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Charmante en lekkere Vaucluse
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Bonnieux

Ansouis

Ansouis

Ansouis

Ansouis

De Vaucluse telt tal van charmante dorpjes, verscholen
tussen de wijngaarden of boven op een rotspunt. Zeven
ervan zijn geklasseerd omdat ze aardige pleintjes en
steegjes omzoomd met soms al uit de middeleeuwen
daterende huisjes hebben. Alleen al in de Luberon tellen
we er een tiental, waarvan er vier op de lijst van ‘Plus
Beaux Villages de France’ of mooiste dorpen van Frankrijk
staan (Ansouis, Ménerbes, Roussillon en Gordes). Er is
ook nog Lourmarin, dat een uitzonderlijke ligging heeft,
midden in de vlakte, maar al evenzeer bekoort. Deze
tocht kunt u met de wagen of de fiets volgen. Ontdek
deze uitzonderlijke plekjes, pik een Provençaalse markt

Bonnieux

mee of kuier door de oeroude straatjes en nip aan een
glaasje lekkere rosé in de schaduw van een plataan.
Eerste halte: Ansouis, een dorpje dat een zakdoek groot

Bonnieux

is maar een uitzonderlijk rijk erfgoed heeft. Het dorp ligt op
een rots, in de schaduw van een indrukwekkend kasteel.
Het historische hart van het dorp is volledig verkeersvrij.
De straten zijn geplaveid met lichte stenen, er staan
oude huizen. Laat je leiden naar de drie belangrijkste
bezienswaardigheden: het mooie kasteel, een belfort uit
de 16de eeuw en de église Saint-Martin. Achter de strenge
romaanse gevel van deze kerk, die in de middeleeuwse
stadsmuur werd gebouwd, gaat een charmant barok
interieur schuil. Bewonder twee mooie busten-relieken
van Elzéar en Delphine die door de Kerk heilig verklaard
werden omwille van hun religieuze en unieke leven. Dit
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Leuke adresjes in de Luberon
jonge koppel woonde aan het begin van de 13de eeuw
in het kasteel. Ze hadden een kuisheidsgelofte afgelegd,
hoewel ze getrouwd waren. Daartoe hadden de families,
uit politieke overwegingen, besloten.
Het kasteel vertelt de bewogen geschiedenis van de
streek aan de hand van de architectuur die zowel een
middeleeuws gedeelte heeft met het fort en een recenter
gedeelte, dat uit de 17de eeuw stamt. In die tijd heerste
vrede in het land en werden de burchten meer als
sierhuizen gebouwd. Meer dan een eeuw lang was het
kasteel verlaten. Vanaf het midden van de 20ste eeuw
werd het door de nieuwe eigenaars gerestaureerd, die
het gebouw ook openstelden voor het grote publiek.

Gastenverblijf: ‘Un Patio en Luberon’, in Ansouis
In het hart van Ansouis, een van de mooiste dorpen van Frankrijk,
ligt dit gastenverblijf dat vijf knusse kamers rond een schaduwrijke patio telt. Ze hebben een eigen badkamer en zijn ingericht in
het 16de-eeuwse hoofdgebouw, waar de stenen zichtbaar gelaten
zijn. Vroeger was dit een koninklijke herberg. Ook de salon en het
terras met uitzicht over het platteland en de wijngaarden staan
ter beschikking van de gasten. Geniet van het lekkere gebak en
het zelfgemaakte brood, opgediend in de karaktervolle overwelfde
zaal. Je wordt het alleraardigst ontvangen en Michel heeft heel wat
tips over bezoekjes die j in de omgeving kunt doen.
Prijs: € 70 of 80, naar gelang van de kamer; uitgebreid ontbijt inbegrepen. Op sommige avonden is ‘table d’hôtes’ mogelijk na reservering. Tel: 00 33 9 75 23 79 19 . www.unpatioenluberon.com

Het ‘uitzonderlijke’ (en heel kitscherige) museum van
Georges Mazoyer is uniek. In de overwelfde zalen ontdek
Lourmarin

je een grote van koralen en fossielen en schelpen die
in de Luberon gevonden werden door deze artiest die

Lourmarin

verzot is op duiken. In de tuin staan beeldhouwwerken
van dieren… (Meer info: www.sourireduluberon.com).
Lourmarin illustreert perfect het beeld dat we van een
Provençaals dorp hebben. Er zijn schilderachtige straatjes,
fonteinen, schaduwrijke pleinen met cafés en restaurants,
kunstgalerijen en natuurlijk een markt op vrijdagochtend,
waar je lekker fruit en verse groenten, streekproducten en
plaatselijk ambachtelijk handwerk kunt kopen. De Dienst
voor Toerisme legt een wandeling in rond geschiedenis
en erfgoed. Het dorp is ook geliefd bij kunstenaars. De
belangrijkste monumenten zijn de romaanse kerk met
een mooie gotische kapel en het kasteel. Dit prachtige
renaissancegebouw, dat bovendien ook een geklasseerd
historisch monument is, ligt boven op een rotsig plateau.
Het dateert gedeeltelijk uit de 15de eeuw. Het kasteel werd
verlaten, maar in de 19de eeuw aangekocht door een
industrieel uit Lyon. Hij liet het restaureren en schonk het aan
de Académie des Arts et Belles Lettres d’Aix-en-Provence,
die er een Provençaalse Villa de’ Medici van moest maken.
Verder telt het kasteel een mooie Italiaanse loggia en enkele

Gastenverblijf: ‘Le Mas Jorel’,
in het gehucht Tartuguière, bij Gargas
Dit mooie en ruime gastenverblijf met vier kamers en twee smaakvol ingerichte gîtes/studio’s ligt in het beroemde dorpje Roussillon. De gasten
kunnen op adem komen in de hellende tuin en genieten van het uitzicht
over de Luberon en de bergen van de Vaucluse. Er is een zwembad, er
staan ligstoelen en comfortabele fauteuils op het terras met fontein. De
inrichting combineert de Provence met Marokko. Heel charmant, rustig
en ontspannend. Kom tot rust in het hart van de Luberon en de hoog
verscholen dorpjes. Uistekende ontvangst en lekker ontbijt!
Prijs: € 79 tot 90, naar gelang van de kamer, laagseizoen; € 92 tot 108
in het hoogseizoen. Ontbijt is bij de prijs inbegrepen. Verhuur van ingerichte studio’s: € 90 per nacht in de winter (minstens twee nachten) en
€ 580 tot 690 per week in het laag/hoogseizoen. Op sommige avonden
is table d’hôtes mogelijk na reservering.
Tel: 00 33 4 90 75 62 79. www.lemasjorel.com

waardevolle collecties. Je kunt het monument het hele jaar
door met of zonder gids bezoeken. Zoals in Ansouis wordt
ook hier in de zomer een muziekfestival gehouden.
(Info: www.chateau-de-lourmarin.com)
Tegen de heuvels van de Luberon ligt Bonnieux, een
van de meest fotogenieke dorpjes aan deze tocht.

