Ken jij de keuken van de gastronomische 

hoofdstad van Frankrijk al? Ga dan eens 

naar de typische lokale restaurantjes ge-

naamd bouchons in de oude wijken voor 

een authentieke ervaring. Gezelligheid en 

kwaliteit gaan hier gepaard met heerlijke 

regionale wijnen en lokale gerechten, zoals 

quenelles de brochet. 

lesbouchonslyonnais.org 

 Vanaf Parijs ± 2 uur

Auvergne-Rhône-Alpes      
      Lyon, Alpen Mont Blanc & Auvergne   
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 Vanaf Parijs ± 3,5 uur

 Isère     

         Alpen Mont Blanc 
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schap van ezel Oscar, Nestor of Rigodon en 

’s avonds kun je je terugtrekken in een yurt 

of hut in het groen. Wie wil er nou niet wak-

ker worden met mooie vogelzang? 

www.poulanerie.com

Ecotoerisme
Trièves is een schitterende streek vol con-

trasten en met een levendige gemeen-

schap gelegen tussen drie bergmassieven 

in het zuiden van de Isère. Het leent zich 

uitstekend voor ecotoerisme: neem de 

trein of de bus om vervolgens een van de 

verschillende thematische ‘koolstofvrije’ 

routes af te leggen. 

www.trieves-vercors.fr/sejours-decar-

bones.html 

De Isère op twee wielen
Ieder jaar breidt de Isère het aanbod qua 

fietsroutes uit zodat fietsers en mountain-

bikers volop kunnen genieten van alle na-

tuur en cultuur in dit departement gelegen 

tussen de oevers van de Rhône en de Al-

pentoppen. De bewegwijzerde routes zijn 

ook geschikt voor gezinnen. Bovendien 

vind je onderweg genoeg fietsfaciliteiten. 

www.isere-toerisme.com/fietsen-de-isere 

Refuge de la Lavey in Oisans
Deze berghut in het hart van het Nationaal 

Park Les Écrins is een uitstekend adres. Het 

is namelijk makkelijk te bereiken en daar-

mee uitermate geschikt voor gezinnen. Ook 

wordt er zo min mogelijk verspild, dus alles 

wordt ter plekke of lokaal geproduceerd. 

Niet gek, een ontbijtje met huisgemaakt 

zuurdesembrood, biologische ontbijtgra-

nen en lokale jam en fruitsappen. 

www.isere-toerisme.com/berghutten

La Poulanerie in Prébois 
Deze biologische boerderij wordt sinds de 

jaren ’70 van generatie op generatie door-

gegeven via de vrouwelijke lijn van de fa-

milie. Overdag kun je er wandelen in gezel-

Media Magazine © Atout France 2022

Contact
Nadine Chevalier

nadine.chevalier@isere-attractivite.com

+33 (0)4 76 00 33 51 

+33 (0)7 62 88 38 28

 www.isere-toerisme.com 

http://www.poulanerie.com
http://www.trieves-vercors.fr/sejours-decarbones.html
http://www.trieves-vercors.fr/sejours-decarbones.html
http://www.isere-toerisme.com/fietsen-de-isere 
http://www.isere-toerisme.com/berghutten
http://www.isere-toerisme.com
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 Vanaf Parijs ± 3 uur

Loire  

           Auvergne
       

Een knusse bedoening
Zoek je een leuke accommodatie voor een 

romantisch weekendje weg? Dan ben je 

bij Les Cabanes de la Forest aan het juiste 

adres. Omdat een gedeelte van de hut uit 

glas bestaat, komt de natuur echt bij je bin-

nen. De gezellige inrichting en het optimale 

comfort maken het helemaal af.    

www.leroannais.com/nl

Design & architectuur

Het visionaire Saint-Étienne is door Unesco 

verkozen tot creatieve designstad. De cul-

turele hotspot Cité du Design mag je dus 

zeker niet overslaan! Maak ook een uitstap-

je naar Firminy (op 10 km van Saint-Étien-

ne) waar Le Corbusier, de grondlegger van 

de moderne architectuur, vier gebouwen 

heeft ontworpen: een cultuurhuis, een sta-

dion, een wooncomplex en een kerk. 

