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AANWEZIGE FRANSE 
PARTNERS

WOORD VOORAF
Welkom in onze “Collection France” 2019! Ons 
team van Atout France kijkt altijd enthousiast uit 
naar dit moment vanwege de bestemmingen die in 
de kijker worden gezet, maar natuurlijk ook omdat 
we je graag opnieuw verwelkomen in dit nieuwe jaar 
en jouw belangstelling voor Frankrijk delen.

Frankrijk blijft de favoriete bestemming van de 
Belgen en daarom verwennen we je met toeristisch 
nieuws over 22 bestemmingen, van het noorden en 
zuiden van het land tot in centraal Frankrijk. In dit 
persdossier ontdek je de troeven en Atout France-
favorieten in de volgende regio’s: de Elzas, Nancy, de 
Franse Ardennen, de Oise op 1 uur van Parijs, 
Normandië en Le Havre, Centre-Val de Loire, Nantes, 
Bourg-en-Bresse, de Savoie Mont Blanc, de Allier in 
de Auvergne, Ile de Ré, Occitanië, Montpellier en de 
regio Provence-Alpes-Côte d’Azur, talrijk 
vertegenwoordigd door Antibes-Juan-les-Pins, Arles, 
Avignon, Marseille, Nice en Roquebrune-sur-Argens. 
En de culturele toets van het Centre des Monuments 
Nationaux mag natuurlijk ook niet ontbreken!

Kortom, je ontdekt talloze bezienswaardigheden die 
we volgens 4 thema’s hebben ingedeeld: nieuwtjes 
en grote verjaardagen om niet te missen, toerisme in 
slow motion, Frankrijk anders ontdekken en culturele 
trekpleisters.

De volgende topevenementen dit jaar zetten we 
extra in de schijnwerpers: 

• de 500e verjaardag van de renaissance in de 
regio Centre-Val de Loire;

• gastronomie in de kijker in Marseille en de 
Provence;

• de 100e verjaardag van studio Victorine in Nice;

• een nieuwe wijnkelder van 15.000 m² met 
panoramisch uitzicht, in de Elzas;

• de 75e verjaardag van de landing in Normandië;

• … en nog zoveel andere kansen om jezelf plezier 
te doen!

Want in plaats van te watertanden bij events op 
papier, kun je onze blauw-wit-rode vakantie-ideeën 
beter in levenden lijve ter plekke uitproberen, 
nietwaar? 

Ons team staat zoals altijd voor je klaar in het nieuwe 
jaar en helpt je, samen met onze Franse 
bestemmingen, om vorm te geven aan jouw Franse 
reisprojecten.

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

Het pers- & publicrelationsteam 
van Atout France België/Luxemburg

JOUW 
CONTACTPERSONEN 
BIJ ATOUT FRANCE
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ONZE 
TOPPERS 

IN 
2019

NIEUWTJES 
EN GROTE 
VERJAARDAGEN
●

●

FRANKRIJK

Viva Leonardo 
Da Vinci ! 

www.vivadavinci2019.fr

●

CENTRE-VAL DE LOIRE VIERT 
500 JAAR RENAISSANCE(S)

In 2019 is het 500 jaar geleden dat de eerste steen 
van het kasteel van Chambord gelegd werd en dat 
Leonardo da Vinci overleed in kasteel Clos Lucé in 
Amboise. 

Val de Loire en zijn steden en kastelen vormden 
de hoofdverblijfplaats van de Franse koningen. 
Door haar rijke politieke en culturele geschiedenis 
en weelderige erfgoed wordt de regio Centre-Val 
de Loire beschouwd als de bakermat van de 
renaissance in Frankrijk. 

Ruim 700 evenementen geven dit Leonardojaar 
glans, op alle locaties en in alle domeinen die 
Leonardo dierbaar waren, dankzij het ongeziene 
enthousiasme in de regio. Het gevarieerde 
programma draait om esthetiek en innovatie, 
festiviteiten en humanistische beschouwingen, 
gastronomie en wetenschappelijk onderzoek, 
artistieke creaties en erfgoed, en laat iedereen de 
geest van de renaissance beleven.

Château du Clos Lucé © Léonard de Serres
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●

5 EVENEMENTEN 
OM NIET TE MISSEN

www.vivadavinci2019.fr 

Amboise_LeonarddeVinci © Léonard de Serres

Net zoals in de renaissance zijn er in 2019 duizend-
en-een dingen om te doen. De talrijke thema’s 
illustreren de vindingrijke, onbevreesde mentaliteit 
uit die tijd. De koploper is een internationale 
reizende tentoonstelling die voor het eerst te zien 
zal zijn in Orléans van 2 maart tot 7 april 2019. Ze 
draagt de titel “Léonard de Vinci et les robots” en 
toont twee verbazingwekkende vliegende 
machines bedacht door de Italiaanse meester: de 
Ornitottero en La Vis.

Het koninklijke kasteel van Amboise neemt dan 
weer het beroemde, monumentale schilderij “La 
mort de Léonard de Vinci” van François-Guillaume 
Ménageot onder de loep in het kader van de 
tentoonstelling “1519, la mort de Léonard de Vinci: 
la construction d’un mythe” van 2 mei tot 31 
augustus. 

Van 25 mei tot 1 september verwelkomt het 
koninklijke kasteel van Blois, de favoriete residentie 
van 7 Franse koningen en 10 koninginnen, de 
gloednieuwe tentoonstelling “Enfants de la 
Renaissance” over de periode van de 15e eeuw tot 
het begin van de 17e eeuw. Een plek met een hoge 
symbolische waarde. Als familiekasteel zag het 
immers heel wat koningskinderen opgroeien. 

Nog een belevenis om niet te missen: voor het 
eerst zal het tapijt van het laatste avondmaal, naar 
het beroemde fresco van Leonardo da Vinci, te 
zien zijn buiten de Vaticaanse en Italiaanse musea, 
in het kasteel Clos Lucé (laatste woonplaats van 
de kunstenaar) van 6 juni tot 2 september. 