4

Lacoste

5

Dit mag je niet missen
Helemaal boven staat een kruisbeeld en kun je genieten van
een adembenemend uitzicht over de omgeving. Bonnieux
heeft geen kasteel, maar wel een heerlijke romaanse kerk die
in de 14de en de 15de eeuw uitgebouwd werd. De inwoners
moesten er ongetwijfeld aan herinnerd worden dat Bonnieux
ooit een enclave van de paus in de Provence was geweest. Een
trappensteegje omzoomd met mooie gebouwen leidt weg van
de walmuren, terug naar de weg en het lagergelegen gedeelte
van het dorp. Daar kuier je opnieuw door eeuwenoude steegjes
en doorgangen met alweer oude huizen. In een daarvan is het
Musée de la Boulangerie ondergebracht. Hier kom je alles te
weten over de verschillende stappen van het bakken van brood,
vanaf het oogsten van het graan. Er volgt ook een kort historisch
overzicht over de landbouwpraktijken in de streek en heel wat
interessante informatie, geïllustreerd met mooie oude decors
(bakkerij, keuken…).
Info: www.tourisme-en-luberon.com

‘La Ferme de Gerbaud’: aromatische planten in de Provence
Dit 25 ha grote domein aan de voet van de Luberon, 3 km van het mooie dorpje Lourmarin, staat helemaal in het teken van de ongerepte natuur. Paula, de gepassioneerde
uitbaatster, draagt zorg voor het natuurlijke erfgoed, kweekt aromatische planten en
geneeskrachtige kruiden. Voor dit werk moet je echt wel een passie hebben, op deze
steenachtige ondergrond lijkt niets te kunnen groeien. Paula slaagt er echter in enkele
plaatselijke soorten te doen groeien, de enige die heel weinig water nodig hebben en het
ritme van de seizoenen volgen om te groeien en hun aroma’s en eigenschappen ten volle
te ontwikkelen. Al eeuwen worden deze planten gebruikt omwille van hun ontsmettende,
digestieve of andere eigenschappen, waarvoor ze ook in de keuken gebruikt worden (en
niet omwille van hun smaak).
Paula biedt haar gasten een wandeling van anderhalf uur door de velden. Ze geeft historische details, maar ook uitleg bij de verschillende gebruiken en eigenschappen van
de planten voor fytotherapie, aromatherapie of gewoon in de keuken. Na aanvraag organiseert ze ook kooklessen met aromatische kruiden. In de winkel zijn essentiële oliën,
honing, koekjes en andere zelfgemaakte gearomatiseerde producten, gedroogde kruiden
en nog veel meer te koop.
Te bezoeken van april tot oktober op dinsdag, donderdag en zaterdag om 17.00 u. Van
november tot maart op zondag om 15.00 u.
‘La Ferme de Gerbaud’, Campagne Gerbaud, in Lourmarin. Tel: 0033 4 90 681183.
www.plantes-aromatiques-provence.com

Op naar het volgende schitterende dorp, dat is Lacoste, vroeger
Bonnieux, dat katholiek was. Helemaal boven in het dorp ligt de
Lacoste

Roussillon

oude kern binnen de resten van de middeleeuwse walmuren.

kastelen, de oude gevangenis, de gotische église de

Bezoek het dorp te voet, dwaal door de steile straatjes geplaveid

l’Assomption (14de eeuw), de mooie woningen die

met kalksteen die in een plaatselijke steengroeve gewonnen werd.

in verschillende tijdvakken opgetrokken weren, een

Bemerk het kasteel op de top. De eerste steen werd in de 11de

middeleeuwse stadspoort, het Maison de la Truffe et du Vin,

eeuw gelegd. In de 18de eeuw woonde hier de schandelijke

de ambassadeur voor streekproducten. Laat je betoveren

Marquis de Sade. Tijdens de Franse Revolutie werd het kasteel

door het adembenemende uitzicht op de bergen van de

geplunderd. Het kwam in verschillende handen en werd uiteindelijk

Vaucluse, de Ventoux, de Luberon en het hooggelegen

verlaten. Vandaag is het de eigendom van modeontwerper Pierre

dorp Gordes. Helemaal beneden, aan de D3 in de richting

Cardin, die het liet restaureren. Je kunt het kasteel niet bezoeken,

van Cavaillon, ligt het Musée du Tire-Bouchon dat zeker

maar de binnenhof en de aanpalende steengroeven zijn ieder jaar

een bezoekje waard is. Je vindt er meer dan 1000 stukken

wel het decor voor een internationaal muziek- en theaterfestival.

in materiaal dat al even divers is als de vorm en die dateren

Lacoste trekt ook al tientallen jaren artiesten aan. Het telt dan ook

van de 17de eeuw tot vandaag.

heel wat galerijen die het erfgoed van dit heerlijke dorpje komen
verrijken. Ook Lacoste verdient een plaats op de lijst van Mooiste

Op een hoogte van meer dan 300 m ligt Roussillon, dat

Dorpen van Frankrijk. Info: www.lacoste-84.com

je al van ver ziet, vooral bij zonsondergang wanneer de

Leuke adresjes in de Luberon

een protestants dorp. Het ligt tegenover de historische rivaal

‘Hôtel au Naturel’: le Mas des Grès
In de schaduw van de bergen van de Vaucluse ligt Langes, een van
de 77 gemeenten in het Parc Naturel Régional du Luberon. Hier werd
een Provençaalse herenboerderij neergezet, die omgetoverd werd
tot een charmehotelletje en lid is van de Hôtels au Naturel. Aan het
roer van dit vakantiehuis annex gastenverblijf staat het hartelijke en
sympathieke Zwitserse koppel Nina en Thierry. Met traditionele materialen hebben ze 14 kamers en suites gemaakt, die allemaal op een
eigen manier zijn ingericht. De charmante kamers bieden plaats aan
een heel gezin. In het schaduwrijke park, beplant met platanen, staan
stoelen, tafeltjes en een zwembad. Thierry roert in de kookpotten en
bereidt overheerlijke stoofpotjes met plaatselijke ingrediënten.
Prijzen: vanaf € 120 voor een tweepersoonskamer, enkel de overnachting; vanaf € 110 voor een nacht en per persoon in halfpension
(overnachting, ontbijt en avondmaaltijd met vier gangen).
Tel: 00 33 4 90 20 32 85. www.masdesgres.com

gevels in een prachtige oranje gloed gezet worden. Deze

Roussillon
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Ménerbes, een calvinistisch dorp, lag heel strategisch en kon

kleurschakeringen zijn te danken aan de okerkleurige

bijgevolg lange tijd weerstand bieden aan de belegeringen door de

stenen die gewonnen worden in een plaatselijke groeve

pauselijke en de koninklijke troepen. Het dorp inspireerde ook heel

en waaraan de faam van dit, vooral in het hoogseizoen,

wat schilders, onder meer Picasso, die hier een tijdje verbleef. Het

levendige dorp te danken is. Naast de winkeltjes waar

is nog steeds geliefd bij kunstenaars. De burgemeester is trouwens

je de beroemde pepers en andere afgeleide producten

Yves Rousset-Rouard, een bekende filmregisseur.