www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Contact
Lionel Lambert

lionel@loiretourisme.com 

+33 (0)4 77 59 96 63

+33 (0)6 79 27 02 38

 loirestory.com

Van klooster tot dorp
Sainte-Croix-en-Jarez is een unieke plek 

in Europa. Wat nu een charmant dorpje is, 

was voorheen immers een kartuizerkloos-

ter dat in de 13e eeuw is gesticht. Dit zorgt 

voor een heel bijzondere sfeer die je eens 

geproefd moet hebben.

chartreuse-saintecroixenjarez.com

Waterpret
Het Lac de Villerest is ideaal als je wat ver-

koeling zoekt op een warme zomerdag of 

als je gewoon lekker wilt wandelen. Daar-

naast zijn er tal van activiteiten die je kunt 

ondernemen, zowel op als langs het water. 

Hier kunnen kinderen zich makkelijk een 

hele dag vermaken! 

www.leroannais.com/nl/nature-outdoor

Château de la Roche
Dit sprookjesachtige kasteel uit de dertien-

de eeuw heeft een absolute wauwfactor. 

Vanaf zijn rots gelegen in een meander van 

de Loire prijkt hij statig boven het water uit. 

In het verleden werd het gebruikt als ob-

servatiepunt, maar vandaag de dag is het 

open voor bezoekers.

www.lechateaudelaroche.fr
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 Vanaf Parijs ± 2 uur

 Bourgogne-Franche-Comté
    

Bourgogne, Juragebergte 
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Gastronomisch centrum in Dijon
In mei 2022 wordt er geproost in Dijon: dan 

wordt namelijk het Cité internationale de 

la gastronomie et du vin geopend! Naar 

verwachting zullen er jaarlijks een miljoen 

bezoekers afkomen op de exposities, proe-

verijen, kookworkshops, masterclasses, 

conferenties en winkels. 

www.citedelagastronomie-dijon.fr

Toeren en proeven
In Chablis neemt Cycle Divin je mee op een 

elektrische fiets door de schitterende land-

schappen van de Bourgogne in gezelschap 

van een lokale gids en fervente wijnlief-

hebber die je alles leert over de kunst van 

wijnproeven. 

www.cycledivin.fr/en/home/ 

Chez Feodor: dat smaakt naar meer
Aan de rand van het Forêt du Massacre, 

richting Les Rousses, bevindt zich de bio-

logische en ambachtelijke bierbrouwerij 

Chez Feodor. Hun specialiteit? Bier gebrou-

wen met handgeplukte spar uit de hoog-

gelegen bossen. Daarnaast staat de keu-

ken in het teken van ‘slow cooking’ op hout 

wat zorgt voor een unieke, rokerige smaak.

www.chezfeodor.com  

  

Les Tentes: een bijzondere eettent
In Val de Bonnal kun je in een wel heel spe-

ciale setting dineren: onder een tent aan de 

rand van een meer. Terwijl jij de natuur rustig 

in je opneemt, bereidt de chefkok een heer-

lijke maaltijd voor. Een onvergetelijke avond!   

lestentes.eu/concept

Over the top
Sportieve fietsers die wel van een uitdaging 

houden kunnen zich uitleven in het zuiden 

van het Juragebergte op maar liefst 17 cols 

die reeds allemaal voorzien zijn van kilometer-

paaltjes. Waag je bijvoorbeeld aan de Grand 

Colombier waar beroemde wielrenners van 

de Tour de France je zijn voorgegaan.

www.ain-tourism.com/active-moments/cycling/ 

Contact
Véronique Beigenger

v.beigenger@bfctourisme.com

+33 (0)3 80 28 02 98 

+33 (0)6 87 06 82 72

 www.bourgogne-tourisme.com 

en.montagnes-du-jura.fr
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Slapen aan het meer van Pierre-Percée
Midden in het bos aan de rand van een 

meer van ruim 300 hectare liggen een 

paar milieubewuste hutten en chaletten 

verstopt die allemaal over een eigen Finse 

sauna beschikken. De elektriciteit komt van 

zonnepanelen en het  drinkwater uit een 

put. Gemotoriseerde voertuigen zijn hier 

niet toegestaan!