Ten slotte dompelt de grootse, digitale, rondreizende 
show “Viva Léonardo Da Vinci, 500 ans de Renaissance(s)” 
het publiek met behulp van de laatste technologieën 
onder in een multidimensionale wereld van beelden en 
klank. Afspraak in Bourges, Orléans, Blois, Chambord, 
Tours en Amboise, van 15 augustus tot 15 september.

Chateau d’Azay-le-Rideau © Leonard de Serres - CMN

Deze zomer zal ook het kasteel van Azay-le-
Rideau 500 jaar renaissance met verve vieren. Op 
het programma: een dromerige, nachtelijke show, 
nog subliemer door de mooie architectuur en 
uitzonderlijke ligging van het kasteel. Bij avond-
schemering krijg je de grootste ontdekkingen uit 
die periode te zien, in domeinen als aardrijkskunde, 
sterrenkunde, wetenschap en kunst. 

Mis evenmin de gelijklopende designtentoonstelling 
“(RE)naissance – nouvelles formes” niet, die je 
eveneens kunt ontdekken in het kasteel van Azay-
le-Rideau.
De designers van collectief M lieten zich inspireren 
door de rijke decoratieve en sierelementen in de 
renaissance en door de kasteelarchitectuur en 
-collecties, om vormen en materialen van 
16e-eeuws meubilair en decoratieve kunst zelf te 
interpreteren en zo unieke stukken te creëren die 
het midden houden tussen innovatie en traditie. 
De meubels en werken die je ziet, weerspiegelen 
de vindingrijkheid en de creatieve geest van 
hedendaagse kunstenaars, ontwerpers en 
fabrikanten in Frankrijk, in de traditie van de 
grootste renaissancekunstenaars. De kunstwerken 
worden tentoongesteld in het kasteel en op het 
kasteeldomein. Ze brengen een dialoog tot stand 
tussen erfgoed van vroeger en hedendaagse 
creaties in verschillende vormen.

500 jaar 
renaissance(S)

●

2 ORIGINELE CULTUURUITJES IN
HET KASTEEL VAN AZAY-LE-RIDEAU 
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Nice, 
filmstad

●

STUDIO VICTORINE 
BLAAST 100 KAARSJES UIT

In 2019 viert Nice de 100e verjaardag van de 
legendarische studio Victorine, die deel uitmaakt 
van het stedelijke cultuurerfgoed en de 
internationale filmgeschiedenis. Ter gelegenheid 
van die verjaardag staat het kunst-, cultuur- en 
feestjaar in het teken van de 7e kunst.

Studio Victorine werd opgericht in 1919 met de 
ambitie om uit te groeien tot het Europese 
Hollywood. Daarvoor had de studio een troef van 
formaat: de natuurlijke decors van de kuststad. 
Hitchcock, Renoir, Truffaut … de grootste regisseurs 
uit de 20e eeuw volgden er elkaar op. Vandaag de 
dag is de studio de locatie waar de Britse reeks 
“Riviera” gedraaid wordt.

Ter ere van deze verjaardag besliste het 
langverwachte Carnaval van Nice om dit jaar een 
“koning van de film” te kronen, van 16 februari tot 
2 maart. Ook het Festival du livre in Nice, van 31 
mei tot 2 juni, draait om de 7e kunst, net als de 
biënnale 2019, een grote kunsthappening in Nice 
die het filmthema aansnijdt in niet minder dan 6 
stedelijke musea. Stilte, camera, actie!  

Studios de la Victorine - © Ville de Nice

De landing 
75 jaar geleden …

www.normandie-dday.com

●

NORMANDIË VIERT 
EEN HISTORISCHE VERJAARDAG

Het hele jaar door staan er feestelijkheden gepland 
die een hoogtepunt bereiken rond 6 juni. Zoals elk jaar 
viert “D-Day Festival Normandy” onze herwonnen 
vrijheid. Van 25 mei tot 16 juni 2019 staan er talloze 
evenementen op het programma: gesynchroniseerd 
vuurwerk, re-enacting, een reuzenpicknick en nog veel 
meer. 

Op 4 en 5 juni vindt het wereldforum “Normandie pour 
la Paix” plaats, een plek om na te denken en van 
gedachten te wisselen over spanningen in de wereld 
en de opbouw van vrede. Op 6 juni wordt tijdens de 
internationale herdenkingsceremonie de 75e verjaar-
dag van de landing herdacht in aanwezigheid van 
talrijke staatshoofden en voor de ogen van 
honderdduizenden toeschouwers en tv-kijkers. Veel 
locaties, zoals de Site de la Batterie de Merville en zijn 
museum, het Overlord Museum en D-Day Experience 
plannen uitbreidingen en aanpassingswerken om 
bezoekers beter te verwelkomen. 

In juni 2019 huldigt het Mémorial de Caen een nieuwe 
filmzaal in om een unieke film in 360 graden te 
presenteren. Van juni tot eind september vindt hier 
ook een uitzonderlijke tentoonstelling plaats over 
Norman Rockwell. Er zullen meer dan 70 schilderijen 
te zien zijn, waaronder de bekende “Four Freedoms” 
die de Verenigde Staten nog nooit verlaten hebben.

Défilé véhicules Douvres © S. Frères - CRT Normandie
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Arles, 
antiek en hedendaags

●

RUIM BAAN VOOR DE 50E EDITIE 
VAN DE RENCONTRES D’ARLES

Arles (regio Provence-Alpes-Côte d’Azur) staat op de we-
relderfgoedlijst van Unesco en is welbekend vanwege het 
prachtige Romeinse centrum. Bovendien staat de stad 
internationaal aangeschreven als mekka van de fotogra-
fie. Deze stad van de afbeelding onthult het uitzonderlijke 
licht dat Van Gogh, Picasso en Clergue inspireerde en dat 
ook nu nog hedendaagse artiesten verleidt. 