of Provençaals artisanaat kunt kopen, is de belangrijkste

Het dorp ligt uitgestrekt in de lengte, als een stenen schip. Het

bezienswaardigheid hier wel het Sentier des Ocres, een

telt twee forten, een aan elke kant. Achter de indrukwekkende

wandeling (te betalen) dwars door de kleurrijke rotsen die

walmuren met toren ontdek je de mooie Place de l’Horloge, de

door de mens en de tijd uitgesleten zijn. Het parcours
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Restaurant: ‘La Table de Pablo’, in Villars
Ga niet af op het eenvoudige interieur, de keuken van de jonge chef Thomas
Gallardo heeft heel wat te bieden. Een streling voor het oog en de tong. De
kaart is inventief, werkt met streekproducten, volgt de seizoenen, bestaat
uit smakelijke schotels die mooi gedresseerd worden, ook al stelt La Table
de Pablo zich ‘slechts’ voor als een semigastronomisch restaurant. Bij de
maaltijd kun je ook een wijn van de kaart kiezen, die geïnspireerd is op wat de
typische wijngaarden van de Côtes du Luberon of de Côtes du Ventoux. Leuk
als je geen tijd hebt om een van de domeinen in de streek te bezoeken.
Voorgerecht, hoofdgerecht en dessert à la carte: vanaf € 35, wijnen
niet inbegrepen.
Gesloten op woensdag, donderdag middag en zaterdagmiddag.
Tel: 0033 4 90 754518. www.latabledepablo.com

Gordes

Gordes

voert ook langs dennen-, eiken- en kastanjebossen.

de voorspoed van Gordes die het dorp te danken had

3000 jaar oude traditie. Dit historische monument

Onderweg krijg je heel wat uitleg over de geologie en de

aan de ambachtelijke activiteiten (leerlooierij, productie

is niet het enige voorbeeld van deze woonwijze (je

productie van oker.

van olijfolie, schoenmakerij …). Na een aardbeving en

vindt er ook in de buurt van Bonnieux), maar het

Info: www.roussillon-provence.com

de bombardementen tijdens de Tweede Oorlog werd

is wel het grootste. Het bestaat uit straten, huizen,

(Zie ook «La Route de l’ocre», blz 18).

het dorp bedreigd. De heropleving is grotendeels te

schaapskooien, broodovens, wijnkelders en nog heel

danken aan artiesten die bedroegen tot de bekendheid

wat andere getuigen van het landelijke verleden. Het

Het bekendste dorp is zonder twijfel Gordes, aan

van Gordes en toeristen aantrokken. Vandaag zitten de

was meer dan een eeuw onbewoond, maar intussen

de uitlopers van de bergen van de Vaucluse. Het is

terrasjes bij de eerste zonnestralen eivol. Bewonder tijdens

is het gerestaureerd, beschermd en toegankelijk voor

een karakteristiek en heel drukbezocht dorpje in de

een wandeling de mooie église Saint-Firmin (18de eeuw),

bezoekers.

Provence. De weg erheen klimt steil en is omzoomd

verscholen in een van de nauwe steegjes en achter de

(Voor meer info: www.gordes-village.com).

met muurtjes van gedroogde steen. Onderweg kun je

hoge gevels van de huizen, de overwelfde doorgang de

genieten van het magnifieke uitzicht. Boven in het dorp

Porte de Savoie die vroeger tot de walmuren behoorde,

4 km van Gordes ligt de ‘Abbaye Notre-Dame de

ligt een kasteel, alweer, op een dominante plaats. Het is

de terrassen die uitgehouwen zijn in de rotsen en waar

Sénanque’, ook een ommetje waard. De bouw van

prachtig bewaard. Vroeger lag hier een Keltische en later

elk jaar in augustus een muziek- en theaterfestival

de abdij begon in de 12de eeuw. Dit gebouw is een

een Romeinse burcht. Het huidige gebouw heeft uit deze

doorgaat, de Aumônerie St-Jacques (14de eeuw) waar

prachtig voorbeeld van de cisterciënzerarchitectuur.

verschillende perioden nog enkele elementen bewaard

de bedevaarders op weg naar Santiago de Compostela

Hier woont nog steeds een kloostergemeenschap;

en combineert het uitzicht van een middeleeuwse burcht

terechtkonden, en de Caves du Palais Saint-Firmin

het aantal bezoekers wordt beperkt zodat de rust

met dat van een renaissancekasteel. Hier zijn de Dienst

(16de eeuw), een historisch geklasseerd monument.

voor de leden en de gasten (enkel mannen) die hier in

voor Toerisme, een kunstmuseum en enkele andere

Ontdek de ondergrondse stad waar ooit molens, tonnen,

afzondering komen, verzekerd blijft. Tijdens je bezoek

musea en een tentoonstellingsruimte ondergebracht.

silo’s, wijnvaten… en ander landbouw- en ambachtelijke

kun je de abdijkerk, het klooster, de kapittelzaal,

De historische dorpskern aan de voet van het kasteel

activiteiten uitgevoerd werden.

de verwarmde opvangruimte en de oude slaapzaal

bewaart nog sporen uit het verleden, met name mooie

Niet te missen in de omgeving van Gordes: het ‘Village

binnen.

huizen uit de 18de en de 19de eeuw die getuigen van

des Bories’, oude woningen in gedroogde steen, een

(Inschrijven is aan te raden: www.senanque.fr).
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Wat je zeker niet mag missen
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Château La Dorgonne:
‘Een wijnbouwer die je uitnodigt om zijn wijngaarden en zijn domein te ontdekken’
Deze mooie woning in een van de aangenaamste streken van
de Provence, wordt al sinds de tijd van e Gallo-Romeinen bebouwd. Aan de hand van twee bewegwijzerde wandelingen ontdek je op een originele manier dit wijnbouwbedrijf van de Côtes
du Luberon. Maak de wandelingen op je eigen ritme, drie kwartier of een uur, volg het plan en de brochure met uitleg en illustraties. Onderweg ontdekten we wat deze wijn zo uniek maakt,
hoe geplant moet worden en wat de juiste oriëntatie van de
wijnstokken is, welke technieken gebruikt worden, bijvoorbeeld
het opbinden langs een spalier, om de hoeveelheid bladeren
en dus het suikergehalte te bevorderen. Bij andere haltes leer
je ook meer over het bewerken van de grond, zoals het verluchten ervan, waardoor de wortels dieper kunnen gaan. De
wortels van een goede druivenrank groeien ongeveer een meter per jaar en gaan door verschillende ondergrondse lagen.
Die eigenschappen geven ze door aan de druiven en dus ook
aan de wijn. Dit domein heeft gekozen voo reen biologischeactieve productie, er worden dus geen chemische producten
gebruikt. Alles verloopt hier natuurlijk, wat een woordje uitleg
verdient. Die krijg je dan ook halfweg, net voor je de verschillende stappen in het werk kunt bekijken, van het knippen tot
het met de hand oogsten. Het personeel is hier het hele jaar
door in de weer. De oogst, die begint wanneer de druiven rijp
zijn, verloopt perceel per perceel, druivensoort per druivensoort. Meestal wordt in september begonnen en is er ongeveer