www.les-cabanes-du-lac-de-pierre-percee.fr 

De natuur op de bord
In het restaurant Alchémille in Kaysersberg 

zwaait Jérôme Jaegle met de scepter. De 

chefkok is al meerdere keren met prijzen 

beloond voor zijn inzet voor duurzame gas-

tronomie. Plantaardig en lokaal zijn de sleu-

telwoorden van zijn keuken waar ook wordt 

gekookt met zelfgeteelde of zelfgeplukte 

ingrediënten. 

www.alchemille.alsace/en/ 

De wondere wereld van glas-in-lood
In het voorjaar zal het Cité du Vitrail weer 

zijn deuren openen in Troyes dat eeuwen-

lang bekend stond als de glas-in-lood-

hoofdstad van Europa. Het museum komt 

in het gerestaureerde achttiende eeuwse 

Hôtel-Dieu-le-Comte te zitten waar men 

werken uit de 12e t/m de 21e eeuw kan be-

wonderen. 

www.cite-vitrail.aube.fr 

Klein Colorado 
Zo worden de 225 miljoen jaar oude rotsen 

van Altschloss ook wel genoemd vanwege 

hun roze kleur. Deze ‘canyon’ van 1,5 km is 

een absolute highlight in het Pays de Bitche 

en loopt van Roppeviller tot in Duitsland. 

Het is slechts een van de vele adembene-

mende plekken in de Noordelijke Vogezen. 

www.parc-vosges-nord.fr 

De Franse Ardennen op de fiets
Dat kan! Via de ‘voie verte trans-Arden-

nes’: 130 km door de prachtige Maasvallei, 

van Mouzon naar Givet. Onderweg zal het 

grootste middeleeuwse fort van Europa in 

Sedan je vast niet ontgaan. Vergeet ook 

niet een tussenstop te maken in de mooie 

stad Charleville-Mézières. 

www.voiesvertes.com/htm

Contact
Anouck Sittre

anouck.sittre@art-grandest.fr 

+33 (0)6 26 88 12 61

 www.explore-grandest.com

 Vanaf Parijs ± 45 min

Grand Est 

             Elzas en Lotharingen, Champagne
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in-lood. De geluidsinstallatie is drie maan-

den lang te beluisteren in het weekend op 

vaste tijdstippen.

www.sainte-chapelle.fr/en/ 

Koninklijk klooster van Brou
Van 26 maart t/m 26 juni kun je de expo-

sitie ‘Liefde, oorlog en schoonheid. Van de 

Bourgondische hertogen tot de Habsbur-

gers’ in het Koninklijk klooster van Brou be-

wonderen. De expositie gaat in op de manier 

waarop de machthebbers van de voormali-

ge Bourgondische Nederlanden in de kunst 

werden weergegeven in de 19e eeuw. 

www.monastere-de-brou.fr/en/ 

Contact
Léa Dorothée

0033 (0)1 53 40 61 31  

0033 (0)6 99 02 69 27

lea.dorothee@monuments-nationaux.fr

www.monuments-nationaux.fr/en/
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Hôtel de la Marine
Dit Parijse pareltje aan de Place de la Con-

corde is vorig jaar geopend na een volle-

dige renovatie en herinrichting, en is een 

heuse publiekstrekker. In 2022 staat een 

expositie rondom de Brits-Armeense za-

kenman en kunstverzamelaar Calouste 

Gulbenkian op het programma. 

www.hotel-de-la-marine.paris/en 

Erfgoed & natuur
Het Centre des monuments nationaux be-

heert, onderhoudt, restaureert en zorgt 

voor de openstelling van zo’n 100 monu-

menten die in het bezit zijn van de Franse 

staat. Denk hierbij aan de Villa Cavrois, de 

Arc de Triomphe, de Sainte-Chapelle in 

Parijs of de abdij van de Mont-Saint-Michel. 

Maar wist je dat veel van deze monumen-

ten op mooie fiets- en wandelroutes of 

langs vaarwegen liggen? Zo kun je erfgoed 

perfect combineren met natuur. 