Van 1 juli tot 22 september viert de stad 50 jaar 
“Rencontres d’Arles”, een topevenement dat 
fotografieliefhebbers niet mogen missen. Tegelijkertijd 
opent Arles volgende herfst de nieuwe Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie, een gerenommeerde 
instelling in de fotografiewereld. Tegenover de school 
staat een gloednieuw gebouw met een gedurfde 
architectuur: het werd bedacht door Frank Gehry voor 
de Fondation Luma Arles, centrum voor experimentele 
hedendaagse kunst. Het centrale element van dit 
nieuwe bouwwerk is een glazen rotonde waarvan de 
vorm lijkt op het Romeinse amfitheater van de stad. De 
opening staat gepland in de lente van 2020.

Nog meer cultuurnieuws, want in december 2019 gaat 
het Museon Arlaten, hét referentiemuseum over de 
Provençaalse cultuur, opnieuw open en loopt er een 
grote tentoonstelling met de titel “L’armée de Rome, la 
puissance et la gloire” in het Musée de l’Arles antique 
tot 22 april 2019. Wat een programma!

Arles ©  L.Roux

www.arlestourisme.com/fr 

30 jaar 
Armada van Rouen

www.armada.org

●

EEN VAN DE GROOTSTE 
MARITIEME HAPPENINGS TER WERELD

Van 6 tot 16 juni 2019 verwelkomt Rouen de 
zevende editie van de Armada, een van de grootste 
maritieme meetings ter wereld. Vijftig van de 
indrukwekkendste boten op onze aardbol doen 
samen met hun bemanning 10 dagen lang de stad 
aan en brengen leven langs de 7 km lange kades 
van Rouen. 

De Mir, de Marité, de Atlantis, de Etoile du Roy, El 
Galeón, de Thalassa, de Santa Maria Manuella, de 
Kruzenshtern … de grootste zeilschepen zullen 
van de partij zijn. Ook de Sedov, het grootste 
opleidingszeilschip ter wereld, zal voor het eerst 
aanleggen aan de kades in Rouen. De Hermione, 
een replica van het mythische fregat dat La 
Fayette naar Amerika bracht, zal vanaf mei langs 
de Normandische kust varen en aanleggen in 
Cherbourg-en-Cotentin, Ouistreham, Dieppe en 
Rives-en-Seine. De Hermione komt op 7 juni aan 
in Rouen en blijft er tijdens de Armada. 

De animatie en de toegang tot de schepen zijn 
gratis, zodat iedereen de kans krijgt om deze 
bijzondere zeilboten vanbinnen te bezichtigen. ‘s 
Avonds zijn er diverse concerten, gevolgd door 
schitterend vuurwerk. 

Armada Rouen © Valérie Joannon
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Charleville-Mézières, 
metropool van de marionetten

www.festival-marionnette.com

●

IEDEREEN NAAR HET 20E INTER-
NATIONALE MARIONETTENFESTIVAL

Het Internationale Marionettenfestival, een 
cultuurevenement dat uniek is in de wereld, 
brengt in Charleville-Mézières (Ardennes, regio 
Grand-Est) artiesten, ontwerpers, professionele 
en amateurpoppenspelers en toeschouwers van 
alle leeftijden uit de vier windstreken samen op 
zijn 20e editie, die plaatsvindt van 20 tot 29 
september 2019. 

Het festival, opgericht door Jacques Félix in 1961, 
is een fantastisch event waar alle vormen van 
marionettenspel, van traditioneel tot modern, aan 
bod komen. In Charleville-Mézières zijn ook de 
École Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette (ESNAM) en de UNIMA (Union 
Internationale de la Marionnette) gevestigd. Vanaf 
juni kun je een blik werpen op het programma van 
dit internationale festival dat de stad om de twee 
jaar omtovert in een gigantische poppenkast.

FMTM © Hervé Dapremont

In de Elzas: de kleine prins 
in een nieuw jasje

www.parcdupetitprince.com

●

HET PRETPARK OPENT 
ZIJN 35E ATTRACTIE 

Het Parc du Petit Prince opende zijn deuren in 
2014 in Ungersheim (een twintigtal kilometer van 
Colmar) en is het eerste luchtpretpark ter wereld 
dat kinderen en ouders meeneemt in de wondere 
wereld van schrijver Antoine de Saint-Exupéry. Het 
park zorgt niet alleen voor amusement, maar 
draagt een universele vredesboodschap uit die nu 
meer dan ooit actueel is. Ieder jaar vullen nieuwe 
attracties de bestaande aan (34 attracties in 2018). 

In 2019 komt er een snelle, sensationele attractie 
bij die licht moet werpen op het zwarte gat, een 
uniek fenomeen waarover je alles te weten komt. 
Voor de gelegenheid wordt hotel Les Loges 
(Ecomuseum van de Elzas), nu eigendom van het 
park, helemaal gerenoveerd om gezinnen een zo 
aangenaam mogelijk verblijf te bezorgen.

Parc du Petit Prince - Vue aérienne ©André Wipff
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Een nieuwe hedendaagse-
kunstsite in Montpellier 

lapanacee.org/fr/le-projet

●

3.500 M² RUIMTE VOOR 
KUNST IN HOTEL MONTCALM

Montpellier (regio Occitanië) krijgt er in juni 2019 
een nieuw instituut bij dat bestaat uit diverse 
locaties voor hedendaagse kunst. Hotel Montcalm, 
dicht bij station Saint-Roch, opent zijn deuren en 
vormt samen met de Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts en La Panacée MoCo, een instituut 
voor hedendaagse kunst van Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Het populaire, resoluut vernieuwende MoCo of 
Montpellier Contemporain versterkt de natuurlijke, 
culturele aantrekkingskracht van Montpellier door 
de mediterrane stad om te vormen tot bolwerk 
van hedendaagse kunst en cultuurbestemming bij 
uitstek. MoCo is een nieuw instituut dat een 
antwoord biedt op de uitdagingen in de 
kunstwereld. 
Stylist en bedrijfsleider Vanessa Bruno zal als 
voorzitster van deze openbare instelling voor 
culturele samenwerking (EPCC) aantreden. Nicolas 
Bourriaud, kunstcriticus, medeoprichter van het 
Palais de Tokyo en voormalig directeur van de 
École des Beaux-Arts in Parijs, wordt directeur.

