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Klaar om je koffers weer te pakken en 
Frankrijk te doorkruisen op zoek naar 
nieuwigheden die je lezers, luisteraars en/
of kijkers zullen bekoren? Dan tref je het, 
want onze Collection France 2020 is net 
uit! Wat is de bedoeling? Jou inspireren 
voor de komende twaalf maanden en nog 
maar eens laten zien dat Frankrijk niet 
voor niets de favoriete bestemming van 
de Belgen is.

Dit jaar verwennen we je opnieuw met 
een bloemlezing van het toeristische 
nieuws over 23 bestemmingen en 
partners, in het noorden en zuiden van 
het land en ook in centraal Frankrijk. 

Doorblader dit persdossier en ontdek de 
troeven en de ‘toppers van Atout France’ 
in de volgende gebieden: Ardennen, 
Nancy, Lil le, Nausicaa, Aisne (regio 
Hauts-de-France), Le Havre, Rennes, 
Nantes, Centre-Val de Loire, de regio 
Auvergne-Rhône-Alpes, de Vercors, de 
Beaujolais, Moulins, de UNESCO-vulkanen 
van de Auvergne, Savoie Mont Blanc, de 
regio Occitanië, Argelès-sur-Mer (regio 
Occitanië), Marseil le, Cassis, Cannes, 
Saint-Tropez, maar ook de culturele toets 
van het Centre des Monuments Nationaux 
en de eindeloze ri jkdom van de 
opmerkeli jke landschappen en 
monumenten van Frankrijk!
Deze talri jke bezienswaardigheden 
hebben we in drie thema’s opgedeeld: 
‘Vernieuwend Frankrijk’ , ‘Culinair Frankrijk’ 
en ‘Het groene Frankrijk’ .

De volgende topevenementen en nieuwe 
mijlpalen zetten we extra in de 
schijnwerpers: 
 

• De benoeming van Rijsel tot 
Wereldhoofdstad van Design;

• De terugkeer van het festival 
Impressionistisch Normandië;

• De nieuwe rechtstreekse TGV-li jn 
tussen Brussel en Rennes;

• De opening van de Cité de la 
gastronomie in Lyon;

• De rondreizende, artistieke en 
culturele biënnale Manifesta 13 in 
Marseil le;

• De nieuwe look van de beroemde 
stranden van Pampelonne in Saint-
Tropez;

• … en nog zoveel andere kansen om 
jezelf eens te verwennen!

Klaar om te vertrekken? Ons team staat 
zoals alti jd voor je klaar in het nieuwe jaar 
en helpt je, samen met onze Franse 
bestemmingen, vorm te geven aan je 
Franse reisplannen.

We wensen je alvast een fantastisch jaar 
vol nieuwe belevenissen in Frankrijk!

Het pers- & publicrelationsteam van Atout 
France België/Luxemburg
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SEDA N O P ENT 
H A A R 
ERFGO ED H U IS

w w w.se dan.fr

Een complete en interactieve 
voorstelling over de Ardense 
stad

Sedan, een stad rijk aan kunst en geschiedenis, 
gebouwd aan de voet van de grootste burcht 
van Europa, is een getuige van de Franse 
geschiedenis. Het stadje was een 
toevluchtsoord voor de protestanten en tot 
1642 een onafhankelijk prinsdom. Het was de 
geboorteplaats van de beroemde maarschalk 
Turenne en beleefde van de 17e tot de 19e 
eeuw een gouden tijdperk dankzij de 
wereldberoemde lakenfabriek. Met de Slag bij 
Sedan van 1870, de Grote Oorlog en de 
ineenstorting van 1940 maakte het stadje aan 
den lijve de meest bloederige conflicten van 
de Europese geschiedenis mee. 

De gebouwen van het oude stadscentrum, 
erkend als opmerkelijke erfgoedsite, getuigen 
van deze militaire, religieuze en industriële 
geschiedenis. Eind januari opent Sedan haar 
Erfgoedhuis in de voormalige badhuizen van 
de Ardense stad. Dit interpretatiecentrum voor 
architectuur en erfgoed omvat een onthaal- 
en tentoonstellingsruimte, een pedagogische 
activiteitenzaal en de dienst Erfgoed voor een 
volledige en interactieve voorstelling over de 
geschiedenis van de stad. 

Maison du Patrimoine de Sedan © Foto :  
LALA Architecture - Photo service Communication / 
Ville de Sedan.
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R I J SEL , 
W ERELD H O O FDSTA D 
VA N D ES I GN

D E H ERO P EN I N G VA N 
D E V I LL A M A J O RELLE 
I N N A N C Y

w w w.worlddesign capital2020.com
w w w.h el lol i l le.eu 

https://www.nancy-tourisme.fr/en/
discover-nancy/the-french-capital-of-
art-nouveau/

Met een programma  
in vier seizoenen

Een art-nouveauparel 
van Nancy

De stad een nieuw elan geven door design. Dat 
is de uitdaging van Lille Métropole, het project 
dat Rijsel in 2020 omvormt tot een echt 
laboratorium voor experimenten en 
transformatie door design. Na Turijn, Seoul, 
Helsinki, Kaapstad, Taipei en Mexico is de 
Europese metropool Rijsel in 2020 immers 
Wereldhoofdstad van Design. 

Voor de gelegenheid staat je een uitgebreid 
programma te wachten, met thema’s die met de 
seizoenen meegaan: de sensibilisering voor 
design in de winter, de onthulling in de lente, het 
delen van ervaringen in de zomer en 
werelddesign in de herfst. 

Wat kan je er zoal ontdekken?

• 6 grote thematentoonstellingen met 
enerzijds een wereldoverzicht op het gebied 
van design, een toelichting over de evolutie 
van verschillende levenswijzen, de grote 
uitdagingen voor de toekomst (klimaat, 
migratie, onderwijs, voeding …) en anderzijds 
de evolutie van designberoepen. 

• Meer dan 500 ‘Proofs of Concept’, projecten 
voor stadstransformatie via design, 
gegroepeerd in 5 POC-huizen rond de 
thema’s Habitat, Care, Samenwerkende stad, 
Circulaire economie en Overheidsbeleid.

De Villa Majorelle, een emblematisch art-
nouveauhuis in Nancy (volgens de Ecole de Nancy), 
heropent op 14 februari 2020 de deuren, na een 
grondige restauratie van de binnenkant.

Na de annexatie van Elzas-Moezel door Pruisen in 
1871 kent Nancy een toestroom aan optanten met 
kapitaal, bedrijven en vakkennis uit de geannexeerde 
gebieden. Het is het begin van een moderne stijl 
voor artiesten, industriëlen en mecenassen zoals 
Emile Gallé of Eugène Corbin. 

Dit mooie huis met drie verdiepingen is het resultaat 
van een samenwerking van Henri Sauvage, die 
beïnvloed werd door Hector Guimard, en Lucien 
Weissenburger. Het werd gebouwd door Louis 
Majorelle en zijn familie en heeft meerdere 
halfcirkelvormige ramen en bloemenmotieven aan 
de buitenkant. Louis Majorelle maakte zelf het 
siersmeedwerk en de meubels in het huis, de 
lambriseringen en zelfs de trap. Hij koos ervoor om 
zijn atelier op de derde verdieping van de villa onder 
te brengen, onder het puntdak, met een prachtig 
gebogen raam waarvan de verschillende onderdelen 
aan de takken van een boom doen denken. Het huis 
heet Villa JIKA (JK voor Jane Kretz, de echtgenote 
van Louis Majorelle).

Dankzij de minutieuze restauratie van de originele 
decors en de inrichting van het salon en de 
slaapkamer nodigt de villa je uit in het privéleven van 
de artiest. Ze is een onmisbare stop op je 
ontdekkingstocht langs de art nouveau van Nancy.

© Galerie Party Michel Giesbrecht.La Villa Majorelle à Nancy © Ville de Nancy
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T W EE N I EU W E 
RU I MTES I N 
N AUS I C A A

w w w.nausicaa.nl

Onthuld in Boulogne-sur-Mer 
rond Pasen en Pinksteren

De eerste nieuwe ruimte zal worden opgedragen 
aan zeeproducten en watercultuur. Hiervoor 
wordt de zone ‘Mr Goodfish’ rond het aaibassin 
van ‘Over Kusten en Mensen’ omgetoverd. Het 
Europese programma ‘Mr Goodfish’ werd in 
maart 2010 in Frankrijk gelanceerd door het 
Frans Nationaal Centrum van de Zee NAUSICAA 
en heeft als doel het publiek te sensibiliseren 
over duurzame consumptie van zeeproducten en 
watercultuur.

De bezoeker zal hier een ongeziene museologie 
ontdekken over de verantwoorde consumptie 
van zeeproducten en watercultuur, een 
interactieve restaurantruimte, maar ook 
portretten van groothandelaars in zeevissen, 
vishandelaars, restaurateurs ...

De tweede nieuwe ruimte is dan weer het 
resultaat van een renovatie van de ruimte die in 
april 2015 gecreëerd werd voor de 
tentoonstelling ‘Oceaan & klimaat: te heet voor 
deze planeet!’. De omgeving en de scenografie 
dompelen de bezoeker onder in een interactief 
spektakel dat meer inzicht geeft in de rol van de 
oceaan in ons dagelijks leven en de impact van 
de klimaatopwarming, en zet hem aan tot 
handelen om de impact te beperken.

© Sophie et Jacques ROUGERIE.

D ES I GN! M U LLER 
VA N SE V EREN I N 
V I LL A C AV RO IS

w w w.v i l la- cav rois.fr

Een tentoonstelling  
vanaf 16 maart

De ontdekking van Villa Cavrois was voor 
Muller Van Severen een ware openbaring.  
De materialen, kleuren, volumes en ontelbare 
reflecties die het meesterwerk van Mallet-
Stevens te bieden heeft, sluiten bijzonder goed 
aan bij het universum van het Belgische 
designersduo. Met het verrassende Solo House 
van Matarranya in Spanje toonde Muller Van 
Severen zijn talent voor subtiel hedendaags 
architecturaal design. Het lijkt wel alsof hun 
objecten speciaal waren gemaakt voor deze 
buitengewone cirkelconstructie op een groot 
plateau.

In het kader van Rijsel, Wereldhoofdstad van 
Design 2020, nodigt het Centre des 
monuments nationaux het duo Muller Van 
Severen uit dat de Villa Cavrois zal inpalmen 
voor een uitzonderlijke tentoonstelling. Het 
publiek zal vaststellen dat ook een 
modernistisch pareltje als Villa Cavrois een 
perfecte setting is voor de creaties van het 
koppel. De dialoog tussen de zorgvuldige 
selectie voorwerpen, die soms speciaal voor 
het evenement werden ontworpen, en het 
moderne kasteel, zal eens te meer bevestigen 
hoe verbazingwekkend eigentijds Villa Cavrois 
vandaag nog altijd is.

© Muller Van Severen.
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I M P RESS I O N ISTIS C H 
N O R M A N D I Ë

w w w.n orman die - i m p ression niste.fr

w w w.mu ma- lehav re.fr

w w w.lehav retou rism e.com

 

Terugkeer van een van de 
belangrijkste artistieke 
evenementen van Frankrijk

Sinds 2010 brengt Normandië met een festival 
hulde aan de impressionistische beweging die 
hier het daglicht zag. ‘Normandie 
Impressioniste’ kijkt verder dan de schilderkunst 
en breidt zijn ontdekkingsgebied uit tot andere 
disciplines, zoals muziek, fotografie, dans, 
theater … Deze vierde editie werpt een nieuwe 
blik op deze beweging door aan te tonen dat ze 
zich niet beperkte tot eenvoudige, verleidelijke 
afbeeldingen van landschappen, maar ook een 
nauwe voeling had met de evolutie van de 
maatschappij en de veranderingen van haar 
omgeving.