een maand werk. Dit is goed voor 570 uur verzamelen en 260
uur sorteren voor iets minder dan 20 hectare. Wie het domein
tijdens de oogst bezoekt, kan deelnemen. Een leuke ervaring,
vooral aan het einde van de dag als iedereen samen eet in de
schaduw van de platanen.
Aan het einde wordt ook nog een tipje van de sluier over de
wijnmakerij gelicht. Dit varieert naargelang de kleur van de wijn.
Het bottelen gebeurt acht maanden na het oogsten voor roséwijnen en witte wijnen, voor rode wijnen is dat een of twee jaar.
Daarna kom je bij de verschillende beroepen die op een wijnbouwbedrijf uitgeoefend kunnen worden. Een aantal daarvan
zijn heel gespecialiseerd en niet zo bekend bij het grote publiek.
De wandeling eindigt in de degustatiekelder. Proef de verschillende jaargangen en koop, misschien, een paar flesjes…
Deze gratis wandelingen zijn geschikt voor iedereen en op alle
dagen. Te volgen van 9.00 tot 19.00 u, reserveren hoeft niet.
Goed om te weten: de herenwoning op het domein met zwembad, een mooie tuin en een schitterend uitzicht op de Luberon
is te huur als (luxueus) gastenverblijf. Meer info na aanvraag.
Na reservering zijn er kooklessen te volgen en kun je picknicken op de wijngaard.
Info: Château La Dorgonne, in La Tour d’Aigues.
Tel: 00 33 4 90 07 50 18. www.chateauladorgonne.com

Val Joanis:
wijngaarden en ‘Opmerkelijke tuin’ in het hart van de Luberon
Het Château Val Joanis ligt op boven op een Gallo-Romeinse villa waar toen al wijngaarden omheen lagen en
waarvan de wijnen over de Via Domitia naar Rome uitgevoerd werden. Dit is een van de weinige eigendommen
die ongeschonden door de Franse Revolutie kwamen.
Het uitgestrekte domein is meer dan 400 ha groot en viel
heel langzaam uit elkaar, de wijngaarden en de olijfgaarden werden vernield en de gebouwen werden verlaten.
De familie Chancel herontdekte het in 1977 en voerde
grote werkzaamheden uit om de heuvels opnieuw vorm
te geven, wijnstokken te planten, de wijnpakhuizen opnieuw op te bouwen en het historische erfgoed opnieuw
te herstellen. Vandaag is dit een van de belangrijkste
domeinen van de Luberon, waar je meer te weten komt
over de voordelen van de doordachte landbouw die hier
in de praktijk wordt gebracht. Proef intussen een van de
befaamde A.O.C.’s.
Maar de kwaliteit van de wijn is niet de enige reden waarom de bezoekers naar het Château Val Joanis komen.
In 1978 begon mevrouw Chancel met de hulp van een
befaamde tuinarchitect met de aanleg van een tuin zoals die er in de 18de eeuw uitzag, toen grote domeinen
zichzelf nog konden bedruipen. Op drie niveaus met terrassen vind je een moestuin met bloemen en groenten
(ook geneeskrachtige planten, aromatische kruiden en
fruitbomen), een bloemenweide met rozen en opgebonden fruitplanten (zoals wijnstokken), heel wat sierbomen
uit alle hoeken van de wereld. We telden er ook meer dan
6000 soorten (waarvan 40 soorten tomaten die totaal
onbekend zijn, zowel in smaak als in kleur!). Jaarlijks komen hier meer dan 600.000 bezoekers, ook heat tuiniers
en andere specialisten…
Aan het einde van je bezoek spreken we af in de grote,
mooie winkel van het domein. Hier kun je niet alleen zelfgemaakte wijn kopen, maar ook olijfolie, tuingereedschap
en tal van producten met de smaak van de Provence…
Goed om te weten: voor groepen vanaf tien personen
kun je (na reservering) in proefinitiatie volgen, krijg je
een bezoek aan de wijngaard of de kelder, gevolgd door
de tuinen, waar je een Provençaalse lunch of een smulbordje krijgt onder de platanen.
Openingsuren: in november, januari, februari en maart
geopend van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 12.00 u
en van 14.00 tot 17.00 u. In april, mei, juni, september,
oktober en december elke dag geopend. In juli en augustus van 10.00 tot 19.00 u. De tuinen zijn geopend van
april tot oktober, dezelfde openingsuren. Vrij toegankelijk.
Info: Château Val Joanis, in Pertuis.
Tel: 00 33 4 90 79 20 77. www.val-joanis.com
www.reiswereldmagazine.be • 11

De wijngaarden in de vallei van de Rhône behoren
tot de oudste van Frankrijk. In de Vaucluse kun
je ze onderverdelen in 3 AOC’s: Côtes du Rhône,
AOC Ventoux en AOC Luberon. Bij de Côtes du

Aan de voet van de Dentelles de Montmirail:
Charmante dorpjes genesteld in de wijngaarden

Rhône onderscheid je de Crus ( Châteauneuf
du Pape, Gigondas, Beaumes de Venise,
Vacqueyras en Rasteau), de Côtes du Rhône
Villages (Séguret, Cairanne, Roaix, Rasteau,
Sablet...) en de Côtes du Rhône Régionales.
De keuze aan proeverijen en animatie in de
wijngaarden is immens!
Er zijn meerdere ‘routes des vins des Côtes
du Rhône’. Een daarvan loopt door de dorpjes
Séguret, Sablet, Gigondas en Les Beaumes-deVenise, langs de Dentelles de Montmirail, een
mooi massief dat 755 meter hoog is en waarvan
de kalkrotsen door de erosie uitgesleten zijn. Met

Gastronomische haltes:
enkele lekkere adresjes
Gastronomisch charme hotel:
‘Les Florêts’, in Gigondas
In een woning die dateert uit het einde van de 19de eeuw en tegen
de hellingen van de Dentelles de Montmirail aan ligt, is het hotel ‘Les
Florêts’ ingericht. Het kijkt uit over de wijngaarden en telt charmante,
comfortabele kamers. Het hotel is een haven van rust, vlak bij het piepkleine Gigondas. Met het grote schaduwrijke terras, het kleine zwembad,
de hartelijke ontvangst en de uitstekende keuken, begeleid met een
paar huiswijnen is dit een van de adresjes waar je met plezier nog eens
terugkomt om er opnieuw te genieten van de rust, de gastronomische
gerechten en de ligging die perfect is om de omgeving te verkennen!
De menu’s beginnen bij € 22, maar laat je verleiden door het vierseizoenenmenu (met vier gangen) voor € 45, gewoonweg goddelijk! Prijs van de
kamers: vanaf € 70v oor een standaardkamer en vanaf € 91 voor een
betere kamer. Ontbijt is bij te betalen: € 15. Overnachting met halfpension
vanaf € 166 voor twee personen. Gesloten van januari tot maart.
Les Florets, Route des Dentelles, Gigondas. Tel: 0033 4 90 658501.
www.hotel-lesflorets.com

de voeten in de wijngaarden zijn deze bergen de
geknipte omgeving voor een trektocht, een ritje
met de mountainbike of een bergbeklimming…
9 km van Vaison ligt Séguret, onze eerste halte
aan de route des vins. Verscholen tegen een
heuvel in de schaduw van de toren van het oude
kasteel ligt dit middeleeuwse dorp, een van de
‘Plus Beaux Villages de France’. De steegjes zijn
geplaveid met keien, de mooie stenen huizen zijn