Voor de tijdelijke tentoonstellingen zullen er 
werken worden geselecteerd uit bestaande 
openbare of privécollecties rond een kunstenaar 
of een kunstenaarscollectief. 

MOCO Hotel Montcalm © Ville de Montpellier 

Een nieuwe gids in het 
Pausenpaleis in Avignon 

www.avignon-tourisme.com

●

TERUG IN DE TIJD 
MET HISTOPAD

Het Palais des Papes in Avignon (Provence), een 
belangrijk monument in de pauselijke stad en 
geklasseerd door Unesco, nodigt al zijn bezoekers 
uit om een unieke ervaring te beleven en in het 
verleden te duiken met de nieuwe gids Histopad. 

De interactieve tablet Histopad, het museo-
grafische neusje van de zalm, gaat met elke 
bezoeker mee het paleis in en is inbegrepen in de 
toegangsprijs. Via augmented reality en 
3D-technologie laat de nieuwe gids het grote 
publiek op een intuïtieve, interactieve, leerrijke en 
speelse manier kennismaken met deze 
erfgoedparel. Negen grote zalen worden in hun 
oorspronkelijke staat getoond, zodat je de 
glorieuze interieurs en rijke decors van weleer 
kunt bewonderen. Vloeren, plafonds, behang en 
gordijnen, kussens, meubels, kisten, objecten, 
gerechten, dranken en nog veel meer katapulteren 
bezoekers acht eeuwen terug in de tijd om het 
leven ten tijde van de pausen mee te maken!

Dit levendige, speelse avontuur zal in de smaak 
vallen bij groot en klein, want kinderen kunnen 
hun hartje ophalen aan een virtuele schattenjacht. 

Histopad © Folliver
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Le Havre Tourisme wordt 
Le Havre – Etretat Tourisme

www.lehavretourisme.com

●

TUSSEN ARCHITECTONISCHE 
HOOGSTANDJES EN NATUURPRACHT

De categorieën architectuur, cultuur en erfgoed 
worden nu aangevuld met natuur en uitzonderlijke 
sites. In 2019 wordt Le Havre Tourisme immers na 
verschillende territoriale fusies Le Havre Etretat 
Tourisme. Het werelderfgoed waar de wieg van het 
impressionisme staat, bundelt zijn troeven met de 
wereldberoemde kliffen. In het Pays de Caux 
zullen wandelaars graag op verkenning gaan in de 
valleuses aan zee, terwijl golfers uitgedaagd 
worden door een verrassend parcours bovenop 
de kliffen. 

En waarom geen pauze inlassen bij Les Pins de 
César**** op enkele kilometers van Etretat? Deze 
voormalige familievilla tussen duizenden zwarte 
dennen werd een charmant spahotel. De kamers 
vertellen over het verleden van het huis en over 
kinderherinneringen: ze zijn vernoemd naar de 
familieboot (Oscar), streekproducten (zoals crème 
de lait, cider en poire de coq) en de tuin. De 14 
elegante, knusse en gezellige kamers werden 
verdeeld over drie huizen midden in een park van 
20 hectare. Een tennisbaan, sauna en zwembad 
vervolmaken het groene tafereel. Een paradijs! 

Etretat © Mat Distef

De Ronde van Frankrijk keert terug 
naar de cols van de Alpes du Sud

www.hautes-alpes.net/fr/tourisme/experiences/pleine-nature/velo

●

24 JULI: EEN ETAPPE VAN 207 KM
MET EEN BLOEMLEZING VAN COLS

Een historisch moment! De 106e editie van de 
Ronde van Frankrijk loopt over de mythische cols 
in de Alpes du Sud (Vars, Izoard, Galibier) en blaast 
de legende nieuw leven in. In een gedroomde, 207 
km lange trilogie krijgen de koplopers de Col de 
Vars (in 1922 voor het eerst overwonnen door een 
zekere Philippe Thys!) en ook de Col de l’Izoard 
voor hun kiezen, voordat ze de vallei van Serre 
Chevalier beklimmen richting Col du Lautaret. 
Vervolgens meten de renners zich met de reus 
van de Alpen, de Col du Galibier, om dan de 
afdaling aan te vatten. De etappe zet de blikvangers 
van de streek in de kijker, zoals Embrun en zijn 
meer, het meer van Serre-Ponçon, de vallei van de 
Ubaye, Barcelonnette en Vars. 

En jij, krijg jij ook al zin om je te meten met de 
mooiste beklimmingen in de streek? Dat komt 
goed uit, want in het kader van “Cols Réservés” zijn 
sommige cols zoals de Galibier en de Izoard 
voorbehouden voor wielrenners. De routes zijn 
ook toegankelijk voor de minder sportieve mensen 
onder ons dankzij het wonder van de elektrische 
fiets. En wie weet, misschien sleep je dit jaar wel 
het “brevet van de 7 cols” in de wacht, het bewijs 
dat jij op je eigen tempo de zeven reuzen van 
Ubaye overwonnen hebt.

VTT PUREALPES – GTHA © JL Armand Alps Epic

18 19



Wijnkelder met panoramisch 
uitzicht in de Elzas

www.tourisme-alsace.com

●

EEN INNOVATIEF PROJECT OM TE 
ONTDEKKEN IN HET VOORJAAR VAN 2019

Op 20 minuten van Colmar, in het dorpje 
Rorschwihr met 400 inwoners, verrast domein 
Rolly Gassmann met een project van formaat. In 
het voorjaar van 2019 zal deze onafhankelijke 
wijnbouwer, erg bekend om zijn kwaliteitswijnen, 
de laatste hand leggen aan zijn gloednieuwe XXL-
kelder met een oppervlakte van 15.000 m² op niet 
minder dan 6 verdiepingen. 

Het pronkstuk van het project is de degustatiezaal 
van 800 m² met een houten gebinte en een 
fantastisch panoramisch uitzicht over de 
wijngaarden van het domein. Ter plekke kun je een 
vijftigtal wijnen proeven: cuvées van 2018 tot 
cuvées van 1994. Een mooie manier om de wijnen 
van deze uitzonderlijke streek te ontdekken! 