Deze kunstenaars waren geïnspireerd door de 
avant-gardebeweging en de moderniteit en 
sloten zich bij deze revolutie aan door in hun 
werk aandacht te besteden aan het dagelijkse 
leven en vrije tijd, maar ook aan arbeid, de 
opkomende industrieën en sociale 
veranderingen. Na natuurlijk licht was het nu de 
beurt aan kunstlicht in al zijn vormen om 
kunstenaars te beproeven. Door de 
verscheidenheid aan vormen (straatlantaarns, 
uithangborden, aanplakzuilen) maakten ze van 
de nacht in de stad een aaneenschakeling van 
opwindende ervaringen. De tentoonstelling 
‘Nuits Electriques’ loopt van 4 april tot 20 
september in het MuMa in Le Havre en 
weerspiegelt die fascinatie van kunstenaars  
voor die nieuwe bron.

Emile Othon Friesz, Le Vieux Bassin du Havre, le soir 
1903, Le Havre, musée d’art moderne André Malraux 
® MuMa Le Havre - Charles Maslard - ® ADAGP 2

U N ETÉ 
AU H AV RE

w w w.lehav retou rism e.com

w w w.mu ma- lehav re.fr

Nieuwe editie  
van 27 juni tot 4 oktober

‘Un Été au Havre’ werd in 2017 in het leven 
geroepen om het 500-jarige bestaan van de stad 
en haar haven te vieren. Deze uitzonderlijke 
verjaardag werd gevierd met een ongewoon 
uitgebreid zomerprogramma: een feestelijk, 
intensief, levendig en pittig festival, dat de 
toenmalige burgemeester van Le Havre, Edouard 
Philippe, aan Jean Blaise toevertrouwde. 

Net zoals de stad zelf, heeft ook ‘Un Été au 
Havre’ een sterk karakter, gekenmerkt door durf 
en moderniteit. De kunstenaars werden 
uitgenodigd om Le Havre te herinterpreteren en 
haar architectuur uit te dagen. Vanaf hun eerste 
bezoek aan Le Havre bedachten ze werken in 
groot formaat, op maat van de stad – of in elk 
geval op maat van waartoe ze hen heeft 
geïnspireerd. Hedendaagse kunstwerken 
installeren in de openbare ruimte en een 
artistieke dialoog aangaan met de stad en haar 
inwoners: dat is waar dit evenement om draait. 

De openluchttentoonstelling die voortkwam uit 
het bijzonder gelukkige huwelijk tussen Le Havre 
en de kunstwerken wordt sindsdien elk jaar 
herhaald, waardoor de collectie bij elke nieuwe 
editie wordt uitgebreid. Er bestaan ook parcours 
om de monumentale werken, de 
tentoonstellingen en niet te missen delen van 
het erfgoed van Le Havre te ontdekken. Een reis 
om tussen 27 juni en 4 oktober 2020 in je 
agenda te zetten.

Catène de Containers - Vincent Ganivet - ® Hilke 
Maunder - OTAH (7)
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EEN N I EU W E TGV-L I J N 
TUSSEN BRUSSEL EN 
REN N ES
Een rechtstreekse treinrit van 
vier uur en je bent in de 
hoofdstad van Bretagne!

#VisitRennes

Sinds half december loopt er een nieuwe 
TGV-lijn tussen Brussel en Rennes! Door de 
rechtstreekse trein van Brussel naar Rennes ben 
je amper vier uur verwijderd van de charmes van 
Bretagne. De ideale gelegenheid om te proeven 
van de lokale art de vivre, te genieten van 
terrasjes, bars, hotels en charmante gîtes, de 
architectuur van het Parlement van Bretagne met 
zijn voor Europa unieke gebeeldhouwde 
plafonds te bewonderen, verrassende parken en 
tuinen te bezoeken of langs de jaagpaden te 
fietsen. Lokale verplaatsingen zijn kinderspel 
dankzij de metro, die in slechts 15 minuten de 
hele stad doorkruist. 

#Bretagne

Rennes is de hoofdstad van Bretagne. Op een 
uur en 25 minuten van Parijs met de 
hogesnelheidstrein en op minder dan een uur 
van legendarische bestemmingen als Saint-Malo, 
de stranden van de Smaragdkust, de Mont-Saint-
Michel en het mythische bos van Brocéliande. 
Rennes is een ideale bestemming om de 
charmes van deze authentieke streek te 
ontdekken. Een metropool waar je kan smullen 

® Ludovic Maisant

van de beroemde pannenkoeken en wafels. Maar 
ook een studentenstad: feestelijk en trendy, 
boordevol cultuur en boeiende monumenten, 
om onvergetelijke dagen te beleven. In Rennes is 
er elke week wel ergens een festival aan de gang. 
Kortom, een rijke culturele stad die het hele jaar 
door het bezoeken waard is. 

w w w.tou rism e - ren n es.com

® JF Molliere

#Hedendaagsekunst

Van 25 juni tot 13 september 2020 ontvangt 
Rennes een nieuwe tentoonstelling van de 
Pinault-collectie. De tentoonstelling 2020 van de 
Pinault-collectie, een van de grootste 
hedendaagse-kunstcollecties ter wereld, maakt 
deel uit van een zomers kunstparcours, een 
afspraak die niemand in Frankrijk wil missen. Een 
van de hoogtepunten is het nieuwe 
congrescentrum van Rennes, ondergebracht in 
een gerenoveerd Jacobijnenklooster uit de 14e 
eeuw. De tentoonstelling van Pinault zal in het 
teken staan van Zwart-Wit, met zowel werken 
van kunstenaars die hun stempel hebben gedrukt 
op de kunstgeschiedenis als van opkomend 
talent. 

In het Musée des Beaux-Arts van Rennes kan je 
terecht voor een tentoonstelling over kleur in de 
hedendaagse kunst. Daarnaast zullen er ook nog 
veel andere tentoonstellingen lopen, onder meer 
een retrospectief rond Martin Parr in het Frac 
Bretagne en een tentoonstelling van de Franse 
fotograaf Stéphane Lavoué in Les Champs Libres 
over de legendarische fantasiewereld van 
Bretagne.

Rennes, een stad op mensenmaat waar je 
heerlijk kan flaneren, te voet of met de fiets, en 
waarvan het historische centrum lijkt op een 
klein dorp met autovrije steegjes en traditionele 
houten huisjes. Je reis naar Bretagne begint hier! 
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O P EN I N G VA N 
H ET H ÔTEL D E L A 
M A R I N E I N PA R I J S

w w w.h otel- de - la- mari n e.paris 

Een première  
om in juli te ontdekken

Het Hôtel de la Marine was aanvankelijk de 
meubelbewaarplaats van de kroon en werd na 
de Franse Revolutie door de marine bezet. Het 
staat op de Place de la Concorde, in het hart 
van Parijs. Het Centre des monuments 
nationaux zal in juli 2020 voor het eerst de 
deuren van het Hôtel openen voor het grote 
publiek.

Gewapend met een Confident-hoofdtelefoon, 
uitgerust met surround sound, worden de 
bezoekers ondergedompeld in een bezoek aan 
de weelderige, volledig gerenoveerde 
appartementen en ceremoniële salons. Deze 
geven toegang tot een loggia, die op het plein 
en de obelisk uitgeeft.

In de galerie van het Hôtel opent de Al Thani-
stichting voor de eerste keer permanent een 
tentoonstelling van haar collectie 
meesterwerken. 

Een Ducasse Culture-theesalon en een 
restaurant, waarvan het menu aan Jean-
François Piège werd toevertrouwd, zetten de 
Franse gastronomische ambacht in de kijker.

© J.P. Delagarde

LE  V OYA GE À N A NTES 
GEEF T KU NST EEN P LEK I N 
D E O P EN B A RE RU I MTE

w w w.levoyageanantes.fr
w w w.est uai re. i nfo/fr

Met een vijftigtal  
culturele voorstellen

Le Voyage à Nantes is een jaarlijks zomerevenement, 
waar we telkens weer reikhalzend naar uitkijken. De 
editie van 2020 vindt plaats van 4 juli tot 30 augustus. 
Het brengt de stad in beeld aan de hand van een 
vijftigtal culturele voorstellen. Zijn troeven? De 
diversiteit van het programma, dat bovendien 
grotendeels gratis is. Twee maanden lang wordt 
Nantes door kunst overspoeld. Kunstenaars, 
architecten, ontwerpers en tuiniers vernieuwen en 
verfraaien de 12 kilometer van het parcours. Volg de 
groene lijn!

• De deuren van de culturele locaties (musea, 
nationaal theater ...) gaan wijd open voor een 
groot publiek, 7 dagen op 7.

• Een constellatie van kunstenaars ontvouwt zich 
in de openbare ruimte, die een heuse 
ontmoetingsplaats wordt. 

• Op de meest onverwachte plaatsen duiken er 
werken op, zoals de schalkse commerciële 
borden die het straatbeeld op zijn kop zetten. 
Sinds juni 2019 biedt de wijk Bas-Chantenay een 
van de mooiste uitzichten op Nantes met een 
nieuwe uitkijkplaats. Het artistieke ontwerp werd 
toevertrouwd aan de Japanse kunstenaar 
Tadashi Kawamata, tevens de maker van het 
Observatorium van Lavau-sur-Loire, op het 
Parcours Estuaire tussen Nantes en Saint-
Nazaire. De uitzichttoren kan je al van ver aan de 
klif zien hangen. Zijn ronde vorm en de wirwar 
van houten balken doen denken aan een 
gigantisch vogelnest. Deze installatie vervolledigt 
het parcours van zeven uitzichtpunten op de 
hellingen in Nantes en de Loire.

© LVAN, Tadashi Kawamata / Martin Argyroglo
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D E C ITÉ 
I NTERN ATI O N A LE D E L A 
G A STRO N O M I E I N LYO N

w w w.citegastron omielyon.fr
w w w.lyon-fran ce.com
w w w.gran d- h otel- dieu.com

Een plek waar je alles leert  
over goed eten

De Cité Internationale de la Gastronomie in Lyon, 
een culturele plek, volledig gewijd aan 
gastronomie, opende eind 2019 haar deuren voor 
het publiek. Het doel is de internationale uitstraling 
van de Franse gastronomie en de hele sector te 
bevorderen.

De Cité Internationale de la Gastronomie ligt in het 
stadscentrum van Lyon, meer bepaald in het Grand 
Hôtel-Dieu, een plaats die al sinds de 12e eeuw ten 
dienste van de gezondheid staat. Het is bedoeld als 
een plek waar je kan leren ‘goed eten’.

Met een origineel programma om 362 dagen per 
jaar van gastronomie te genieten en met 
evenementen en animaties het hele jaar door, is dit 
een belevingsplek waar je echte kunstwerken kan 
proeven. In de Cité de la Gastronomie, die de 
gastronomische maaltijden van de Fransen op 
internationaal niveau in de schijnwerpers wil 
zetten, komt gastronomie in al haar vormen aan 
bod.

Van de sterrenkeuken tot dagelijkse voeding. 
Centraal in het project van de Cité staat het 
denkwerk rond de grote uitdagingen rond 
preventie en gezondheid in verband met voeding. 
Het is een educatieve plek voor jong en oud over 
de geneugten van goed eten, een plek voor 
uitwisselingen en initiatieven rond economische, 
sociale en ecologische thema’s die vandaag 
brandend actueel zijn. 

© Thierry Fournier

D R A KEN ZET TEN D E M EREN 
VA N D E S AV O I E-M O NT 
BL A N C I N V UU R EN V L A M

w w w.d ragonb oat- aix2020.fr

Meer dan 6.500 deelnemers  
op de afspraak

Als er één evenement is dat je deze zomer niet 
mag missen in Aix-Les-Bains Riviera des Alpes, is 
het dit wel. Op het grootste natuurlijke meer van 
Frankrijk, het meer van de Bourget, vinden van 24 
tot 30 augustus de Wereldkampioenschappen van 
de Dragon Boat-clubs plaats. Er worden meer dan 
6.500 deelnemers uit 30 landen met de meest 
ongelofelijke vaartuigen verwacht.