Dentelles de Montmirail

opgefleurd met bloemen en het uitzicht loopt tot
voorbij de vele wijngaarden. De middeleeuwen
hebben dit dorp het cachet gegeven waar je
vandaag zo van geniet. Er blijven uit die periode
nog een poort over, enkele resten van de
walmuren, een 15de-eeuws belfort, een kerkje
(10de-13de eeuw) en helemaal boven in het
dorp de resten van een feodaal kasteel. De stad
is zo pittoresk dat het je niet verbaast dat hier
ieder jaar met Kerstmis een levende kerststal
staat. Midden in Séguret staat, bij de rots, een
wijnkelder waar je ook streekproducten kunt
kopen…
De Dentelles de Montmirail kun je bij het naderen
van Gigondas steeds beter zien. De gids zegt het:
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Gigondas

13

deze wijn staat helemaal niet in verhouding tot de
grootte van dit dorp, dat trouwens de walmuren en
het kasteel heeft behouden. Het schaduwrijke plein
met wijnkelders is de perfecte plek om te ontbijten.
Een leuk adresje: de ‘Caveau des Gourmets’ aan
de rand van het dorp, zowel een wijnbar als een
restaurant van de coöperatie van Gigondas (meer
info: www.cave-gigondas.fr/gourmet.html).
De weg slingert zich langs andere wijnproducerende
dorpjes naar Beaumes de Venise, thuisplaats
van de beroemde muskaatwijn. Het dorp is tegen
Séguret

Séguret

een steile helling aan gebouwd en wordt door de
Dentelles de Montmirail beschermd tegen de mistral.
Maar het is vooral rond de stad, in de wijnkelders
en bij de ‘Notre-Dame d’Aubune’ dat de bezoekers
halt houden. De stad dankt haar roem namelijk
aan deze zoete wijn, die tot ver over de grenzen
van het land bekend is. De ‘Cave des Vignerons’
in Beaumes-de-Venise, aan de rand van het dorp,
verzamelt enkele plaatselijke wijnen (muskaatwijn,
maar ook andere wijn) en organiseert proeverijen.
Het gebouw op zich is al een bezoekje waard omwille
van de indrukwekkende rijpingskelder vol vaten. Het
gastronomische restaurant geniet een uitstekende
reputatie (info: www.beaumes-de-venise.com).
De

daar

vlakbij

gelegen

kapel

‘Notre-Dame

d’Aubune’ (12de eeuw) is een van de belangrijkste
erfgoedpareltjes van Beaumes. Aan de voet van het
‘Caveau des
Gourmets’

massief en midden tussen de wijngaarden staat dit

‘Caveau des
Gourmets’

romaanse bouwwerk. Het is helemaal gerestaureerd
en een lust voor het oog. Hier kun je prachtige foto’s
maken. Er vertrekt een weggetje naar de top van
de rots en het plateau van les Courens, waar de
resten ontdekt werden van een vroegchristelijke
dodenstad (en enkele sarcofagen) en een burcht.
Een mooie wandeling!
Het dorpje staat ook bekend om de olijfolie. La
Balméenne, aan de rand van het dorp, heeft een
molen die je kunt bezichtigen en waar allerlei soorten
olijfolie verkocht worden, naast de streekproducten
natuurlijk op basis van lavendel en aromatische
kruiden…

‘N.D. d’Aubune’

‘Cave des Vignerons de Beaumes de Venise’

Gastronomische haltes: enkele lekkere adresjes

een ‘grote naam voor een klein dorpje’. De roem van

‘L’Eloge’: het gastronomische restaurant
van de ‘Cave des Vignerons de Caractère’,
in Vacqueyras: 1 Bib gourmand in de
Michelin 2011
Achter de doordeweekse gevel van deze grote wijnkelder ligt een verrassende plek verscholen. Dit oude wijnpakhuis kreeg een nieuw jasje aangemeten en is nu een gastronomisch restaurant waar Eric Balan, oud-leerling van
Ducasse, inventieve gerechten bereidt die je ook met je ogen eet. Hij maakt
briljante combinaties van streekgerechten, elke schotel wordt begeleid door
een wijn van de Vignerons de Caractère. Hedendaagse inrichting met gedempt licht, de vitrages verwijzen naar de kuipen van toen. Een uitstekend
adres! Prijs: lunch voor € 15, menu’s van € 21 tot 35.
Cave des Vignerons de Carcatère, Route de Vaison-la-Roamine, Vacqueyras.
Tel: 0033 4 90 626481. www.leloge.fr

‘Le Dolium’, in Beaumes de Venise:
1 Bib gourmand in de Michelin 2010
Ook dit is een uitstekend adres voor een overheerlijke maaltijd in een hedendaagse ruimte ingericht in de Cave des Vignerons van Beaumes de Venise.
Bij de uitgelezen wijnen van de Vallée du Rhône bereidt Pascal Poulain een
trendy keuken met mediterrane invloeden en zowel streekproducten als
traditionele gerechten. Maar deze talentvolle jonge chef geeft er zijn eigen
toets aan, hij heeft ook oog voor de schoonheid van het bord. Elke maandag
van september tot mei organiseert hij lessen gastronomisch koken, gevolgd
door een maaltijd met aangepaste wijnen (€ 60 of 30 voor de begeleidende
persoon, zonder cursus). Menu’s van 2, 3 of 4 gangen of degustatiemenu
met wijnen: € 20 tot 60.
Van 15/9 to 15/6: dagelijks geopend voor de lunch, behalve op woensdag,
ook geopend op vrijdag- en zaterdagavond. De rest van het jaar elke dag
geopend, zowel ‘s middags als ‘s avonds, niet op woensdag (middag en
avond) en donderdagmiddag.
Dolium, Cave des Vignerons de Beaumes de Venise, Route de Vacqueyras.
Tel: 0033 4 90 128000. www.dolium-restaurant.com

Dit mag je niet missen

‘Coteaux et Fourchettes’,
een gastronomisch adres tussen de
wijngaarden van Cairanne