Rohrschwihr sur la Route des Vins d’Alsace © Tristan Vuano

Gastronomie in de kijker in 
Marseille en de Provence

www.marseille-tourisme.com

●

EEN 2019 
TJOKVOL AROMA’S

Van maart tot december 2019 huldigen Marseille 
en de Provence de knowhow en levenskunst in de 
regio Bouches-du-Rhône en maak je kennis met 
alle gastronomische spelers, van productie tot 
verwerking en van bereiding tot opdiening. 

Gérald Passédat, driesterrenchef van het 
restaurant ‘Le Petit Nice’, zal het gezicht zijn van 
dit evenement.

MPG2019 duurt 9 feestelijke maanden lang en 
wordt met trompetgeschal geopend in maart ter 
gelegenheid van het evenement Goût de France. 
Een jaar lang maak je kennis met chefs, 
delicatessenmarkten, picknicks met uitzicht, 
tentoonstellingen, festivals, banketten, 
stadsmoestuinen … kortom, een gastronomische 
reis op Provençaalse bodem. 

Wat drank betreft, staat de beroemde rosé uit de 
Provence in de belangstelling, samen met bieren 
van talloze microbrouwerijen die sinds een paar 
jaar opbloeien en het aanbod van hun Belgische 
buren aanvullen. 

Smakelijk! 

Ludovic Turac © Jean-Philippe Garabedian
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Nancy en zijn 
Sinterklaasfeesten, een must

www.nancy-tourisme.fr 

●

40 FEESTDAGEN DIE UNESCO 
UITRIEP TOT WERELDERFGOED

Elk jaar vieren ook de inwoners van Nancy een 
zekere heer die welbekend is bij de Belgen: 
Sinterklaas, patroonheilige van de Lorraine sinds 
1477! Van eind november tot begin januari hult de 
stad zich in duizenden lichtjes en ruiken de 
Sinterklaasdorpen naar kaneel en peperkoek. 40 
dagen vol feestelijkheden, weelde en vrolijkheid 
om met elkaar te delen. ‘s Avonds mag je de 
winterse lichtshow Rendez-vous Place Stanislas 
die de legende van Sinterklaas projecteert op de 
gevels van de Place Stanislas niet missen.

Tussen al het gefeest door vormen het 
Sinterklaasweekend (eerste weekend van 
december) en zijn traditionele stoet een magisch 
hoogtepunt dat tienduizenden bezoekers lokt. 
Optochten, muziek, snoepjes rapen, animatie in 
de straten … het feest is in volle gang. Elk jaar 
brengt een uitgenodigd gastland zijn tradities, 
gastronomie en feestgewoontes mee zodat je 
telkens nieuwe dingen kunt beleven. Het is dan 
ook geen toeval dat de Sinterklaasfeesten in 
Nancy sinds 23 november 2018 op de nationale 
inventaris van immaterieel cultureel erfgoed van 
Unesco staan. Een originele gelegenheid om alle 
schatten van deze oostelijke stad in een ander 
licht te ontdekken. 

 Les fêtes de Saint Nicolas à Nancy © Ville de Nancy
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Rondtoeren in 
Nantes en omgeving

www.nantes-tourisme.com

●

KUNSTROUTE LANGS DE LOIRE EN GROOTSTE 
WIJNGAARD MET ÉÉN DRUIVENRAS

Een bezoekje aan Nantes geeft je ook de kans om 
de omgeving te verkennen. Op 20 minuten van de 
stad strekken zich 11.500 hectare muscadet-
wijngaarden uit, het grootste wijnbouwgebied met 
één druivenras in Frankrijk (melon de Bourgogne). 
In de zomer van 2015 stippelde Voyage à Nantes 
voor het eerst een toeristische rondrit van 100 
kilometer uit, door de wijngaarden en langs de 
oevers van de Sèvre Nantaise en de Maine. De 
rondrit vertrekt vanuit Nantes naar Clisson, een 
supercharmant stadje met Italiaanse allures waar 
je zeker halt moet houden.

In de omgeving van Nantes ligt ook Estuaire, een 
mooie kunstroute langs de Loire, van Nantes tot in 
Saint-Nazaire. Ze is 60 km lang en bestaat uit 
verrassende monumentale kunstwerken, 
sculpturen en architectuur die ontworpen zijn 
door bekende internationale kunstenaars. Deze 
permanente collectie kun je in alle seizoenen 
bezichtigen en wordt met de jaren nog aangevuld. 
Voor 2019 zijn er trouwens drie nieuwigheden 
aangekondigd: The Nest van Tadashi Kawamata 
(uitkijkpunt in Nantes), Le Crabe, Le Pied, Le Pull, 
Le Système digestif, Le Moteur van Daniel Dewar & 
Grégory Gicquel (Saint-Nazaire). 

CLISSON © V. Joncheray

Ile de Ré en zijn rijke, 
gevarieerde erfgoed

www.iledere.com

●

PANORAMA’S, KNOWHOW 
EN ZILTE SENSATIES

Ontdek het gevarieerde erfgoed van Ré, een eiland 
met een rijke geschiedenis en knowhow. Klim 
naar de klokkentoren van de kerk Saint-Martin-de 
Ré waar je een fraai uitzicht hebt op de 
vestingwerken van Vauban, geklasseerd als 
werelderfgoed van Unesco. Je ontdekt al hun 
geheimen tijdens een rondleiding met gids. 
Beklauter de 257 treden van de vuurtoren, want 
boven wacht je een schitterend vergezicht “op het 
einde van de wereld”.

Je kunt Ile de Ré natuurlijk ook vanaf zee 
verkennen per catamaran of met een mythische 
motorboot die afkomstig is van Ile de Ré: de Rhéa. 
Verder kun je de binnenzee Fier d’Ars ontdekken, 
de klokkentoren van Ars-en-Ré bewonderen, die 
herkenbaar is aan zijn zwart-witte kleur, en een 
pauze inlassen op de zandbank van Bûcheron. Ile 
de Ré is ook een ware schatkamer wat lekkers van 
land en zee betreft. 