Al bijna 15 jaar lang veroveren deze grappige, 
lawaaierige en kleurrijke zeeschepsels het meer 
van Annecy tijdens het grootste Dragon Boat 
Festival van Frankrijk. Deze spectaculaire 
sportdiscipline, die uit Azië is overgewaaid, is voor 
het publiek een groot feest.

In Léman staat zeilen bovenaan op de lijst van 
activiteiten op deze echte binnenzee, terwijl de 
lange roeiboten het smaragdgroene water van het 
meer van Aiguebelette, bekend als een van de 
mooiste plekken ter wereld, doorklieven.

In Annecy laten de houten bootjes, die rustig 
onder de Amours-brug liggen te wachten, de 
turbulente dragonboats op het naburige meer 
achter zich.

De grote meren van Savoie-Mont Blanc zijn het 
hele jaar door het toneel van de mooiste feesten 
en zijn een uitgelezen kans om kennis te maken 
met dit kleurrijke evenement.

© Dragon Boat Attitude
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2020 I N D E P U Y D E 
D Ô M E, EEN STREEK V O L 
N I EU W E E M OTI ES

www.aiga-resort.com

www.terravolcana.com

https://www.rlv.eu/actualites/
exposition-inedite-dali-et-le-
design-contemporain-au-musee-
mandet-en-2020-1966.html

https://www.chatel-guyon.fr/sport-
et-culture/les-sports/tour-de-
france-2020/

www.vulcania.com

https://www.sancy.com/equipement-
loisirs/voldonia-la-tyrolienne-a-
virages/www.musee-gergovie.fr

www.clermontauvergnetourisme.com

Te beleven in Clermont, 
Châtel-Guyon, Vulcania …

Clermont, kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad 
van Europa 2028, onthult haar ware gezicht met haar 
gastronomie, haar rugbyteam, haar natuurlijk warme 
bronwater en haar culturele evenementen … En dat 
allemaal vlak bij de Chaîne des Puys!

Châtel-Guyon, het emblematische station in belle-
époquestijl, ziet er vanaf april opnieuw prachtig uit 
met een gloednieuw thermenresort, terwijl de 
nabijgelegen stad Riom van juli tot oktober een 
uitzonderlijke tentoonstelling over de geniale Salvador 
Dalí ontvangt.

Enkele kilometers verderop kan je een bezoekje 
brengen aan Vulcania, een uniek park in Europa rond 
vulkanen en andere natuurverschijnselen van onze 
planeet. De ideale plek om op een speelse manier te 
leren via experimenten en animaties waarbij emoties 
en ontdekkingen hand in hand gaan. 

Van ontdekkingen is er ook sprake in het 
Archeologisch Museum van de Slag bij Gergovia.  
De gloednieuwe site biedt een levendig, interactief 
parcours met als hoogtepunt een audiovisuele zaal 
die de bezoeker onderdompelt in de Slag bij 
Gergovia, waar Romeinen en Galliërs het tegen elkaar 
opnamen.

Aan de kant van het Massif du Sancy, ten slotte, 
komen liefhebbers van spanning en avontuur aan hun 
trekken met Voldonia, een tokkelbaan van de nieuwe 
generatie die als een 100 % natuurlijke achtbaan met 
loops, drops en grote bochten zorgt voor sensaties 
die de grootste rollercoasters waardig zijn!

Vulcania, le Parc d’exploration made in Auvergne  
© JDamase

M O U LI NS 
I N H ET L I C HT

w w w.m ouli ns- tou rism e.com

Een sprookjesachtige 
stadswandeling 

Van begin juni tot eind september, elke avond 
bij het vallen van de nacht, tooit Moulins 
(departement Allier in de regio Auvergne-
Rhône-Alpes) zich met nieuwe lichtkleding, de 
perfecte setting voor een nachtelijke uitstap 
door het hart van de stad. 

Vijf emblematische monumenten in de stad 
worden majestueuze schermen voor projecties 
met videomapping, de ene al verbluffender 
dan de andere. Elk van deze voorstellingen 
vertelt een verhaal en behandelt een ander 
thema tijdens een sprookjesachtige wandeling 
van anderhalf uur. 

De belichting, een unieke ervaring voor de 
avondlijke bezoekers, werpt letterlijk de 
schijnwerpers op de hoofdstad van de 
Bourbons en het rijke erfgoed dat ze in de 
loop der eeuwen heeft weten te bewaren. 

Het nationaal centrum van het 
podiumkostuum, de Sacré-Cœur, het kasteel 
van de hertogen van Bourbon en de 
Jacquemart (belfort uit de 15e eeuw) worden 
bijzonder in de kijker gezet. 

© Moulins-tourisme
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10 J A A R ES C A LE 
FESTI VA L I N SÈTE

w w w.escaleasete.com

Een verjaardagsfeest  
van 7 tot 13 april 

‘Escale à Sète’ is de grootste verzameling oude 
zeilschepen van de Middellandse Zee en een 
groot feest in het teken van de maritieme 
tradities. Tijdens dit internationale evenement, 
dat grotendeels gratis is, kan je langs de 3 km 
kaaien van het ‘Venetië van Occitanië’ 
prachtige zeilschepen van over de hele wereld 
bewonderen.

Op deze 6e editie staat Nederland in de kijker. 
Een Nederlands dorp zal centraal staan en 
twee prestigieuze Nederlandse zeilschepen 
hebben alvast hun deelname bevestigd: de 
driemaster Oosterschelde en de brik 
Morgenster.

© Julie Noclercq ADT 34

A RGELÈS P H OTO 
N ATU RE 2020

w w w.argeles-su r- m er.com/
sor ti r/argeles- ph oto - nat u re/

Een openluchttentoonstelling 
aan de strandboulevard

Tussen de zee en de bergen, langs een lange laan, 
omzoomd door mediterrane bomen, is het 
moeilijk om je een mooiere locatie voor te stellen 
dan de Promenade du Front de Mer d’Argelès-sur-
Mer (regio Occitanië) om drie reeksen 
natuurfoto’s in groot formaat tentoon te stellen.

Het evenement wordt bijzonder gesmaakt door 
de tienduizenden fotografieliefhebbers en 
wandelaars op de strandboulevard, die hun ogen 
de kost geven aan de ongerepte wildernis, in 
beeld gebracht door bekende fotografen.

Aan het werk van de grote namen van de 
fotografie, die soms de hele wereld zijn 
rondgereisd om deze foto’s te maken, wordt sinds 
2016 een meer lokale tentoonstelling toegevoegd, 
georganiseerd in samenwerking met de scholen 
van de stad in het kader van het programma 
‘Kinderen van de zee’. Het is een mooie 
gelegenheid om de jongste garde aan te sporen 
op ontdekking te gaan in de omringende natuur.

De 12e editie van de tentoonstelling vindt plaats 
van april tot oktober 2020. Dit jaar is de 
klimaatopwarming de rode draad tussen de 
dierenfoto’s, aquarellen en sculpturen. Van de 
beren in het noordelijk halfrond tot de koraalriffen, 
Olivier Larrey, Remy Marion, Yves Fragniart, Michel 
Bassompierre en Alexis Rosenfeld zullen hun 
werken tentoonstellen op de boulevard van 
Argelès-sur-Mer. 

© Olivier LARREY
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M A N I FESTA 13 
M A R SE I LLE 

 https://manifesta.org

Reis naar het hart van de 
hedendaagse kunst

Na Rotterdam, Zürich, Frankfurt, St. Petersburg, 
Luxemburg, Palermo … werd Marseille als eerste 
Franse stad ooit gekozen om Manifesta te 
verwelkomen van 7 juni tot 1 november 2020! 
Manifesta wordt om de twee jaar georganiseerd in 
een andere Europese stad en is een rondreizende, 
artistieke en culturele biënnale. Het evenement werd 
opgericht in 1996 en is vandaag de derde meest 
invloedrijke biënnale van Europa.

Manifesta 13 Marseille zal bestaan uit 3 luiken:

• Traits d’Union.S: het hoofdprogramma met 
unieke tentoonstellingen in Marseille, waar 
lokale en internationale artiesten samenwerken, 
van 7 juni tot 1 november 2020.

• Les Parallèles du Sud: een programma van 
parallelle evenementen over de hele zuidelijke 
regio, van 7 juni tot 1 november 2020.

• Le Tiers Programme: een programma voor 
onderwijs en bemiddeling op lange termijn 
vanaf december 2019.

Van juni tot november 2020 volgen bijna 150 dagen 
van ontmoetingen, unieke tentoonstellingen, 
conferenties, performances, workshops en 
interventies in de openbare ruimte elkaar op. 
Ongeveer 15 vaste locaties (gemeentelijke musea, 
privémusea en galerieën, bijzondere plaatsen zoals 
oude douanehuisjes, een conservatorium, oude 
slachthuizen enz.), tijdelijke locaties en meer dan 90 
projecten in het kader van Les Parallèles du Sud 
zullen de 250.000 bezoekers – die voor de 
gelegenheid verwacht worden in Marseille en 
omstreken – weten te verwonderen .

Espace Manifesta © Manifesta13

D E M ETA M O RFOSE 
VA N C A N N ES

w w w.can n es- desti nation.fr

Een werkprogramma voor een 
stad met een nieuwe look

2020 is het ideale jaar om de nieuwe look van 
Cannes te ontdekken! Er worden immers talrijke 
werken en aanpassingen uitgevoerd voor een 
bedrag van 350 miljoen euro. Ze zijn 
momenteel nog steeds aan de gang, maar de 
eerste resultaten zijn al zichtbaar:

• De legende van La Croisette krijgt een 
nieuw gezicht met de uitbreiding van de 
stranden en de volledige renovatie van de 
badhuizen, die uiteindelijk 11 van de 12 
maanden open zullen zijn.

• Boccabana, de vernieuwing van de 5,7 km 
lange westkust van Cannes. Brede 
wandelpaden, groene ruimten en 
sportzones voor het hele gezin.

• Verjongingskuur in het oosten! Verfraaiing 
en verbreding van de voetgangerszone 
langs de kust en aanleg van een fietspad.

Hotelbedrijven in een nieuw jasje 

Er werd ook meer dan 900 miljoen euro 
geïnvesteerd in de renovatie, verfraaiing en 
modernisering van de bekendste hotels van 
Cannes. Het hotelwezen van Cannes biedt bijna 
8.000 kamers in 130 etablissementen: 7 
vijfsterrenhotels, 35 viersterrenhotels, 32 
driesterrenhotels, 25 tweesterrenhotels, 5 niet 
geklassificeerde hotels et 25 residenties.
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H ET N I EU W E GE Z I C HT VA N D E 
STR A N D EN VA N PA M P ELO N N E  
I N S A I NT-TRO P E Z

w w w.sai nttrop eztou rism e.com/fr/
sor ti r/restau rants- de - p lage/

De uitdaging van de bescherming van 
een uitzonderlijk natuurlijk erfgoed

Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van 
Pampelonne, wereldwijd bekend om zijn 
mythische stranden, soms feestelijk en 
glamoureus, dan weer familiaal of zen, is 
afgelopen zomer van start gegaan en uitbaters 
van strandaccommodaties spelen nu massaal in 
op het toerisme van de 21e eeuw.

Deze nieuwe stranden, die resoluut op de 
toekomst en duurzaam toerisme gericht zijn, 
willen bijdragen tot de bescherming van een 
uitzonderlijk natuurlijk erfgoed voor het behoud 
van kwetsbare duinen en flora, dankzij een 
architectuur die geïntegreerd is in het natuurlijke 
landschap, beton en plastic verbiedt en voorrang 
geeft aan hout, glas en gespannen doeken.