Kaasmakerij van Christine Berger
en Bernard Leroy, in Le Barroux

De jonge chef heeft al naam gemaakt, de sommelier is gepassioneerd door wat
de streek te bieden heeft. Dit restaurant met een kelder stelde een creatieve gastronomische kaart samen op basis op van verse seizoensproducten en begeleid
door een aantal mooie wijnen. Op weekdagen variëren de lunchmenu’s tussen €
16 en 22, wanneer je valt voor een menu Coteaux et Fourchettes, tel je € 29 of
39 neer. Proef een van de geraffineerde koffies, heel mooi gepresenteerd in een
stijlvol en hedendaags kader. Het grote terras geeft uit op de wijngaarden.
Gesloten op donderdag, zondagavond en maandagavond.
Coteaux et Fourchettes, Cairanne.
Tel: 0033 4 90 663599. E-mail: info@coteauxetfourchettes.com

Leuke adresjes

Charme gastenverblijf:
‘Au coin des Figuiers’, in Sarrians

Midden in het groen en vlak bij de Dentelles de Montmirail, Avignon en de dorpen
aan de Route des Vins des Côtes du Rhône, ligt een mooie gezinswoning uit de
18de eeuw. De omgeving is hier gewoonweg prachtig, het huis ligt tussen wijngaarden en bossen. Aan het einde van een lange weg omzoomd met kersenbomen en
vijgenbomen, ligt het gebouw. François en Aude restaureerden het, richtten er drie
charmante, hedendaagse kamers in die ze met smaak aankleedden. Elke kamer
heeft een eigen ingang, een groot bed, een badkamer met Italiaanse douche en een
wc. De grote troef is echter de uitgestrekte, gezellige tuin met zwembad en enkele
intieme hoekjes waar zetels en ligstoelen staan en je je even kunt afzonderen en
genieten van de rust. Kers op de taart is de even discrete als charmante ontvangst.
Een heel mooi adres!
Prijs: € 80 voor een nacht voor twee personen, ontbijt inbegrepen.
Au coin des figuiers, Quartier Les Sablons, Chemin des Roumeses, Sarrians.
Tel: 0033 4 90 121849 of 0033 6 23843881 of 0033 6 19571532.
www.aucoindesfiguiers.com

Hoog op een van de bergen ligt de boerderij Les
Berger-Leroy, ze domineert het mooie landschap
met wijngaarden die helemaal tot het dorpje Le Barroux lopen. Het koppel kweekt hier een vijftigtal geiten, van de melk van de dieren worden een zachte
geitenkaas en een stevige kaas, die twee maanden
rijpt, gemaakt. Je kunt een bezoekje brengen tussen
17.00 en 19.00 u, wanneer de dieren gemolken worden. Een leerrijk en leuk spektakel. Nadien kun je de
kaas ook proeven, met wat toast, jam, olijven, gember en vanille die ook hier gemaakt wordt. Je kunt
er een gastenverblijf met het label ‘Accueil Paysan’
huren, met plaats voor vier tot vijf personen. Het
hele jaar door geopend.
‘Ferme & chèvrerie Leroy-Berger’, chemin des Ambrosis. Tel: 0033 4 90 652665.
Email: leroybernard1@free.fr
La Roque Alric

‘La Ferme de l’Oiselet’, in Sarrians
Vlak bij Beaumes ligt een domein waar aan biologische landbouw wordt gedaan. Er is een wijngaard
en een leerboerderij. Claude neemt de eerste voor zijn rekening, Rose staat in voor de ontvangst van
de bezoekers, alleen of in groep, en neemt hen mee naar de moestuin met vergeten groenten, de
boomgaard en de aromatische planten. Het programma van de wandeling volgt de seizoenen: uitleg
bij de eigenschappen van de planten, plukken, bereiden van recepten of een creatief atelier, gevolgd
door een proeverij. Je kunt er ook een boerenmaaltijd eten, overnachten in een joert of rondwandelen
op het domein en plukken waar je zin in hebt. Daarvoor tel je € 2 per kilo neer. Natuurlijk kun je ook
tijdens de wandeling alles proeven en zelfs loten meenemen voor in je eigen tuin. In ieder geval krijg
je hier heel interessante tips en leer je er bijvoorbeeld dat smeerwortel, een aromatische plant, net zo
smaakt als vis die gepaneerd en gefrituurd is, of dat bernagie, dat je helemaal kunt opeten, zelfs de
bloemen, een uitstekend antirimpelproduct is.
Info: tel: 00 33 4 90 65 57 57. www.oiselet.com

Ook bij de Dentelles de Montmirail kun je een
mooie tocht maken, vertrek in Beaumes de
Venise en ga via Lafare: een gezellig plekje
inde buurt van de mooie dorpen Le Barroux en
La Roque Alric.
Le Barroux torent uit boven de doorgang
tussen de vlakte van Malaucène aan de voet
van de Ventoux en Le Comtat de Venaissin Het
is een heerlijk middeleeuws gehucht met een
renaissancekasteel dat het oude 12de-eeuwse
gebouw verving. Het middeleeuwse uitzicht
werd harmonieus gecombineerd met dat van
een sierslot. De D90A slingert zich tussen
wijngaarden en pijnbomen, kronkelt rond een
rotsige uitloper waarop een handvol huizen,
een piepklein gemeentehuisje en de al even
kleine kerk van La Roque Alric liggen. Een van
de muren van de kerk is trouwens ingebed in
de rotswand. Het mooie uitzicht hierboven is
trouwens even adembenemend als dat in de
Dentelles, op de ‘col du Cayron’. Deze bergtop
bereik je via Lafare. Ga door naar Gigondas,
waar je de cirkel van dit charmante tochtje rond
maakt…
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Le Barroux
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De Provence met de fiets
Laat de Mont Ventoux voor de echte spor tievelingen, de
Vaucluse heeft een netwerk met bewegwijzerde tochten (die
al dan niet nog aangelegd worden) doorheen dit prachtige
depar tement. Ontdek ze met de fiets en waag je buiten de
platgetreden paden. Alles samen gaat het om meer dan
1000 km fietspaden, voor elk niveau, 31 tochten en 2 ‘voies
ver tes’ voor wie houdt van authentieke ontdekkingen en de
wilde natuur opzoekt. 220 professionals (verhuurders en
herstellers van fietsen, gidsen, maar ook hotels, ‘chambres
d’hôtes’, campings, restaurants en wijnkelders) dragen het
label ‘Accueil vélo’. Je vindt ze in de brochure of op de
website www.provence-a-velo.fr
Al deze tochten brengen je natuurlijk langs de meest
adembenemende

landschappen

naar

de

mooiste

charmedorpjes, het erfgoed, de bezoekjes, de vele activiteiten
en natuurlijk nog heel wat andere mogelijkheden die de
evenementenkalender het hele jaar door sieren.

Tocht door de Luberon

‘La Route des Ocres’

De routes zijn ingedeeld per zone (rond Châteauneuf-du-

Er zijn heel wat mogelijkheden om de

Vandaag is er nog slechts één bedrijf dat oker

Pape; Mont Ventoux, Comtat Venaissin en Pays de Sault;

Luberon te ontdekken, maar de Route des

maakt en ter plaatse verkoopt.