Leer alles over de knowhow van lokale 
producenten, maak kennis met een van de 100 
zoutzieders op het eiland en zie hoe zout hier al 
eeuwenlang gewonnen wordt. Vul je longen met 
de zilte zeelucht en proef oesters aan een 
oesterkraampje terwijl je geniet van het 
adembenemende uitzicht op Pertuis. 

Phare des Baleines ©Mathieu Génon
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Balades en Bérioles, het 1e oeno-
toeristische circuit in de Allier, versie 2.0

www.allier-tourisme.com

●

ONTDEK DE WIJNGAARDEN IN DE AUVERGNE PER 
MOUNTAINBIKE, MÉHARI, PARAMOTOR OF TE PAARD

De familie Teissèdre vestigde zich op het Domaine 
des Bérioles midden in de wijnregio Saint-Pourçain 
(Auvergne) in 2011 en nodigt je uit om een 
verrassend oenotoeristisch avontuur mee te 
maken. Per mountainbike, te paard of zelfs per 
Méhari of paramotor (allebei na reservatie) verken 
je op eigen houtje het domein aan de hand van 5 
themaroutes van 3,5 tot 15 km. De routes 
ontdekken kan heel eenvoudig: je komt op het 
domein aan, logt met je smartphone of tablet in 
via de site www.baladesenberioles.com, voert je 
e-mailadres in en laat je de weg wijzen!

Behalve een gps-systeem beschikt de app over 
allerlei interessante info over de werking van het 
wijndomein, het routethema (wijnbouw, erfgoed, 
geschiedenis en gastronomie) en over de plaatsen 
waar je voorbijkomt. Afhankelijk van je wandeling 
kun je ook halt houden bij een imker, een 
saffraanproducent, een biotuinder of een 
molenaar. En als extraatje proef je de heerlijke, 
biodynamisch gemaakte wijnen van het domein. 

Domaine des Bérioles © Prod03

Bourg-en-Bresse 
en zijn ambassadeurs

www.bourgenbressetourisme.fr

●

VAN MARGARETHA VAN OOSTENRIJK 
TOT AOP-GEVOGELTE VAN BRESSE

Twee grote namen, ieder beroemd op zijn manier, 
heten je welkom in Bourg-en-Bresse, op ongeveer 
1 uur van Lyon.

Margaretha van Oostenrijk, de eerste, staat vooral 
bekend om haar liefdesverhaal en haar 
buitengewone lotgevallen. Ze was regentes van 
Vlaanderen en liet als grote mecenas de Taj Mahal 
van Bresse bouwen: het koninklijke klooster van 
Brou. De kerk in flamboyante gotiek, omringd door 
drie kloosters, liet ze optrekken als grafmonument 
voor haar overleden echtgenoot Filibert de 
Schone. Dit mausoleum en kunstmuseum is het 
meest Belgische monument in Frankrijk, maar 
vooral een blikvanger die je moet bezoeken op 
weg naar de Middellandse Zee.

De tweede grote naam is een vaste waarde in 
Frankrijk met haar blauwe poten, witte verenkleed 
en rode kam. Brillat-Savarin noemde haar de 
“koningin der hoenderen en het hoen der 
koningen”. De Bressekip wordt beschouwd als het 
vijfde gastronomische wereldwonder. Met room of 
geroosterd brengt ze jouw smaakorgaan in 
vervoering.
En dit zijn nog maar enkele lekkere voorafjes op 
het feestbanket dat je wacht in Bourg-en-Bresse: 
het groene coulisselandschap van Bresse, het 
zuidelijke Juramassief, natuur en architectuur 
beloven je een aangename dosis ontspanning. Monastère de Brou © AP Office de tourisme
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Verrassend geologisch erfgoed 
in Savoie Mont Blanc

www.parcdesbauges.com - www.geopark-chablais.com

●

DE GEOPARKEN VAN BAUGES 
EN CHABLAIS 

Ken je het geoparklabel? Unesco kent dit label 
wereldwijd toe aan gebieden met een opmerkelijk 
geologisch patrimonium. 

In Savoie Mont Blanc werd het label toegekend 
aan twee natuurgebieden met een uitzonderlijk 
gevarieerd landschap: de geoparken van Bauges 
en Chablais. De afwisselende rotsbodem in het 
geopark van Bauges kwam tot stand door zijn 
geologische geschiedenis en de gevarieerde lokale 
microklimaten. Samen zorgden ze voor een breed 
landschappelijk palet: bergweiden waar de kazen 
van Bauges gemaakt worden, beschutte, droge 
heuvels die de beste wijnen van de Savoie 
voortbrengen, maar ook honing, aromatische 
planten, appels, peren … 

In het geopark van Chablais behoren de kloven 
van de Pont du Diable, bergmeren, het panorama 
van Champeillant, het Lac des Mines d’Or en de 
Ardoisières de Morzine tot de 23 geosites om te 
ontdekken. Speelse animatie, wandel-, fiets- en 
mountainbiketochten met gids, degustaties bij 
producenten en leuke spullen van handwerkers 
met Unesco’s geoparklabel geven ons een andere 
kijk op het landschap en de lokale rijkdommen.

SavoieMontBlanc © Bijasson

Oesterkweker combineert 
gastronomie en wellness in Occitanië

www.domaine-tarbouriech.fr

●

HET EERSTE OESTERTHERAPIECENTRUM 
IN FRANKRIJK

In de lagune van Thau kweekt de familie 
Tarbouriech al drie generaties lang “zonne-
oesters” die erg gegeerd zijn in de sterren-
restaurants. Vorige lente lanceerde het domein 
voor het eerst in Frankrijk het concept 
“oestertherapie”. Het principe? In het wellness-
aanbod staan weldadige oesters centraal, in de 
vorm van geteste en goedgekeurde cosmetica en 
voedingssupplementen. 