Robert Wilson in de Sainte-Chapelle
In het kader van het Festival d’Automne in 

Parijs kun je vanaf oktober 2022 luisteren 

naar een geluidsinstallatie van Robert Wil-

son in de Sainte-Chapelle. Het zorgt voor 

een nieuwe beleving van de gothische ka-

pel die bekend staat om zijn prachtige glas-

Centre des monuments nationaux 
Heel Frankrijk  

Media Magazine © Atout France 2022

http://www.sainte-chapelle.fr/en/ 
http://www.monastere-de-brou.fr/en/  
mailto:lea.dorothee%40monuments-nationaux.fr%20?subject=
https://www.monuments-nationaux.fr/en/
http://www.hotel-de-la-marine.paris/en 


4544

Isère

Nadine Chevalier
nadine.chevalier@isere-attractivite.com

+33 (0)4 76 00 33 51 / +33 (0)7 62 88 38 28
 www.isere-toerisme.com

alpesishere

Lille

Sélic Lenne
s.lenne@hellolille.eu 

0033 (0)6 16 63 82 43
 hellolille.eu/nl/

hello.lille

Loire 

Lionel Lambert
lionel@loiretourisme.com 

+33 (0)6 79 27 02 38
loirestory.com

loire_story

Le Havre-
Étretat

Éric Baudet
eric.baudet@lehavre-etretat-tourisme.com

+33 (0)2 35 54 95 45 / +33 (0)6 07 99 98 23
www.lehavre-etretat-tourisme.com

lehavre_etretat_tourisme

Nantes

Xavier Theret
xavier.theret@lvan.fr

+33 (0)2 51 17 48 60 / +33 (0)6 80 70 22 41
 www.levoyageanantes.fr/en

levoyageanantes
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Hauts-de-
France 

Jasmin Dubos 
jasmin.dubos@hautsdefrancetourisme.com

+33 (0)3 66 21 19 58
+33 (0)6 32 33 50 93

 www.hautsdefrancetourism.com
ilovenorthernfrance

Centre-
Val de Loire

Manon Rousseau
m.rousseau@centre-valdeloire.org

+33 (0)2 38 79 95 28  / +33 (0)6 45 24 45 63
www.loirestreek-frankrijk.nl

loirevalleytourism

Bourgogne-
Franche-Comté

Véronique Beigenger
v.beigenger@bfctourisme.com

+33 (0)3 80 28 02 98 / +33 (0)6 87 06 82 72
 www.bourgogne-tourisme.com

en.montagnes-du-jura.fr
mybourgogne       montagnes_du_jura

Auvergne- 
Rhône-Alpes

Irène Tronchet
i.tronchet@auvergnerhonealpes-tourisme.com

+33 (0)4 73 29 49 45 / +33 (0)6 79 14 32 12
 www.inauvergnerhonealpes.com

auvergnerhonealpes.tourisme

Centre des 
monuments 
nationaux

Léa Dorothée
lea.dorothee@monuments-nationaux.fr

+33 (0)1 53 40 61 31 / +33 (0)6 99 02 69 27 
tourisme.monuments-nationaux.fr/en/

lecmn

Grand Est 

Anouck Sittre
anouck.sittre@art-grandest.fr

+33 (0)6 26 88 12 61
www.explore-grandest.com 

exploregrandest.officiel

Contact

Atlantische kust
Pénélope Audrain

p.audrain@charentestourisme.com
+33 (0)5 46 31 71 86 / +33 (0)7 64 39 16 10

www.atlantischekustfrankrijk.nl
atlantischekustfrankrijk
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Provence-
Alpes-
Côte d’Azur

Rabiha Benaissa
r.benaissa@provence-alpes-cotedazur.com

+33 (0)4 91 56 47 32 / +33 (0)6 09 08 96 00
 provence-alpes-cotedazur.com/en/

visitsouthoffrance 

Roquebrune-
sur-Argens

Perrine Crépelle
pcrepelle@roquebrunesurargens.fr

+33 (0)4 94 19 66 64 / +33 (0)6 69 98 96 15
 roquebrunesurargens-tourisme.fr/en/

SUNSEAROC

Birgitte Reimers
birgitte.reimers@crtoccitanie.fr

+33 (0)5 61 13 55 14 / +33 (0)6 10 30 86 52
 www.visit-occitanie.com/nl/

tourisme_en_occitanie

Occitanië

Var
Julien Sigari

j.sigari@vartourisme.org
+33 (0)4 94 18 59 63  / +33 (0)6 16 07 97 91 

www.visitvar.fr
visit_var
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Normandië