Er ontstonden ecologisch verantwoorde 
constructies en naast bekende namen als Club 
55, Nikki Beach of Jardin Tropezina kwamen er 
ook nieuwe stranden: Byblos Beach, Serena, 
Plage Reserve, 1051 …

Deze winter gaan een aantal vestigingen de 
uitdaging aan om tijdens het weekend bepaalde 
stranden te openen, zoals het strand Les 
Palmiers, Le 1051, Tropezina of Tropicana. In 
Saint-Tropez biedt Pearl Beach bovendien 7 
dagen op 7 een ‘palmachtige’ sfeer voor een 
najaarslunch.

Voor de rest ... nog even geduld tot volgende 
zomer!

© le 1051
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O N Z E 
T O P P E R S 
I N  2 0 2 0

G A STRO N O M IS C H 
FR A N KR I J K

D E BESTE TA FELS  
EN BRO U W ER I J EN 
VA N R I J SEL 

w w w.h el lol i l le.eu
w w w.e chapp e e - biere.fr

Een rijke keuken  
die zichzelf vernieuwt

Rijsel staat historisch bekend om haar rijke keuken 
(potjesvlees, waterzooi, Welsh en Vlaams 
stoofvlees) en wist haar culinaire traditie 
uitzonderlijk te laten opbloeien. 

Dit dankzij een jonge generatie chefs, die de 
traditie in een nieuw kleedje steken zonder het 
DNA van de streek de rug toe te keren. 
Authenticiteit, gezelligheid, gastvrijheid en de 
belangrijkste streekproducten met een korte keten 
(haring, suikerbiet, witloof ...) worden naar een 
hoger niveau getild.

Daarnaast telt de Rijselse metropool een twintigtal 
brouwerijen. Een rijk bierpatrimonium verrijst uit 
zijn as dankzij zowel een generatie jonge, 
dynamische brouwerijen (Brasserie Lilloise, 
Moulins d’Ascq, Brasserie Célestin, Singe savant …) 
als gerenommeerde instellingen zoals 
MotteCordonnier, die weer in opkomst zijn. 

In de Rijselse metropool openen de brouwerijen 
hun deuren en geven zo een inkijk in de werking 
van een artisanale brouwerij en het brouwproces. 
L’Echappée Bière, gespecialiseerd in toerisme en 
evenementen, nodigt met name uit om de stad te 
ontdekken via een ludieke speurtocht en blinde 
degustatie. De rondleiding Lille Côté Bière, in de 
voetsporen van het brouwerijpatrimonium, is ook 
een goede manier om lekkernijen te combineren 
met ontdekkingen.

Restaurant Le Sot L’y laisse Hem © Samuel BABA
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G A STRO N O M I E EN 
K A STEELLE V EN I N 
D E A ISN E

w w w.jai m elaisn e.com

Drie uitzonderlijke vestigingen 
in de kijker

Het departement Aisne in de regio Hauts-de-France 
ligt op iets minder dan drie uur van Brussel en rolt dit 
jaar de rode loper uit op drie opmerkelijke adressen: 

• Het kasteel van Courcelles: een prachtig 
etablissement van Relais & Châteaux dat de 
Franse levenskunst belichaamt. Het 
gastronomische restaurant met talrijke 
onderscheidingen heeft een van de beste 
menu’s van Picardië en de regio Reims.

https://www.chateau-de-courcelles.fr

• Het Domein van Barive: de uitzondering op het 
platteland! Je proeft er een kwaliteitsvolle 
keuken, aangevuld met een selectie perfect 
gekozen wijnen. Na een heerlijke maaltijd kan je 
je ontspannen in de spa, genieten van 
massages op aanvraag of de bibliotheek 
verkennen ...

http://www.domainedebarive.com/

• Het kasteel van La Marjolaine: dicht bij de 
Champagnestreek, aan de oevers van de Marne, 
tussen rivier en wijnstokken. Een traditioneel 
restaurant met Franse keuken op basis van 
verse en lokale producten. Degustatie van 
champagne in een gezellige, charmante sfeer.

https://www.chateaumarjolaine.com/ 

Pure verwennerij voor je smaakpapillen.

© Chateaudecourcelles

N A N C Y 
PA SS I O NS 
SUC RÉES

D rietal ige bro chu re: 
w w w.app.av izi .fr/fichiers/
get/5dd6add0ac3a2/9478-56

w w w.nan cy- tou rism e.fr 

Een heerlijk merk

Sinds meerdere eeuwen ontwikkelen patissiers en 
restaurateurs van de metropool Nancy een 
gastronomisch erfgoed van onschatbare waarde. 
Dankzij hun originaliteit, sérieux en de kwaliteit 
van hun werk hebben ze tal van uitzonderlijke 
zoete producten ontwikkeld.

Het merk ‘Nancy Passions Sucrées’ werd 
opgericht in 2018 en wil ambachtslui en 
fabrikanten verenigen die de traditie in ere 
houden en overtreffen. Met het makkelijk 
herkenbare, ronde logo dat je terugvindt op 
winkelramen, menu’s en etiketten, zet dit merk 
een ruim aanbod aan zoete producten in de 
schijnwerper: ijs, crème brulée, meringue, 
chocolade, vruchtenpasta, patisserie, snoep ... 
Wie is aangesloten bij dit merk, staat bovendien 
garant voor een artisanale productiewijze.

Enkele gekende plaatselijke  producten dragen al 
het label ‘Nancy Passions Sucrées’: de 
bergamotsnoepjes van Nancy, de ‘macarons des 
Soeurs’, de makron van Nancy, creaties op basis 
van de mirabel, de ‘gateau Lorrain’, de 
‘visitandines’, de Saint-Epvretaart, de ‘craquelines’, 
de ‘duchesses’, de baba van Stanislas ... Een 
bezoek aan Nancy is niet volledig zonder enkele 
van de zoete specialiteiten te proeven!

La bergamote de Nancy © Régine Datin
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LES TA BLES D E 
N A NTES EN D E 
W I J N G A A RD EN

w w w.lestablesdenantes.fr

Een culinaire benadering  
op lokale productie

In de keuken van Nantes staat het lokale product 
centraal. Er is dan ook veel variatie, maar de 
kwaliteit is altijd uitstekend. Meer dan veel andere 
regio’s beschikt de streek van Nantes over een 
heel uitgebreid netwerk van producenten, 
groentetelers, vissers, kwekers, kaasmakers en 
wijnbouwers van hoge kwaliteit. 

Veel chefs in Nantes maken dan ook gretig gebruik 
van deze heerlijke producten om sublieme 
bereidingen en fijne combinaties te creëren en zo 
elke dag hun culinair repertoire te vernieuwen, 
zodat het altijd in beweging is, maar nooit de 
essentie vergeet: smaak. Elk jaar vind je in de gids 
van Les Tables de Nantes een honderdtal 
geselecteerde restaurants die aan deze criteria 
voldoen.

Op 20 minuten van Nantes liggen de 
wijngaarden.

Met zijn 11.500 ha is de wijngaard van Muscadet 
de grootste wijngaard van Frankrijk (druifsoort: 
Melon de Bourgogne). Sinds de zomer van 2015 
volgt Le Voyage à Nantes een toeristische lus van 
100 km langs de wijngaarden, aan de oevers van 
de Sèvre en de Maine, een route van Nantes naar 
Clisson, een Italiaans ogend stadje met een 
waanzinnige charme, waar je best even halt houdt. 
In Château-Thébaud wordt in de zomer van 2020 
de Porte-Vue, het nieuwe uitzichtpunt van de 
wijngaard, ingehuldigd.

Champ des producteurs © C. Bornet by Kristo

 

C ENTRE-VA L D E LO I RE I N 
D E S C H I J N W ERP ER S O P 
GO ÛT D E FR A N C E 2020

w w w.valdeloi re -fran ce.fr

Internationale uitstraling  
in de wereld van de gastronomie

In 2020 staat de gastronomie van Centre-Val de 
Loire voor de hele wereld in de schijnwerpers 
tijdens het internationale culinaire evenement 
Goût de France. De ideale gelegenheid om de 
gastronomische keuken, de 15 sterrenrestaurants, 
maar ook de traditionele restaurants, de wijnbars, 
de guinguettes, de markten en streekproducten 
opnieuw te ontdekken.

In een guinguette, een wijnbar of op een 
traditionele boot op de Loire moet je zeker de 
100 % lokale aperitiefplank met een glas Loire-wijn 
proberen. Ze bevat rillons en rillettes uit Tours, 
geitenkaas, pastei van Loire-vis en granenbrood uit 
Beauce. Een heerlijk moment om te delen!

Zin in een meer traditionele sfeer? Kies voor een 
heerlijk menu met authentieke recepten zoals paté 
van Chartres, citrouillat berrichon, snoekbaars met 
witte boter, tarte tatin of pithiviers. 

Ben je hobbykok? Afspraak op de markt om 
groenten en fruit te kopen: asperges van Sologne, 
champignons, linzen, pompoenen, appels, peren, 
kersen, aardbeien … De regio Centre-Val de Loire 
wordt niet voor niets de boomgaard van Frankrijk 
genoemd! Ga je liever uit eten, dan is er keuze te 
over aan restaurants die verse en 
seizoensproducten met een korte keten 
gebruiken. 

© V.Treney
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L A VA LLÉE D E L A 
G A STRO N O M I E - 
FR A N C E® 

w w w.val le e delagastron omie.com

w w w.i nauvergn erh on eal p es.com

Een nieuwe bestemming  
die drie grote regio’s verenigt

Voor het eerst in de geschiedenis van de Franse 
gastronomie bundelen drie grote regio’s, Auvergne-
Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, hun krachten en 
troeven om een nieuwe toeristische bestemming te 
lanceren, gewijd aan gastronomie en de ontdekking 
van wijnen en streekproducten: La Vallée de la 
Gastronomie - France®. Een natuurlijke unie van drie 
regio’s die in de top 4 van de Franse regio’s met 
Michelinsterren staan. 

La Vallée de la Gastronomie®, een streek die zich 
doorheen de geschiedenis kenmerkte door haar 
overvloed en uitmuntendheid, biedt een selectie die 
alle vijf zintuigen zal prikkelen in een regio met een 
uitzonderlijke diversiteit aan producten, ervaringen 
en knowhow. De bezoeker aan de Vallée de la 
Gastronomie® heeft een ruime keuze aan 
ontmoetingen met gepassioneerde mannen en 
vrouwen die de grootste schatten van de Franse 
gastronomie kweken, verwerken en bereiden.

In de Vallée de la Gastronomie mag je twee soorten 
aanbiedingen en ervaringen verwachten: 

• Bijzondere ervaringen die je minstens eenmaal 
in je leven moet meemaken. Ze hebben een 
uniek en uitzonderlijk karakter en verwennen je 
vijf zintuigen. Stuk voor stuk exclusieve, 
authentieke momenten om nooit meer te 
vergeten.

• Culinaire aanbiedingen: toeristische diensten 
die lokale producten en kennis over 
gastronomie en wijnen in de kijker zetten.

Vignes du domaine de Montine, à Grignan dans la 
Drôme Provencale © CHERRYSTONE 

EEN OV ERH EERL I J KE 
RO N D R IT: D E RO UTE D ES 
V I GN O BLES A LP I NS

w w w.1786.travel/pack/p ost/
essentiel- des-v i ns- de -savoie

Geef je ogen de kost ...

 Via een nieuwe, mobiele app onthult de Route 
des Vignobles Alpins je alle geheimen van het 
seizoen: hellende wijngaarden, zelfs heroïsche 
wijngaarden ... Om de reikwijdte te vatten, is een 
omweg langs de wijngaarden van de Savoie een 
aanrader. Het ideale vertrekpunt is het nieuwe 
Musée de la Vigne et du Vin de Savoie in het 
stadje Montmélian. Daar leer je deze bijzondere 
wijnlandschappen met bloeiende perzik- en 
amandelbomen bekijken en begrijpen. Je gaat 
beseffen wat een complexe kunst wijnbouw in de 
bergen is. Wanneer je het museum buitenkomt, 
wil je maar één ding doen: kennismaken met 
deze mensen en ze ontmoeten in hun 
wijnkelders langs de weg. Trek er dus op uit om 
te ontdekken wat ze in deze uitzonderlijke 
streken hebben verwezenlijkt en hun wijnen te 
proeven met wat lokale kaas of vlees erbij.  
Echte magie! 