Domein Tarbouriech renoveerde het 17e-eeuwse 
herenhuis en de 13e-eeuwse schuur en streefde 
daarbij comfort en respect voor het leefmilieu na. 
De hoofdrol is weggelegd voor lokale, natuurlijke 
materialen. Zo is de schuur bedekt met een rieten 
dak (gemaakt van fijne rietstengels die voor een 
perfecte temperatuur zorgen).

Het domein is ook trots op zijn lokale, biologische 
gastronomie. De groenten die je kunt proeven in 
restaurant La Folie worden ter plaatse gekweekt 
en geoogst in de biodynamische moestuin. 

Kortom, hier maak je een totaalbelevenis mee 
waarin gastronomie, wellness en ontspanning 
hand in hand gaan. Om absoluut te ontdekken!

Domaine Tarbouriech © Domaine Tarbouriech
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Meditatief wandelen en hedendaagse 
kunst tussen de Alpen en de Provence

www.refugedart.fr 

●

UNESCO’S GEOPARK 
HAUTE-PROVENCE

Wandelen is de eenvoudigste manier om bij je positieven 
te komen, om de negatieve effecten van hyperconnectiviteit 
ongedaan te maken, om je geest open te stellen voor de 
wijde wereld en om gewoonweg gezond te blijven. Onze 
Alpes du Sud hebben talloze kunstenaars geïnspireerd. 

De Frans-Belgische Alexandra David-Néel – globetrotter, 
journaliste en schrijfster – vestigde zich bijvoorbeeld in 
Digne-les-Bains, midden in de natuur die haar inspireerde. 
Ze liet er een huis bouwen dat ze Samten Dzong noemde 
(“fort van de meditatie” in het Tibetaans) waar ze leefde 
tot aan haar dood in 1969. Dit verblijf wordt opnieuw 
opengesteld voor bezoekers in juni 2019 en krijgt zijn 
karakter van “schrijvershuis” en zijn oriëntaalse sfeer 
terug. Om te ontdekken na een prachtige wandeling.

En dan heb je ook nog de “Refuges d’art” van Andy 
Goldsworthy, een internationaal bekende beeldhouwer en 
landschapskunstenaar. Goldsworthy creëerde een 150 km 
lang parcours door het geologische reservaat van de 
Haute-Provence. Langs dit parcours bouwde hij drie van 
zijn beroemde eivormige cairns (steenstapels) en zeven 
Refuges, in gerestaureerde ruïnes. De wandeltocht, een 
unicum in Europa, combineert hedendaagse kunst met 
minerale curiosa in het grootste geologische reservaat van 
Europa en neemt acht à tien dagen in beslag. Sommige 
eenvoudiger en sneller toegankelijke werken nodigen uit 
tot meditatie.

Refuges d’art, Andy Goldsworthy © ADT04
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De Escapade, per boot 
de Oise verkennen

www.oisetourisme.com 

●

EEN ONVERGETELIJKE TOCHT 
OVER HET WATER, VLAK BIJ PARIJS

De Oise is een verrassende rivier om te ontdekken 
aan boord van de cruiseboot Escapade. De boot 
vertrekt vanuit Longueil-Annel, een bloeiend 
binnenvaartcentrum, en vaart tussen Noyon en 
Compiègne over het zijkanaal van de Oise en de 
Oise zelf.

Aan boord ontdek je charmante binnenvaartstadjes, 
rode bakstenen huisjes opgesteld langs het 
zijkanaal, de keizerlijke stad Compiègne en de 
Louis XV-brug, evenals de Pont-Neuf en de nieuwe 
hydraulische dam van Venette. Je legt aan op 
diverse locaties en in de buurt van elke 
aanlegplaats kun je gemakkelijk grote toeristische 
sites van de Oise bezoeken, zoals het paleis van 
Compiègne, het kasteel van Pierrefonds en de 
kathedraal van Noyon. De ontdekkingscruises zijn 
ideaal om even aan de sleur te ontsnappen op het 
platteland van de Oise en je krijgt allerhande uitleg 
over het landschap, de dorpen en oude 
manufacturen waar je voorbijvaart.

Dankzij de hybridemotor kun je in stilte van het 
panorama genieten. De boottocht met uitleg duurt 
anderhalf uur, maar je kunt ook aan boord lunchen 
tijdens diverse themacruises die het hele jaar 
rond deel uitmaken van het aanbod.

Escapade © CC2V
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Ile de Ré, om in elk seizoen 
op adem te komen

www.iledere.com

●

GENIETEN TUSSEN ZEE, 
HEMEL EN AARDE

Terwijl je met de fiets, te voet, al peddelsurfend, 
kajakkend of zelfs met een elektrische paraglider het 
doolhof van moerassen, ergens tussen zee, hemel en 
aarde verkent, sluipt de rust van het Ile de Ré in je hart 
en kom je helemaal tot jezelf. Het hele jaar rond kun je 
hier even uitblazen en de tijd nemen om de ongerepte 
natuur en het authentieke erfgoed te ontdekken.

Fiets over de 110 km aan fietspaden die zich over het 
eiland slingeren en observeer onderweg de vogels in 
het natuurreservaat van Lilleau des Niges, bij Portes-
en-Ré. Op een paddleboard of vanuit een kajak krijg je 
eens een andere kijk op de Fier d’Ars met zijn 
landschappen waar mens en zee hun stempel op 
drukten en waar een rijke fauna en flora gedijen.

Geniet van mooie wandeltochten op de 150 km aan 
wandelpaden die je door het veelzijdige landschap met 
bossen, duinen, kust en moeras voeren. Hier proef je 
ook de levenskunst van Ré terwijl je de typische steegjes 
in een van de 10 eilanddorpen verkent en je 
boodschappenmand op de markt vult met 
streekproducten.