Wesseline Hartout
w.hartout@normandie-tourisme.fr

+33 (0)6 30 39 74 31 
 nl.normandie-tourisme.fr

normandy_tourism

Nice

Anne Berthelot
anne.berthelot@nicecotedazurtourisme.com

+33 (0)4 92 14 46 42  / +33 (0)6 33 02 29 69
 en.nicetourisme.com

nicetourisme

Dit is een uitgave van: 

Atout France, afdeling mediarelaties

nl.france.fr
#ExploreFrance

Tekst: Sannerien van Aerts  Coördinatie: Sannerien van Aerts    

Eindredactie: Marieke Smits  Grafisch ontwerp: René Kemper

Voorpagina ©Valentin Pacaut/The Explorers i.s.m. Atout  France   P.2 ©Benjamin Marilley/The 

Explorers i.s.m. Atout  France   Voorwoord ©Valentin Pacaut/The Explorers i.s.m. Atout  France 

Hauts-de-France   p.6 ©CRTC Hauts-de-France/Yann Avril   p.7 ©CRT Hauts-de-France/Vincent 

Colin   Lille p.8 ©Mel-Vincent Lecigne   p.9 ©Hello Lille   Normandië p.10 ©Sabina Lorkin p.11 ©Teddy 

Verneuil   Le Havre-Étretat p.12 boven ©Vincent Rustuel   p.12 klein ©Jean-Paul Calvet/LHENT    

p.13 ©LHENT  Nantes   p.14 © Franck Tomps/LVAN   p.15 ©Martin Argyroglo/VAN   Atlantische 

kust p.16 ©F. Makhlouf p.17 ©Simon Bourcier Centre-Val de Loire p.18 boven ©D. Darrault/

CRT Centre-Val de Loire   p.18 klein ©Julie Limont - La Maison d’à côté   p.19 ©Max Coquard 

- Bestjobers.com   Occitanië p.20 boven ©Richard Sprang - Ouvert au Public - CRT Occitanie   

p.20 klein ©Tripou   p.21 ©Richard Sprang - Ouvert au Public - CRT Occitanie   Provence-

Alpes-Côte d’Azur p.22 boven ©Valentin Pacaut/The Explorers i.s.m. Atout France    

p.22 klein ©Le Pelley S.   p.23 ©Toues cabanées   P.24 ©Valentin Pacaut/The Explorers i.s.m. Atout  

France   Var p.26 ©Francis Vauban   p.27 ©Var Tourisme Pierre Behar   Roquebrune-sur-Argens pp.28-

29 ©Roquebrune-sur-Argens Tourisme   Nice-Côte d’Azur pp.30-31 ©OTMNCA   Auvergne-Rhône-

Alpes p.32 boven ©L. Olivier/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme   p.32 klein ©M. Kirchgessner   p.33 

©M. Dupont/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme   Isère p.34 boven ©P. Jayet   p.34 klein ©Urope/ Alpes 

Ishere   p.35 ©Fanny Vandecandelaere   Loire p.36 boven ©Bestjobers/Loire Tourisme   p.36 klein 

©Loire Tourisme   p.37 ©Loire Tourisme   Bourgogne-Franche-Comté p.38 boven en klein ©Benjamin 

Becker Montagnes du Jura   p.39 ©Alain Doire/BFC Tourisme   Grand Est p.40 ©Martin Mura   p.41 

©ART GE - Pierre Defontaine   Centre des monuments nationaux p.42 ©Pascal Lemaître/Centre des 

monuments nationaux   p.43 ©P. Berthé   Colofon ©Valentin Pacaut/The Explorers i.s.m. Atout  France 

Colofon

http://provence-alpes-cotedazur.com/en/
http://roquebrunesurargens-tourisme.fr/en/ 
http://www.visit-occitanie.com/nl/
http://www.visitvar.fr 
http://nl.normandie-tourisme.fr 
http://en.nicetourisme.com 
http://nl.france.fr


Afdeling PR 
en Mediarelaties

Atout France

Sannerien van Aerts

sannerien.van-aerts@atout-france.fr

020-53 53 012 | 06-12 99 84 77

Marieke Smits

marieke.smits@atout-france.fr

020-53 53 013 | 06-57 89 10 53

Volg ons op LinkedIn 

#ExploreFrance

Meer duurzame tips? 

Ga naar nl.france.fr/nl.

https://www.linkedin.com/showcase/atout-france-netherlands/
http://nl.france.fr/nl