De route loopt door de wijngaarden van de 
Savoie, dicht bij de meren, langs steile hellingen 
en verder door naar de andere helling van de 
Alpen in Italië. Laat je verrassen door de unieke 
landschappen, die het resultaat zijn van de 
hardnekkigheid en het vernuft van de plaatselijke 
wijnbouwers. 

In een verblijf op maat, met de naam L’essentiel 
des Vins de Savoie, kan je de streek ontdekken 
vanaf je balkon met uitzicht op de wijngaarden 
en genieten van fantastische vergezichten en 
wijnen. Mooie verrassingen gegarandeerd! 

© Savoie Mont Blanc - Jongieux
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W I J N RO UTE  
VA N D E BE AU J O L A IS

w w w.desti nation- b eau jolais.com 

Een ontdekkingstocht van 140 km 
langs de rijkdom van het gebied

Tussen Mâcon en Lyon ligt een streek waarvan de 
naam onvermijdelijk meteen doet denken aan de 
wijn die ervandaan komt: de Beaujolais. 

De Beaujolais staat ook synoniem voor prachtige 
landschappen, karaktervolle dorpen en mannen en 
vrouwen die vol passie de kunst van de gastvrijheid 
bedrijven. De streek is een permanente 
uitnodiging voor authentieke en aangename 
uitstapjes die je zullen blijven verwonderen.

De Route des Vins du Beaujolais is de beste 
manier om de Beaujolais te ontdekken.  
Het 140 km lange traject loopt langs de twaalf 
wijnhuizen van het noorden naar het zuiden tot 
aan de poorten van Lyon, een mooie leidraad om 
de natuurlijke en historische schoonheden van het 
gebied te leren kennen.

Van dorp tot dorp ontdek je de tien cru’s van de 
Beaujolais met klinkende namen: Saint-Amour, 
Fleurie, Morgon, Chiroubles … Laat je verrassen 
door de imposante en majestueuze Mont Brouilly, 
de historische hoofdstad Beaujeu, het pittoreske 
dorpje Vaux-en-Beaujolais, beter bekend onder de 
naam Clochemerle, Villefranche-sur-Saône en zijn 
renaissancepleinen … En niet te vergeten, de 
dorpjes, gebouwd in ‘pierres dorées’, zoals Oingt, 
dat op de lijst van ‘Les Plus Beaux Villages de 
France’ prijkt. 

© Destination Beaujolais - Etienne Ramousse

ZET J E  TA N D EN I N D E 
AUTH ENTI C ITE IT VA N 
D E V ERCO R S

w w w.i nspi ration-vercors.com

w w w.h otel- du -golf-vercors.fr

Van de Bleu du Vercors-Sassenage  
tot de Noix de Grenoble

De Vercors, een ongerept Alpenmassief, biedt een 
rijke en gevarieerde keuken. Een bezoek aan de 
Vercors is de gelegenheid om een authentieke 
streek met een heerlijke keuken te ontdekken.

De grote ster is de Bleu du Vercors-Sassenage. 
Deze zachte, subtiele blauwschimmelkaas is sinds 
1998 BOB-geklasseerd. Hij is op zichzelf 
schitterend op de kaasplank, maar vindt ook een 
belangrijke plaats in tal van culinaire bereidingen. 
Je kan hem eten in raclette (Vercouline), gratin, 
soufflé, salade of ravioli om in de lokale sfeer te 
blijven.

Deze ravioli’s zijn een andere vedette van de 
Vercors. Ze zijn gevuld met verse kaas en 
peterselie en worden op allerlei manieren 
gegeten, van aperitief tot hoofdgerecht.

Een ander, overheerlijk streekproduct is de Noix de 
Grenoble. Deze natuurlijke, gezonde, lekkere en 
vooral authentieke noot verenigt de geneugten en 
smaken van de Alpen in een notendop. Noten 
hebben niet alleen een hoge voedingswaarde, 
maar zijn ook perfect in heel uiteenlopende 
combinaties, bv. met kaas, honing of chocolade.

En dan is er nog de Saint-Marcellin, een romig 
kaasje van koemelk. Hij dankt zijn naam aan zijn 
plaats van herkomst, een dorpje in Isère aan de 
voet van de Vercors.

© Lucie Moraillon
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N I EU W E C U LI N A I RE 
RE IZEN N A A R C A SS I S

w w w.ot- cassis.com 

Tussen terroir en wijngaard

Aan de Middellandse Zee ligt de kleine haven van 
Cassis (regio Provence-Alpes-Côte d’Azur), waar je op 
een terras met zicht op zee kan genieten van heerlijke 
Zuid-Franse specialiteiten.

Op woensdag- en vrijdagochtend komt het dorp 
samen op de Provençaalse markt. De kraampjes 
liggen vol zonovergoten groenten, fruit, geitenkazen, 
olijfolie en nog veel meer, puur volgens de lokale 
traditie of in een nieuw jasje.

Zo heeft chef Dimitri Droisneau van het restaurant 
Villa Madie** een uitgesproken voorkeur voor lokale 
producenten en streekproducten. Met zijn 
ontegensprekelijk talent vindt hij zijn recepten 
opnieuw uit volgens de seizoenen en de inspiratie 
van het moment.

Maar we kunnen niet over gastronomie praten zonder 
de Appellation Cassis (BOB sinds 1936) en de witte 
wijnen te vermelden, die 70 % van de productie voor 
hun rekening nemen. Hun citrusaroma’s en hun 
mineraliteit met een toets van zout of jodium passen 
perfect bij de smaken van het zuiden en de zee.

Vier domeinen zijn open voor rondleidingen om het 
werk van de wijnboer te ontdekken en zijn wijnen te 
proeven: de Clos Ste Magdeleine, de Domaines du 
Bagnol, Le Paternel en de Dona Tigana. Je kan ook 
kiezen voor een verkenningstocht van de wijngaarden 
met elektrische fiets onder begeleiding van een gids, 
uiteraard met degustatie.

Op zondag 17 mei viert Cassis zijn wijn en tijdens de 
Vendanges étoilées van 18 tot 20 september 2020 
worden er wijnen in de kijker gezet en culinaire 
demonstraties gegeven.

OT Cassis © Evan de Sousa

S A I NT-TRO P E Z , J E  N I EU W E 
V EGGI EBESTE M M I N G 

w w w.sai nttrop eztou rism e.com/fr/
sor ti r/restau rants-veg-

w w w.sai nttrop eztou rism e.com/fr/
sh oppi ng- com m erces/
gastron omie - terroi r/domai n es-
v it icoles

Steeds meer chefs kiezen voor 
vegetarische gerechten

Arnaud Donckele, chef van het 
driesterrenrestaurant La Vague d’Or - Cheval Blanc 
Saint-Tropez, werd onlangs bekroond tot beste 
chef van het jaar voor de 2020-editie van de Gault 
& Millau-gids.

Er staan ook drie sterrenrestaurants in de Golf van 
Saint-Tropez op het palmares, wat de 
aantrekkelijkheid van Saint-Tropez als bestemming 
voor liefhebbers van gastronomie en wijn nog 
verhoogt. Op de wijntoer die werd opgesteld door 
Saint-Tropez Tourisme kun je witte, rode en rosé 
wijnen van zo’n dertig domeinen op het 
schiereiland proeven. Onder impuls van de groene 
beweging en de emblematische Brigitte Bardot liet 
ook Saint-Tropez zich overtuigen door de 
vegetarische attitude om het bestaande aanbod uit 
te breiden en zo de reputatie van de bestemming 
te verankeren.

De veg’attitude is aantrekkelijk vanwege haar 
ethiek en welwillende waarden, die respect voor 
dier en natuur hoog in het vaandel dragen. 

In Saint-Tropez wist deze ‘vergroening’ van het 
bord heel wat chefs te bekoren, die vandaag ook 
veggiegerechten of -menu’s aanbieden. Dat geldt 
zowel voor de paleizen, zoals het Château de la 
Messardière, Byblos of Cheval Blanc, als voor 
instellingen zoals de brouwerij Sénéquier, hotels 
zoals de Mas de Chastelas, het Hôtel de Paris, de 
Ville Belrose of ook nog La Ponche, dat zijn gasten 
na het succes van zijn eerste vegetarische menu 
nu ook een tweede aanbiedt.

© Hotel Pan Dei
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O N Z E 
T O P P E R S 
I N  2 0 2 0

H ET GRO EN E 
FR A N KR I J K

C LU B A RD EN N E 
ECOTO U RIS M

w w w.v is itarden n e.com

Voor de ontwikkeling van 
duurzaam toerisme in de 
Ardennen

De Ardennen strekken zich uit over drie landen: 
Frankrijk, België en Luxemburg, meer bepaald in 
de Franse Ardennen, de Waalse provincies Luik, 
Namen en Luxemburg en het noorden van het 
Groothertogdom Luxemburg. 

De grensoverschrijdende Ardennen hebben een 
gemeenschappelijke identiteit die rust op 
natuur, fantasie, authenticiteit en het 
gemeenschapsleven. Om hun milieu te 
beschermen en bij te dragen tot de lokale 
economie, verenigden een honderdtal 
professionals uit de Ardense toeristische sector 
zich in de Club Ardenne Ecotourism 
(grensoverschrijdend project INTERREG V).

De leden beantwoorden aan de criteria van een 
kwaliteitshandvest dat de drie pijlers van 
duurzame ontwikkeling (economie, maatschappij 
en milieu) dekt en voortvloeit uit een waardering 
van korte ketens, zachte mobiliteit, een 
verantwoord beheer van toeristische 
voorzieningen, accommodaties, bestemmingen, 
en activiteiten in de vrije natuur …  
Vandaag staan deze ondernemingen met trots 
bekend voor een gegarandeerd ecologisch 
verantwoord verblijf in de Ardennen - vaak 
zonder auto!   

Eperon rocheux du Herou Belgique © Crédit photo 
Péripléties
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N AUS I C A A EN D E 
BL AU W E I N N OVATI E

w w w.nausicaa.nl

Een rode-draadthema in de acties  
van het centrum in 2020

NAUSICAA, Frans Nationaal Centrum van de Zee, is 
veel meer dan een aquarium. Het is een centrum 
waar je op zowel ludieke, pedagodische als 
wetenschappelijke wijze een unieke mariene 
leefomgeving kunt ontdekken en dat voornamelijk 
focust op de relatie tussen mens en zee. Het is ook 
een ‘Centre d’Excellence’ van Unesco door zijn 
sensibiliseringscampagnes.

In 28 jaar tijd heeft NAUSICAA meer dan 17 miljoen 
bezoekers ontvangen en is het een belangrijke 
speler geworden in de sensibilisering rond het 
zeeleven. In 2018 werd een uitbreiding geopend 
rond het bassin dat het ecosysteem van de open 
zee nabootst, waardoor NAUSICAA het grootste 
aquarium van Europa is. In 2019 begon NAUSICAA 
het thema ‘Helden van de zee’ te ontwikkelen, om 
alle helden in de kijker te zetten die de oceaan 
ontdekken, bestuderen, onderzoeken, beschermen 
en tot bij ons brengen. Dit jaar stelt NAUSICAA de 
blauwe innovatie voorop: innovatie ten dienste van 
de bescherming van de oceaan, innovatie die van 
de oceaan zelf komt. Voor een duurzame, 
verantwoorde en rechtvaardige wereld.

In 2020 zal NAUSICAA je technische en 
maatschappelijke innovaties doen ontdekken die 
het mogelijk maken om verantwoorder te 
consumeren, of traditionele kennis te gebruiken in 
het beheer van natuurlijke omgevingen.