Ocres is ongetwijfeld een van de mooiste. De

Vertrekpunt van de tocht: bij het dorp

tocht is 15 tot 51 km lang, naargelang het

Roussillon, in Okhra, de vroegere fabriek

parcours dat je kiest. Je volgt schilderachtige

die nu het ‘Conservatoire des Ocres et de

paadjes waar bijna niemand komt, je komt

la Couleur’ is. Deze unieke plek, waar je nog

langs

en

de wasbekkens en de oude okermolens kunt

door pittoreske dorpjes in het ‘Parc Naturel

zien, geeft uitleg bij de verschillende stappen

Régional’. Je snuift de geschiedenis op

in het productieproces van het pigment en

tochten variëren ook in lengte en zijn een ideale en

van een van de belangrijkste economische

de kleuren waardoor Roussillon zo beroemd

natuurvriendelijke manier om de Provence op een andere

motors van de streek: de oker. Oker is al

werd. Er worden ateliers van een tot zes

bekend sinds de oudheid en werd al door

dagen georganiseerd, voor professionals of

de Romeinen gewonnen. Pas aan het einde

liefhebbers (muurkalk, patina…). De winkel is

de Ventoux en de Haut-Vaucluse ingedoken. Drie sterk

van de 18de eeuw ging een inwoner van

de hemel op aarde voor schilders, inrichters

aan te raden tochten, zowel voor de mooie omgeving, de

Roussillon de steen ook industrieel gebruiken,

en doe-het-zelvers. Nog een tip: houd dit

waarmee hij zekerheid gaf aan de streek ten

bezoek voor het einde van de tocht, nadat je

tijde van de crisis in de jaren 1930 en vooral in

de eerste stappen in de productie van oker

concurrentie met de synthetische pigmenten.

heb ontdekt.

de Provence des Papes; monts de Vaucluse en Pays des
Sorgues; Luberon), per thema (verscholen dorpjes, Au
pied des Dentelles, tocht langs de middeleeuwse dorpen,
Paysages des Côtes-du-Rhône…) en per moeilijkheidsgraad
(gemakkelijk, ontdekking-doorsnee- en spor tief). De

manier te ontdekken. Wij zijn de Luberon aan de voet van

ontmoetingen als de vaak unieke bezoeken, de charmante
tussenstops en de degelijke diensten onderweg.
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schilderachtige

landschappen

‘Sentier des Ocres’
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De rit naar Apt loopt langs Gargas, waar je even halt houdt bij de oude
okermijnen van Bruoux. De steengroeven van Roussillon en Rustrel
liggen in de openlucht, maar deze zijn overdekt. Een verrassend
bezoek door de galerijen die wel wat lijken op een schip van een
kathedraal; ze zijn uitgehouwen tussen 1880 en 1950. Zo ontstond een
net van 50 km op een hoogte van soms wel 15 m. het bezoek duurt
50 minuten en is 650 m lang. Je leert er heel wat bij over de manier
waarop deze galerijen ontstonden en welke technische hoogstandjes
er nodig waren om hier oker te ontginnen. De temperatuur bedraagt

‘Sentier des Ocres’

hier constant 10°C, in alle seizoenen. (Te bezoeken van 1 mei tot 15
november. € 7,50 per volwassene. Info: www.minesdebruoux.fr)
Aan de rand van Apt neem je de ‘véloroute’ die een oude
spoorwegbedding volgt over zo’n 10 km. Zo vermijd je het verkeer
over de minder gezellige stadswegen. Je kijkt uit over de stad
en de rivier. De vele loopbruggetjes leiden je naar de historische
dorpskern, een ommetje dat we je aanraden op zaterdag, dan is het
markt. Vervolgens neem je het smalle paadje tussen wijngaarden en
bossen naar de dorpen Les Jean Jean tot in Rustrel. De okermijn
in de openlucht werd in de rotsen uitgehouwen en lijkt op die van
Roussillon. Deze uitzonderlijke plek kreeg de bijnaam Provençaals
Colorado. Er wacht je een mooie tocht. Fietsers mogen gratis door,
wagens betalen voor het parkeerterrein van ‘Mille Couleurs’ op de

De okermijnen van Bruoux

Okhra

Rustrel

daarvoor ingerichte plaatsen.
Zet je tocht verder door de wijngaarden, de domeinen en de
gehuchten tot bij het hooggelegen dorpje Villars, dat omringd is met
lavendelvelden, kersenbomen, olijfgaarden en amandelbomen, aan
de voet van Saint-Saturnin-sur-Apt. Dit alleraardigste dorpje op een
rotspunt verdient een ommetje. Keer terug naar Roussillon, neem de
weg door de wijngaarden. Dit dorp ligt op een okerblok en zie je al van
ver. Hier wacht je het laatste bezoek van deze tocht: het ‘Sentier des
Ocres’, door het hart van de oude steengroeve en de rotswanden die
door de ondergaande zon in een gouden gloed worden gezet.
Villars

Goed om te weten…
Sportievelingen kunnen deze tocht, haltes inbegrepen, in één dag afleggen.
Als je voldoende tijd wilt hebben om van de omgeving te genieten, trek je
best twee of drie dagen uit. Op de websites www.provence-a-velo.fr en
www.veloloisirluberon.com vind je alle informatie over de huurfietsen,
het vervoer van je bagage, een gids (niet verplicht maar wel handig),
overnachtingsmogelijkheden en lekkere adresjes…
Om je fietstocht beter voor te bereiden en de kaart te downloaden,
klik je hier
De okermijnen van Bruoux

‘Sentier des Ocres’

Okhra

Voettochten bij de Ventoux

Flassan

Aan het einde van de ‘Gorges de la Nesque...
Ruchofruit

We hebben ook de elektrische fiets geprobeerd, een

plaatselijk gekweekte kersen, maar ook met vijgen,

manier voor de minder sportieve vakantiegangers.

abrikozen,

Je geniet van de leuke tocht maar houdt de anderen

kweeperen, rabarber of rode vruchten uit de buurt.

niet op en fietst gezwind de heuvel op. De ‘Cave

Maar ook noten, wijn, rozemarijn, lavendel, groene

Terraventoux’,

organiseert

tomaten, wortel, courgette en ui hebben voor

een ontdekkingstocht door de wijnstreek en de

haar geen geheimen meer. Het resultaat van haar

omliggende dorpen. Je krijgt een gedetailleerde kaart

kookkunsten zijn wonderlijke zoete of zoete-hartige

met leuke haltes onderweg waar je wat kunt proeven.

combinaties. Ontdek het zelf!

Eindigen doe je met een picknick in de schaduw van

(Maandag tot vrijdag, 14u -18u. Tel: 0033 4 90 702433.

een boom. Je kunt er ook in je eentje op uittrekken.

www.ruchofruit.fr).

in

Villes

sur

Auzon,

‘witte

watermeloen’,

sinaasappelen,

Nuttige informatie
• Om een wandeltocht georganiseerd door de
Cave Terraventoux te reserveren:
www.terraventoux.fr

Reserveer je elektrische fiets bij een lokale partner en
vraag bij de gids naar de vele tips en inlichtingen over

Wie een goede conditie heeft, kan zich aan de 66

het landschap en de dorpjes waar je doorheen rijdt.

km wagen die vertrekken in Villes sur Auzon en de

Een korte tocht vanuit Villes sur Auzon voert je langs

weg over de rotspunt nemen langs de ‘Gorges de

boomgaarden met kerselaars en wijngaarden, over

la Nesque’, een spectaculaire 400 m diepe cañon

bucolische landweggetjes waar je heel af en toe een

en een van de mooiste van Frankrijk. Volg de D942,

wagen van een van de wijnboeren kruist. Spring van

aan het begin van de 20ste eeuw in de rotsen

je fiets in Flassans en kom even tot rust bij een glaasje

uitgehouwen. Je kijkt uit over adembenemende

rosé, verfris je in de fontein van het dorp. Flassans is

landschappen en fietst door het dorpje Monieux en

op een uitloper gebouwd waar oker gedolven wordt,

langs de belvédère van Castelleras naar Sault, de

vandaar ook de mooie kleuren van de huizen hier.

lavendelstreek. Terugkeren doe je over de D5 langs

Houd hier ook even halt bij ‘Ruchofruit’, net buiten

Methanis, een mooi middeleeuws karakterdorp op

het dorp, en proef er de zelfgemaakte jam, gelei,

een uitloper boven de Nesque. Deze tocht kun je met

konfijt, tapenades, chutneys en andere bereidingen

gemak met een elektrische fiets maken, maar neem

die Hélène in haar kleine ‘labo’ bedenkt. Ze werkt met

een extra batterij mee …
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• Individueel:
- Elektrische huurfietsen:
Vélo Relax, in Villes sur Auzon:
www.velorelaxduventoux.com
Prijs: vanaf € 22 voor een halve dag en € 35
voor een dag, van april tot eind oktober. Deze
fietsen kunnen 40 km rijden, maar je kunt een
extra batterij huren voor € 8. Vélo Relax verhuurt ook mountainbikes (€ 15 voor een halve
dag, € 22 voor een dag) en E-Solex (elektrische
bromfietsen: € 21 voor een halve dag). Hangslot, helm en tas zijn inbegrepen.
Voor meer info, klik hier.
- Gids en verhuur van mountainbikes:
www.ventouxvelo.com:
Lionel Fonquernie: tel: 0033 6 14024677.
‘Gorges de la Nesque’

www.reiswereldmagazine.be • 23

In de ‘Haut-Vaucluse’
Dit gebied bezaaid met wijngaarden en ooit een pauselijke
provincie, telt 11 lusvormige bewegwijzerde tochten en een
voie verte van maar liefst 300 km. Geschikt voor iedereen. Je
kunt verschillende tochten combineren, plaatsen bezoeken
en/of een proeverij volgen. Zo kun je het ‘Circuit du Pays
Voconces’ (of ‘de Vaison-la-Romaine’, 42 km) volgen. Je
rijdt langs Romeinse overblijfselen, middeleeuwse dorpen en
verscholen gehuchten, je ontdekt het schitterende natuurlijke
erfgoed (de Dentelles de Montmirail, de wijngaarden van de
Côtes du Rhône…)… Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen de
bewegwijzerde tocht te volgen, die is iets langer en zwaarder,
maar je vermijdt wel het drukkere verkeer en je krijgt er een
schilderachtige fietstocht voor in de plaats, die je langs
Séguret, pijnboombossen, kreupelhout en wijngaarden voert
en langs de rivier naar Vaison leidt. Na de onvermijdelijke halte
in dit mooie gehucht spring je opnieuw op de fiets en volg je
de weg langs de rivier naar St-Marcellin-les-Vaison. Onderweg

Vaison-la-Romaine
De romeinse brug
van ‘Les Trois Rivières’

geef je je ogen de kost en geniet je van het ongelofelijke
uitzicht op het kasteel en het hooggelegen dorpje Crestet. Je
fietst helemaal tot bij de vesting van Entrechaux, dat op een
rotspunt ligt. Iets verderop kun je zwemmen in de Ouvèze of
het landschap bewonderen vanaf de smalle Romeinse brug
van Les Trois Rivières. Een pracht van een tocht!
Op verschillende plaatsen kun je aansluiten op een themarit
en die even meevolgen, voor je verder opnieuw aansluit op
een andere rit. In Vaison vertrekt het ‘Circuit des Villages des
Templiers’, dat zich tussen wijn- en boomgaarden slingert
naar de commanderij van Roaix (niet te bezoeken), met de
De Ouvèze

Dentelles en de Ventoux op de achtergrond. Voorbij Roaix
klimt de weg naar het dorpje Rasteau, vooral bekend om de
zachte wijn, en Cairanne, waar je een interessant en grappig

Goed om te weten...

‘voelparcours’ annex ontdekkingstocht kunt beleven in de
Cave coopérative. Ontdek er de wijngaarden en de wijnen

www.escapado.fr

en volg een proefinitiatie (info: 0033 (0)4 90308205. www.
cairanne.com).

enkele maanden geleden lanceerde de Association de Développement Touristique du HautVaucluse een nieuwe website, waar je fiets- en
mountainbiketochten en wandelingen kunt printen of downloaden voor je smartphone, iphone
of mp3-speler. Het grote voordeel is dat je meteen je parcours kunt bekijken en kunt beslissen
welke bezienswaardigheden je onderweg van
dichterbij wilt zien!

In totaal gaat het om 180 kelders, 38 producenten en 50
ambachtelijke ateliers, verspreid over de 11 ingelegde routes
(info: www.hautvaucluse.com). Een ultravolledige kaart met alle
wegbeschrijvingen is te verkrijgen bij de Diensten voor Toerisme,
je vindt er ook fiches met fietstochten rond elke themarit.

Goed om te weten: de kaarten en plattegronden kun je
downloaden op de website www.provence-a-velo.fr
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‘Cave’ van Cairanne
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Nuttige informatie
Ligging

De Vaucluse ligt in de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de hoofdplaats is Avignon, 950 km van Brussel.

Te bereiken

• Over de weg: minder dan 9 uur over de snelweg vanaf Brussel over Parijs of Luxemburg-Metz-Nancy-Dijon.
• Met het vliegtuig: vluchten met Ryanair vanuit Charleroi met bestemming Marseille (1 uur van de Vaucluse)
of Nîmes (35 minuten).
• Met de trein: tgv Brussel -Avignon (6 uur).

Voor meer info
Vaucluse Tourisme: tel: 0033 4 90 80 47 00.
E-mail: info@provenceguide.com
www.provenceguide.com

Op deze website vind je alle nodige inlichtingen over overnachtingsmogelijkheden, restaurants, tochten, bezoeken en
activiteiten in het departement, maar ook marktkalender en de belangrijkste trefpunten. Ook heel wat informatie over
themaverblijven (Avignon, wellness, wijn en wijngaarden, keuken en streek, natuur en tuin, rommelmarkten, creatieve
ateliers, openlucht, cultuur, gezin).