© Alexis Rosenfeld / Divergence Images

ECO LO GIS C H U N ES CO: 
GE M A KKEL I J K  I N  
VA L D E LO I RE!

w w w.loi reavelo.fr

Herontdek de niet te missen 
bezienswaardigheden op de fiets

In 2020 viert de Loirevallei haar 20e verjaardag als 
Unesco-werelderfgoed. Maak van de gelegenheid 
gebruik om het culturele landschap en de ongerepte 
natuur opnieuw te ontdekken. En om je 
koolstofvoetafdruk te beperken, is de beste manier 
om dat te doen op je fiets springen en de route ‘La 
Loire à Vélo’ volgen!  

Deze volledig afgebakende route is geschikt voor 
alle doelgroepen en doorkruist unieke 
landschappen. Volg de route voor een dag, een 
weekend of zelfs voor meerdere weken en ontdek 
alle niet te missen plekjes in deze ongerepte streek: 

• de kastelen van de Loire, architecturale 
meesterwerken van de renaissance

• de wilde eilanden van de Loire met een 
ongerepte flora en fauna: trekvogels, bevers, 
amfibieën, zoetwatervissen …

• de traditionele boottochten op de Loire waar 
de tijd even stil lijkt te staan en waar je je even 
kan laten wiegen door het kabbelende water 

• verfrissende en lekkere pauzes in de 
guinguettes

De logistieke kant is doodeenvoudig: er zijn 
fietsverhuurders over de hele route, bagagetransport, 
speciale plaatsen op de Train Vélo Loire en 650 
professionals die aangesloten zijn bij het programma 
Accueil Vélo en speciale diensten aanbieden die 
afgestemd zijn op de behoeften van fietstoeristen.

© D. Darrault
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D E P U Y D E D Ô M E, EEN 
BES C H ER M D N ATUU RGEB I ED 
V O O R SLOW TO U RIS M

www.volvic-organic.fr

www.chainedespuys-failledelimagne.com

www.sancy.com/equipement-loisirs/
sylvatorium

www.terravolcana.com

www.clermontauvergnetourisme.com

Vergeet voor heel even de wereld 
in de regio Auvergne-Rhône-Alpes

De Chaîne des Puys-Faille de Limagne is een uniek 
beschermd gebied dat is ingeschreven op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco. Het is een van de 
favoriete plekken van de Clermontois en de 
Auvergnats.

Een gevarieerd verblijfsaanbod vind je in Volvic, in 
het hart van het Parc de la Source. Het Volvic 
Organic Resort in Volvic op de uitlopers van de 
Chaîne des Puys biedt ecologisch verantwoorde 
lodges aan om er even echt helemaal tussenuit te 
trekken. Het is een paradijs voor liefhebbers van vrije 
tijd en sporten in de openlucht.

Aan de Plaine de la Limagne kan je de tijd nemen 
om te herademen op de helling van een heuvel of 
aan de oever van een rivier en om boeiende, 
gepassioneerde producenten en ambachten te 
herontdekken: kaasmakers, beeldhouwers, 
emailleerders op lavasteen ... 

De Allier, een van de laatste wilde rivieren van 
Europa, is bovendien een ware oase van rust met 
een schatrijke biodiversiteit. 

In Mont-Dore, in het Massif du Sancy, is het nieuwe 
sylvatorium, uniek in Frankrijk, een echt parcours om 
je zintuigen te prikkelen in het hart van het 
Capucinbos. Vijf bosspa’s, uitzichtpunten en 
ontspanningsruimten om bij de bomen te 
herbronnen. Dit parcours is bedoeld om je te laten 
ontspannen en je te concentreren op de bomen om 
beter te kunnen genieten van hun weldaden. Het is 
de ideale manier om je stressniveau te verlagen.

La Chaine des Puys © JDamase

D E TR I È V ES,  I N H ET 
O OSTEL I J KE  D EEL VA N H ET 
M A SS I EF  VA N D E V ERCO R S

w w w.terrev ivante.org

w w w.trieves-vercors.fr/
e cotou rism e.html

Een streek die bekendstaat om haar 
ecologische engagement

De streek van de Trièves, het oostelijke deel van het 
Massif du Vercors in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, 
staat bekend om haar eco-engagement. Meer dan 
26 % van de landbouw is biologisch en er zijn veel 
initiatieven voor ecologische omschakeling. 

Door het handvest voor ecotoerisme in Trièves te 
ondertekenen, verbinden de toeristische actoren van 
de streek zich ertoe ecologisch verantwoorde 
verblijven aan te bieden. Ze zijn herkenbaar aan een 
logo en een ranking op basis van hun engagement. 
Zo kan je verblijven in een ecolodge, unieke 
accommodaties, het kleinste driesterrenhotel van 
Frankrijk, een hut aan het meer, een boerderij of 
comfortabele gîtes!

Terre Vivante is een onmiskenbare speler op het 
gebied van ecotoerisme in deze streek. Het is een 
uitgeverij, maar ook een centrum voor praktische 
ecologie, waar je terecht kan voor een bezoek. Terre 
Vivante ligt ver weg van de drukte van de stad en is 
een unieke plek waar wilde natuur en 
landbouwgronden samenkomen, in het hart van een 
bosgebied van 50 hectare op 750 m hoogte. 

Al 20 jaar lang maakt het centrum dagelijks gebruik 
van biologisch tuinieren en ecologie. Omdat je in 
deze omgeving meteen op ontdekking wilt trekken, 
stelt Terre Vivante de bezoekers en/of stagiairs het 
nodige materiaal en gereedschap ter beschikking om 
te oefenen en te leren. In het centrum wordt er op 
verschillende manieren kennis gedeeld en 
overgedragen en je kan het op verschillende 
manieren bezoeken (stages, vrije bezoeken ...). 

© Emmanuel Breteau
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WA N D ELI N GEN TUSSEN 
W I J N G A A RD EN EN BOSSEN I N 
H ET GEO PA RK BE AU J O L A IS

w w w.desti nation- b eau jolais.com

Een onverwachte reis om unieke 
standpunten te ontdekken

Van het hoogste punt van het departement 
Rhône (regio Auvergne-Rhône-Alpes), de 
Mont Saint Rigaud (1012 m), tot onze 
wijngaarden en de Val de Saône ... Geopark 
Beaujolais is dit jaar de ideale bestemming 
voor je natuuruitstapjes. 

Wandel door wouden omzoomd door 
weilanden, slenter langs de oevers van de 
Saône en baan je een weg over de paadjes 
door de wijngaarden. Bewonder ook de 
grandioze, fijne landschappen en hun 
kleurenpalet, dat elk seizoen weer anders 
oogt. Trek er met familie of vrienden op uit 
langs de paden van deze streek. 

Te voet, met de fiets, te paard of met de 
mountainbike … De bewegwijzerde routes van 
Geopark Beaujolais zijn een droom voor 
levensgenieters en sportievelingen.

© Destination Beaujolais – Etienne Ramousse

ZUU R STO F TA N KEN 
I N M O U LI NS

w w w.m ouli ns- tou rism e.com 

Kom op adem,  
bewonder, voel, fiets! 

Ontdek ongerepte natuur, opmerkelijke 
romaanse kerken, kastelen en herenhuizen – 
kortom, de charme van Frankrijk – in Moulins 
(regio Auvergne-Rhône-Alpes) op een 
aangename en milieuvriendelijke manier: met 
de fiets.

De 1.500 km aan geselecteerde routes zijn 
veilig en voor iedereen toegankelijk: voor 
gezinnen met of zonder kinderen en voor 
ervaren of gelegenheidsfietsers. Waar je ook 
logeert, je doorkruist de hele streek van 
Moulins op twee wielen en ontdekt de 
iconische toeristische bezienswaardigheden, 
de restaurants en leuke activiteiten zoals 
kanoën of klimparcours in de bomen ... Alles 
dat je nodig hebt voor een verrijkende en 
ontspannende ervaring waarbij al je zintuigen 
meegenieten.  

© Moulins-tourisme
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F I ETSEN L A N GS 
H ET C A N A L D ES 
D EU X M ER S

w w w.tou rism e - o ccitanie.com/a-
voi r- a-fai re/ le - canal- des- deux-
m ers- a-velo - du - midi- toulousai n-
a- la- m e diterran e e

Van de Midi-Toulousain  
naar de Middellandse Zee 

Een fietstocht langs het Canal des Deux Mers, 
van de Atlantische Oceaan tot de 
Middellandse Zee, is een fantastische ervaring 
in Occitanië. In dit levende, natuurlijke 
erfgoed word je al fietsend ondergedompeld 
in een idyllische sfeer onder eeuwenoude 
platanen.  Het hele parcours is een 
uitnodiging om lokale inwoners te 
ontmoeten, sluishuizen te ontdekken in de 
rivierhavens en te proeven van de levenswijze 
van de mensen in het zuidwesten. Een 
avontuur dat je door de Tarn-et-Garonne, de 
Haute-Garonne, de Aude en de Hérault voert.

Deze route van 320 km loopt door 
Montauban, Montech, Toulouse, Port-
Lauragais, Castelnaudary, Carcassonne, Le 
Somail, Béziers en Sète. Van Montech tot de 
Seuil de Naurouze rijd je over een beveiligde, 
bewegwijzerde en speciaal ingerichte groene 
fietsroute. Van daaruit kan je langs jaagpaden 
verder naar de Middellandse Zee rijden. Let 
op, sommige zijn wel wat gevaarlijker. Je kan 
het volledige parcours beter met een 
mountainbike afleggen om de obstakels langs 
het Canal du Midi te overwinnen.

Le Canal des Deux mers à vélo © ADT82

M I N I AV O NTUU R  
I N A RGELÈS-SU R-M ER

w w w.argeles-su r- m er.com/
de couv ri r/activ ites- lois i rs/

Ideaal terrein voor sportievelingen 
en natuurliefhebbers

Argelès-sur-Mer (regio Occitanië) staat 
bekend om de lange stranden en de 
badplaats, maar is ook een paradijs voor 
buitensporten. De streek beschikt over een 
van de mooiste wandelpaden en de 
berglandschappen zijn een droom voor 
natuurliefhebbers en -sporters. 

In deze streek, die bekendstaat om haar 
afwisseling tussen de zee, de bergen en 
traditionele Catalaanse dorpen, liggen 7 km 
stranden, 9 bewegwijzerde paden, 10 
mountainbikeroutes en 4 duikclubs. 

Hier duiken de Pyreneeën de Middellandse 
Zee in, waardoor de bezoekers kunnen 
genieten van tal van activiteiten op land en op 
zee. 

In 2020 staan er een heleboel sportieve 
evenementen op de kalender, waaronder de 
Argelès Nature Trail op 25 en 26 april (races 
van 8, 14, 25 en 42 km met tot 3.200 m 
positief hoogteverschil), de Catalaanse triatlon 
op 12 mei, de swimrun Côte Vermeille op 12 
en 13 juni en de 100 Miles Sud de France in 
oktober.  

© OMT Argelès-sur-Mer 
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GRO EN 
M A R SE I LLE

w w w.marsei l le - tou rism e.com

Focus op duurzaam  
toerisme in 2020

Tussen de zee en de heuvels, tussen Estaque en de 
Calanques ligt Marseille, een uitgestrekt 
randstedelijk gebied dat grotendeels wordt 
beschermd door het Nationaal park Calanques, het 
enige randstedelijke park van Europa.

Je vindt er een gevarieerd en verrassend natuurlijk 
erfgoed, rijk aan fauna en flora. Marseille streeft 
ernaar deze waardevolle troeven te beschermen en 
zet zich in voor het behoud en het herstel van deze 
biodiversiteit.

Met het oog op de grote evenementen die in 
Marseille worden verwacht, zoals het UICN-congres 
in 2020, het Wereldkampioenschap Rugby in 2023 
en de Olympische Spelen in 2024 (zeil- en 
watersportgedeelte), hebben het Office 
Métropolitain de Tourisme et des Congrès en het 
Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie het 
project Clef verte opgestart, een duurzaam-
toerismelabel voor toeristenverblijven.

Hun doel?

• De hotelhouders van Marseille bewustmaken 
van de ecologische impact van hun activiteit 
op het grondgebied en hun methoden 
aanreiken en advies geven om die te beperken.

• Marseille als bestemming opwaarderen bij 
nationale en internationale toeristen omwille 
van het engagement van de stad op het gebied 
van duurzaam toerisme.

• Gevolg geven aan hun wens om van Parijs 
2024 duurzame Olympische Spelen te maken.

© Mars-Calanques - © Lamy-040

D E Z A C HTH E I D 
VA N C A SS I S

w w w.ot- cassis.com

Ieder zijn  
(eco)verantwoorde stijl 

Cassis (regio Provence-Alpes-Côte d’Azur), een 
karaktervol dorp in het hart van het Nationaal 
Park Calanques, is een ideale verblijfplaats met 
een ruime keuze aan accommodaties, van een 
vijfsterrenhotel aan zee tot een “rustieke” 
jeugdherberg (zonder douche) in de Calanques 
en verschillende kamers in de wijngaarden.

Het park is grandioos en ongerept, ideaal voor 
rustige activiteiten in de openlucht. Dit gebied is 
rijk aan uniek natuurlijk en historisch erfgoed en 
biedt rondleidingen over de flora en fauna, 
afdalingen die aan Cap Canaille doen denken 
(de hoogste zeeklif van Europa) omdat het 
uitzicht er zo duizelingwekkend is, begeleide 
tochten met een elektrische mountainbike om 
zonder al te veel inspanning de verbluffende 
streek te verkennen en uit te komen bij de 
verscholen kreekjes tussen de kliffen. Daarnaast 
zijn er ook kajaktochten en kan je er zwemmen, 
snorkelen en duiken.

Zachte mobiliteit betekent ook gebruikmaken 
van de toeristenboot Le Canaille om de 
majestueuze Calanques te bewonderen. Dankzij 
de elektrische aandrijving kan dit in alle 
sereniteit. Of kies je liever een smakelijke en 
panoramische tuktuktocht langs de mooie 
omliggende wegen?

De BOB Cassiswijngaard die in het park 
geïntegreerd is, zal vanaf de oogst van 2022 
grotendeels biologisch zijn.

Le Parc national des Calanques –  
Ville de Cassis, E. Ruf
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C A N N ES O P D E L I J ST 
VA N V ER A NT W O O RD E 
BESTE M M I N GEN

w w w.can n es- desti nation.fr

Sterke acties en een majestueuze 
natuurlijke omgeving

Cannes is samen met acht andere Franse 
bestemmingen een pilootstad en zet zich in voor 
de beweging van verantwoorde bestemmingen 
om het certificaat ISO 20121 te behalen. Sinds tien 
jaar engageert de stad zich voor lokale, nationale 
en internationale uitdagingen op het gebied van 
milieukwaliteit en respect voor de toekomstige 
generaties.

Cannes onderscheidt zich door sterke en 
innovatieve acties, waarvoor de stad pionier is in 
Frankrijk en het buitenland. Op het gebied van 
milieu zijn er drie initiatieven:

• Campagnes om overlast tegen te gaan;

• Een Milieuhandvest voor het verbod op 
plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik in 
strandkiosken;

• Het Cruiseschiphandvest, het eerste handvest 
in Frankrijk om de vervuilende uitstoot van 
passagiersschepen terug te dringen, dat 
cruisebedrijven uitnodigt tot ongeziene actie 
ter bescherming van het milieu (juli 2019).

Maar Cannes heeft ook bijzondere natuur te 
bieden met de Lérins-eilanden, kandidaten voor 
de werelderfgoedlijst van de Unesco, en het 
natuurpark La Croix-des-Gardes, dat geklasseerd is 
als kwetsbaar natuurgebied.

Iles de Lérins vue d’avion © Eric Dervaux
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B I J Z O N D E R E  
L O C A T I E S  E N  
S T E D E N  I N  
F R A N K R I J K

EEN N ET W ERK VA N 
S O MS M ISKEN D E 
STU K J ES  FR A N KR I J K

b e.fran ce.fr/fr/cam pagn e/
remarkablefran ce

Durf van de platgetreden 
paden af te stappen

Pézenas, Beaucaire, Figeac, Besançon en 
Périgueux … Stuk voor stuk steden, klein of groot, 
die één ding gemeen hebben: een onbekend, oud 
of eigentijds erfgoed, dat vaak ongewoon is, maar 
altijd rijk en verrassend. Het netwerk Sites & Cités 
remarquables de France, waarvan ze deel 
uitmaken, wil dit #remarkablefrance en haar 
verborgen culturele schatten promoten als 
uitnodiging om anders te reizen, ver weg van de 
drukte van de grote, toeristische centra.

Wandel door de mooi bewaarde stadscentra van 
Troyes of Auxerre, waar oude monumenten en 
vakwerkhuizen overvloedig aanwezig zijn, kijk op 
naar de Dragon de Calais of de marionetten in 
Charleville-Mézières, huiver voor de 
onverschrokken torero’s in Dax, bewonder in stilte 
de schoonheid van de landschappen van 
Lectoure, de kathedraal van Saint-Dié-des-Vosges, 
de koninklijke abdij van Saint-Jean-d’Angely of het 
kasteel van Lunéville, herdenk de geschiedenis 
terwijl je door het stadje Saint-Pierre de la 
Martinique wandelt, bezoek het stadje Longwy, op 
een steenworp afstand van je verblijf, of ontdek 
het unieke Nationaal Centrum voor het 
podiumkostuum in Moulins en het verbazing-
wekkende Estival des Hallebardiers van Lan.

Traag toerisme met een French touch, charme en 
authenticiteit. Durf de platgetreden paden te 
verlaten en geniet van elk moment in onze ‘Sites 
et Cités remarquables de France’.

Auxerre - Remarkable France © Atout France - 
Ooshot / @ WorldElse
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Langres

Besançon

Auxerre

Moulins

Pézenas

Figeac

Dax Beaucaire

Calais

Lectoure

Saint-Jean-
d'Angély

Le Havre

Troyes

Charleville-Sedan

Longwy

Lunéville

Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Pierre de 
la Martinique

Périgueux

BRETAGNE

BIAR�ITZ
- PAYS

 BASQUE

BORD E AUX

AUVERGNE

CO
RS

ICA

CÔTE D'
AZU

R

BOURGOGNE

ALPE
S -

 M
ON

T B
LAN

C

LOR�AINE

ET A
LSA

CE

HAUTS-
DE-FRAN

CE

LA CHAMPAGN E

LYON

NOR
MANDIE

OC�ITA
NIE -

 SUD DE 

FRANCE

PARIS

PROVENCE

VAL DE LOIRE

VAL�ÉE DE LA DORDOGNE
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F R A N K R I J K : 
D I C H T E R B I J  D A N 
J E  D E N K T 
D A N K Z I J  H E T 
V L I E G T U I G  E N  D E 
H O G E S N E L H E I D S -
T R E I N !

LUC HT V ERB I N D I N GEN

w w w.brusselsai rl i n es.com 

Brussels Airlines, lid van de Lufthansa-groep 
en Star Alliance, is de Belgische 
luchtvaartmaatschappij die je van Brussels 
Airport naar ruim 100 bestemmingen in 
Europa, Afrika en de Verenigde Staten brengt. 
Trouw aan zijn motto “we want to be the 
most personal airline, bringing people 
together and making travel a pleasure” 
verbindt Brussels Airlines de Europese 
hoofdstad meerdere keren per dag met niet 
minder dan 7 grote bestemmingen in 
Frankrijk: Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, 
Parijs-Charles de Gaulle, Straatsburg en 
Toulouse. In de zomerperiode (april-oktober) 
last Brussels Airlines ook vluchten in naar 
Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari.

Op zijn Europese lijnvluchten, met de Airbus 
A319/A320, biedt Brussels Airlines de keuze 
tussen vier producten: 

• de formule Check&Go met retourtickets 
vanaf € 59 naar Europa (met 
handbagage van 12 kg);

• Light&Relax-retourtickets zijn 
verkrijgbaar vanaf € 109 (met 
handbagage van 12 kg en ruimbagage 
van 23 kg) en bij de boeking kun je je 
zitplaats kiezen; 

• de formule Flex&Fast vanaf € 439 
(retour) (met handbagage van 12 kg en 
ruimbagage van 23 kg) biedt toegang tot 
de ‘fast lane’ en de mogelijkheid om je 
reisdata te veranderen; 

• de formule Bizz&Class, vanaf € 699, 
geeft je voorrang bij het inchecken, een 
maaltijd naar keuze, toegang tot de 

nieuwe lounge THE LOFT van Brussels 
Airlines en Lexus, twee stuks 
handbagage van samen 16 kg en twee 
stuks ruimbagage van 32 kg. 

THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus in 
Brussels Airport is een lounge waar 
technologie, design en Belgische 
gastronomie de toon zetten en staat ter 
beschikking van Bizz&Class-reizigers (of 
Business Class op langeafstandsvluchten) en 
passagiers die lid zijn van Miles&More met 
het statuut ‘HON Circle’ en ‘Senator’. 

Brussels Airlines is een volledig geïntegreerde 
partner van Miles & More, Europa’s 
toonaangevende frequent flyer programma. 
Met meer dan 350 Miles & More partners 
wereldwijd verzamel je waardevolle mijlen 
zowel tijdens jouw reizen als in jouw 
dagelijkse leven. Bovendien verzamel je 
statusmijlen op de vluchten van de meeste 
Miles & More luchtvaartpartners evenals bij 
andere Star Alliance partners. Naargelang het 
aantal verzamelde statusmijlen bereik je een 
Miles & More status en geniet je van talrijke 
bijkomende voordelen, zowel op de grond 
als aan boord, als Frequent Traveller, Senator 
of HON Circle lid.
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Luchtvaartmaatschappij TUI fly maakt deel 
uit van de internationale toerismegroep TUI 
die een vloot heeft van ruim 150 vliegtuigen 
en daarmee tot de grootste 
luchtvaartmaatschappijen in Europa behoort. 
In 2018 vervoerde TUI fly 7,1 miljoen 
passagiers vanuit Frankrijk, Nederland, België 
en Marokko. Zijn vloot van 33 vliegtuigen is 
jong en modern: TUI fly investeert continu 
om zijn impact op het milieu te verminderen. 
Het netwerk omvat 224 routes en verbindt 
126 luchthavens. 

In de zomer biedt TUI fly rechtstreekse 
vluchten tussen diverse Franse regio’s en 
meerdere Belgische luchthavens: Ajaccio-
Brussel, Bastia-Brussel, Lourdes-Brussel en 
Toulon-Brussel Zuid Charleroi. De 
maatschappij heeft ook een binnenlandse 
luchtlijn op Frans grondgebied, tussen Brest 
en Toulon.

w w w.t uif ly.b e

Air Belgium zorgt sinds december 2019 voor 
een regelmatige verbinding met Martinique 
vanuit de luchthaven Brussel Zuid Charleroi. 
Fort-de-France wordt nu rechtstreeks vanuit 
België bediend, met twee vluchten per week.

De verbindingen gebeuren met een Airbus 
A340 met 257 zitplaatsen, in drie klassen aan 
deze retourtarieven:

• Vanaf € 345, alle taksen inbegrepen, in 
economyclass

• Vanaf € 739, alle taksen inbegrepen, in 
premiumclass

• Vanaf € 1.739, alle taksen inbegrepen, in 
businessclass

Voor deze prijzen verzekert Air Belgium een 
volledige dienstverlening, inclusief 
ingecheckte bagage, maaltijden, dranken en 
entertainment aan boord, alsook de toegang 
tot de privélounge voor de passagiers in 
business- en premiumclass.

Ryanair vliegt rechtstreeks op diverse Franse 
bestemmingen vanuit Brussel Zuid Charleroi: 

• Bergerac (Nouvelle-Aquitaine)

• Biarritz (Nouvelle-Aquitaine)

• Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)

• Béziers (Occitanië)

• Carcassonne (Occitanië)

• Figari (Corsica)

• La Rochelle (Nouvelle-Aquitaine)

• Marseille Provence (Provence-Alpes-
Côte d’Azur)

• Nantes (Pays de la Loire)

• Nîmes (Occitanië)

• Perpignan (Occitanië)

• Rodez (Occitanië)

• Toulouse (Occitanië)

Sinds oktober 2019 is de 
luchtvaartmaatschappij vanuit Luxemburg 
ook rechtstreeks verbonden met Toulouse.

w w w.r yanai r.com 

Luxair, de luchtvaartmaatschappij van het 
Groothertogdom Luxemburg, bedient 
regelmatig meer dan 60 bestemmingen in 
Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Er zijn 
negen verbindingen tussen Luxemburg en 
Frankrijk: Corsica (Ajaccio, Bastia, Calvi en 
Figari), Baskenland (Biarritz), Montpellier, 
Nantes, Nice en Parijs.

w w w.luxai r. lu 
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TRE I N V ERB I N D I N GEN
TGV® Brussel – Frankrijk: rechtstreeks, 
snel, dagelijks en het hele jaar rond!

De NMBS en de SNCF blijven samenwerken om 
het hele jaar door dagelijkse en rechtstreekse 
TGV®-ritten vanuit Brussel-Zuid te garanderen naar 
de mooiste Franse bestemmingen in het noorden, 
de Rhône, de Provence of de Languedoc-
Roussillon (Occitanië), zonder via Parijs te 
passeren.

Goed nieuws: het aanbod blijft groeien. Vanaf 16 
december 2019 kan je dagelijks, 7 dagen op 7, 
zonder overstappen van Brussel naar Rennes of 
Nantes rijden met de hogesnelheidstrein. De trein 
rijdt één keer per dag. De tussenstops vinden 
plaats in het station van Lille Europe, de luchthaven 
CDG, Marne-La-Vallée, Massy TGV en Le Mans.

Daardoor zijn er nu 33 bestemmingen te bereiken 
met een rechtstreekse TGV® vanuit Brussel naar 
Frankrijk.

Met een trajecttijd van ongeveer 4 uur tot Rennes 
was het nog nooit zo eenvoudig om de Bretonse 
stad te bereiken. Je kan van de gelegenheid 
gebruikmaken om de architectuur (met name de 
kathedraal van Rennes of de typische gevels) en de 
specialiteiten van de streek te ontdekken of de 
Mont-Saint-Michel te bezoeken (op ongeveer een 
uur rijden).

Misschien droom je ervan om de charmes van 
Nantes te ontdekken, in het bijzonder het kasteel 
van de hertogen van Bretagne, de Machines de 
L’île of de plantentuin. Met de TGV®-verbinding 
Brussel-Nantes sta je na een comfortabele rit van 
ongeveer 5 uur ter plaatse. Meer zin om een frisse 
neus op te halen aan zee? De stranden van de 

Atlantische Kust liggen op enkele kilometers van 
Nantes (Saint-Nazaire, Pornic of het eiland 
Noirmoutier).

Reizen met de TGV® Brussel – Frankrijk is kiezen 
voor milieuvriendelijk vervoer, zonder in- en 
uitchecken, van stadscentrum naar stadscentrum. 

Met de trein reizen in Europa? Bij NMBS 
Internationaal ben je aan het juiste adres! Via één 
platform bieden wij je:

• De beste tarieven
Als officiële verdeler is NMBS Internationaal 
rechtstreeks verbonden met het 
boekingssysteem van Thalys, Eurostar, TGV® 
(SNCF), ICE (DB) en Trenitalia. Daardoor kan 
NMBS Internationaal de beste prijzen 
aanbieden voor al deze operators via één 
enkele interface.

• Een 7/7-klantendienst (telefonisch, per mail 
of chat, via Facebook, op Twitter en natuurlijk 
ook in onze stations).

• Duizenden bestemmingen in Europa (vanuit 
België naar Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Groot-Brittannië, Luxemburg, Zwitserland, 
Oostenrijk, Italië) met een hogesnelheidstrein 
of een klassieke trein of nachttrein.

• Snel en makkelijk online 
reserveren via je computer, tablet of 
smartphone en je tickets ontvangen 
in de vorm van e-tickets voor de 
meeste trajecten.

• Een unieke app voor al je tickets, 
boekingen en reisinformatie, in een 
oogwenk toegankelijk op elk 
moment!

sn cb - i nternational.com 

Thalys brengt al meer dan 20 jaar de 
culturen en economieën van zijn vier 
Europese landen bij elkaar. In 2018 haalde 
Thalys de kaap van 7,5 miljoen reizigers 
per jaar. 

Tegen hoge snelheid doe je er aan boord 
van de rode treinen maar 1.22 uur over 
om vanuit Brussel naar Parijs te reizen, 
1.47 uur om Keulen te bereiken en 1.51 uur 
om naar Amsterdam te gaan. Thalys is de 
pionier in wifi in de trein sinds 2008 en 
onderscheidde zich van meet af aan met 
zijn uitzonderlijke service: meertalig 
onthaal, ergonomisch comfort en een 
kwaliteitsrestaurant.

Sinds december 2017 kun je bij Thalys 
kiezen tussen drie serviceniveaus. De 
‘Standard’-reis is beschikbaar vanaf € 29 
(Parijs en Nederland) of € 19 (Duitsland). 
Met ‘Comfort’ reis je in de eerste klas en 

met ‘Premium’ krijg je een complete 
servicewaaier, inclusief een maaltijd.

Sinds 2016 biedt Thalys bovendien ook 
Izy, een alternatieve lowcostverbinding 
tussen Brussel en Parijs, met ritten van 
gemiddeld 2.30 uur, maar 30 % 
goedkoper. Thalys is sinds 2015 een 
volwaardige spoorwegonderneming met 
de NMBS en de SNCF als aandeelhouders.

w w w.thalys.com /  w w w.izy.com 
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G E G E V E N S  V A N 
A A N W E Z I G E 
F R A N S E  
P A R T N E R S 

AGENCE AISNE TOURISME 

Pascale QUEVREUX 
0033 (0)3 23 27 76 76 
p.quevreux@aisne-tourisme.com 

w w w.aisn e - tou rism e - pro.com 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DES ARDENNES 

Djamila DAOUD 
0033 (0)3 24 56 67 77 
daoud@ardennes.com 

w w w.arden n es.com/accu ei l /espace -
presse 

OFFICE DE TOURISME  
D’ARGELES-SUR-MER

Nathalie BRUNIE 
0033 (0)4 68 81 75 22 
nbrunie@argeles-sur-mer.com 

w w w.argeles-su r- m er.com

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
TOURISME

Irène TRONCHET 
0033 (0)4 73 29 49 45 
I.Tronchet@auvergnerhonealpes-tourisme.
com 

w w w.i nauvergn erh on eal p es.com 

AUVERGNE VOLCANS UNESCO

Sylvain PASDELOUP 
0033 (0)4 73 33 28 29 
s.pasdeloup@terravolcana.com 

w w w.terravolcana.com 

DESTINATION BEAUJOLAIS

Elisa APPERCEL 
0033 (0)6 31 27 10 85 
e.appercel@destination-beaujolais.com 

w w w.desti nation- b eau jolais.com

CANNES PALAIS DES FESTIVALS  
ET DES CONGRÈS

Karin OSMUK 
0033 (0)4 92 99 31 62  
osmuk@palaisdesfestivals.com 

w w w.palaisdesfestivals.com  
w w w.can n es- desti nation.com

OFFICE DE TOURISME  
DE CASSIS 

Christine FRANCIA 
0033 (0)4 42 01 67 84 
presse@ot-cassis.com  

w w w.ot- cassis.com
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CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX

William ROUSSEL 
0033 (0)1 44 61 20 83  
william.roussel@monuments-nationaux.fr 

w w w.m onu m ents- nationaux .fr 

COMITÉ RÉGIONAL  
DU TOURISME CENTRE -  
VAL DE LOIRE 

Estelle VANDENBROUCQUE  
0033 (0)2 38 79 95 08 
presse@centre-valdeloire.org 

w w w.valdeloi re -fran ce.com 

LE HAVRE ETRETAT TOURISME

Eric BAUDET 
0033 (0)2 35 54 94 45 
eric.baudet@lehavre-etretat-tourisme.com

w w w.lehav retou rism e.com 

HELLO LILLE

Constance VASSE-KREBS 
0033 (0)3 20 65 95 96 
Communication.constance@
roubaixtourisme.com 

w w w.h el lol i l le.eu  

OFFICE DE TOURISME  
ET DES CONGRÈS  
DE MARSEILLE 

Marion FABRE 
0033 (0)4 91 13 99 73 
mfabre@marseille-tourisme.com 

w w w.marsei l le - tou rism e.com 

OFFICE DE TOURISME  
DE MOULINS & SA RÉGION

Vanessa PURAVET 
0033 (0)4 70 44 44 35  
v.puravet@moulins-tourisme.com  

w w w.m ouli ns- tou rism e.com 

DESTINATION NANCY – OFFICE DE 
TOURISME

Florence DOSSMANN 
0033 (0)3 83 35 90 06 
fdn@destination-nancy.com

w w w.nan cy- tou rism e.fr

LE VOYAGE À NANTES

Xavier THERET 
0033 (0)2 51 17 48 60  
Xavier.THERET@lvan.fr  

w w w.levoyageanantes.fr

NAUSICAA

Mathilde DOYER 
0033 (0)3 21 30 99 99  
communication@nausicaa.fr   

w w w.nausicaa.fr 

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME 
D’OCCITANIE

Mélanie FRAYSSINET 
0033 (0)4 30 63 84 24  
melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr 

w w w.tou rism e - o ccitanie.com

DESTINATION RENNES

Raphaëlle COULOIGNER 
0033 (0)6 99 83 86 52 
r.couloigner@destinationrennes.com 

w w w.tou rism e.ren n es.com 

SAINT-TROPEZ TOURISME

Claude MANISCALCO 
0033 (0)4 94 55 98 55  
cm@sainttropeztourisme.com 

w w w.sai nttrop eztou rism e.com 

SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Corinne RAIH 
0033 (0)4 79 85 92 16  
corinne.raih@smbtourisme.com 

w w w.savoie - m ont- blan c.com

SITES ET CITÉS REMARQUABLES  
DE FRANCE

Marie LE SCOUR 
0033 (0)9 72 49 97 02  
m.lescour@sites-cites.fr  

w w w.sites- cites.fr 

INSPIRATION VERCORS

Cécile MUNIER 
0033 (0)6 46 90 05 86  
cecile.munier@pnr.vercors.fr 

w w w.i nspi ration-vercors.com 
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J O U W  C O N T A C T -
P E R S O N E N  B I J 
A T O U T  F R A N C E

P ER SD I ENST & 
P U BL I C 
REL ATI O NS
ATOUT FRANCE

Agence de développement  
touristique de la France

Louizalaan 222 
1050 Brussel 
BELGIË

presse.be@atout-france.fr 

NICOLAS MARÉCHAL

Verantwoordelijke persdienst & public 
relations

Nicolas.Marechal@atout-france.fr 

02 505 38 17

ANNEMIE DECOMMER

Assistente persdienst & public relations

Annemie.Decommer@atout-france.fr

02 505 38 03

V O O R A LLE 
I N FO R M ATI E 
OV ER 
FR A N KR I J K  …
Onze website voor Belgische en 
Luxemburgse media:

w w w.fran cen ews.b e

Onze website voor het grote publiek: 

w w w.b e.fran ce.fr
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