Profiteer ook van de weldadige oceaan en verwen jezelf 
met een relaxmoment: een yogasessie op het strand of 
op een paddleboard, of een behandeling in een van de 
3 thalassotherapiecentra op het eiland. Aan jou de 
keuze! Paddle ©Yann Werdefroy

Bourg-en-Bresse Destinations: 
waag je aan het onverwachte! 

www.bourgenbressetourisme.fr

●

DUIKEN, VAREN, PEDDELEN EN 
DEGUSTEREN OP 1 UUR VAN LYON

Naar beneden suizen van het zuidelijke Juramas-
sief met zicht op de Mont Blanc, tussen Zuid-Bour-
gogne, de Beaujolais en Zwitserland. Duiken of 
varen, luieren op een zandstrand aan het water, 
zomerskiën op een meer, de Ain afvaren per kano 
… jouw zomer kondigt zich aan in 50 tinten blauw.

Of geef je toch liever de voorkeur aan een groen 
kleurenpalet? Dat kan natuurlijk ook! Meer dan 
300 km bewegwijzerde mountainbikepaden en 
1.700 km wandelpaden brengen je van de vlakte 
van Bresse naar de hoge Revermont langs 
onverwachte ontdekkingen: kwekerijen van 
Bressekippen, grotten, watervallen, kapelletjes en 
lieflijke dorpen.

En na de inspanning, ontspanning! Hier belandt de 
natuur vanuit de wei op je bord. Producenten, 
slagers, bakkers en restauranthouders delen 
enthousiast hun passie voor lekker eten, van 
Bugeywijnen tot quenelles en Comtéroom. 
Kwaliteitsproducten en korte circuits zijn hun 
leidmotief, tot genoegen van fijnproevers.

Word jij niet gelukkig van gewoon je tijd te nemen 
en unieke momenten te delen met familie en 
vrienden op een plek waar gezelligheid en genieten 
geen grenzen kennen?

Promenade-au-Mont-Myon © Daniel GILLET Ain tourisme
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De ViaRhôna, 
een onthaastvakantie

www.viarhona.com/troncons/geneve-lyon

●

EEN ANDER FACET VAN 
DE SAVOIE MONT BLANC

De 815 km lange fietsroute ViaRhôna begint in de 
Savoie Mont Blanc en loopt vanuit Saint-Gingolph 
langs de oevers van het Lac Léman naar de 
Middellandse Zee, de majestueuze Rhône volgend.

In de Savoie Mont Blanc kun je via zes routes en 
zijroutes mooie natuur- en cultuurparels 
ontdekken tussen meren en bergen: de oude 
Rhône, de kuuroorden Evian en Thonon-les-Bains, 
het dorp Yvoire dat geklasseerd staat als een van 
de mooiste dorpen in Frankrijk, Seyssel waar de 
binnenvaart floreert sinds de oudheid, de 
wijngaarden van Chautagne en Jongieux, Chanaz, 
haventjes en stranden voor een frisse duik in het 
water, handwerkers, lokale producenten, het 
kanaal van Savières, het meer van Le Bourget, de 
abdij van Hautecombe, Aix-les-Bains Rivièra van 
de Alpen en nog zoveel meer. 

Sommige delen lopen langs groene routes 
(Chanaz <> Belley <> Virignin; La Balme <> St-
Genix-sur-Guiers) en lenen zich prima tot 
gezinsuitstapjes. ‘s Avonds klop je aan bij een van 
de talrijke logeerplekken waaruit je kunt kiezen 
langs de route. 

Savoie Mont Blanc © Agence Zoom Bompard

Over het centrale massief 
mountainbiken in de Allier

velo.allier-tourisme.com

●

145 KM AAN LIEFLIJKE, LANDELIJKE 
FIETSPADEN IN DE AUVERGNE

Ruim 20 jaar nadat de Grande Traversée du Massif 
central (GTMC) zijn intrede deed, komt hij terug in 
2019, ditmaal groter, toegankelijker en moderner. 
Een uniek, 1.360 km lang avontuur tussen de grote 
meren van de Morvan en de Middellandse Zee! 
Een eerste mountainbike-ervaring van enkele 
dagen of een langeafstandstocht ... zowel ervaren 
als gelegenheidsmountainbikers en elektrische 
fietsers voelen zich tegenwoordig thuis op de 
GTMC. 

Het traject in de Allier (Auvergne) beslaat 145 km, 
loopt door Moulins, langs de rivier de Allier en 
doorkruist de wijngaarden van Saint-Pourçain. 
Dan duikt het eerste reliëf op en tekent de Chaîne 
des Puys zich af aan de horizon. De Sioulevallei 
met haar landelijke aanblik, rotskloven en “mooiste 
dorp van Frankrijk” Charroux is de laatste etappe 
in de Bourbonnais, waarna je je weg voortzet in 
het departement Puy-de-Dôme waar de hellingen 
stilaan oplopen.

GTMC près de Chantelle © Olivier Octobre
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La Lozère, eldorado 
van het trage toerisme

https://presse.tourisme-occitanie.com/

●

WERELDWIJD ERKENDE, MILIEUBEWUSTE 
VERNIEUWER IN OCCITANIË

Prachtige, weidse natuur en lokale, milieuvriendelijke 
productie … La Lozère in Occitanië gaat absoluut voor 
100 % traag toerisme. In mei 2018 kreeg de regio er het 
gloednieuwe regionale natuurpark Aubrac bij, het 53e in 
Frankrijk en het 7e in Occitanië. Nog een extra troef: het 
Parc National des Cévennes, een ongelofelijke Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé, verkreeg onlangs het 
waardevolle RICE-label, synoniem voor een ongerepte 
sterrenhemel. Daarmee kan de regio aantonen dat de 
omstandigheden er optimaal zijn om de sterren te 
observeren.

Op zoek naar essentiële oliën en biohydrolaten? Spring 
dan even binnen bij distilleerderij Essenciagua. Het 
gebouw met groendak is op milieuvriendelijke wijze 
opgetrokken en perfect geïntegreerd in het landschap. 
De teamleden beschrijven zichzelf als ambachtelijke 
distilleerders en maakten de gewaagde keuze om hun 
aanbod voor het grootste deel zelf te distilleren uit 
biologisch verbouwde ingrediënten. Het resultaat mag 
er wezen! Je milieubewust kleden behoort nu tot de 
mogelijkheden. Het bewijs: Atelier Tuffery, pionier van 
de spijkerbroek in Frankrijk, creëerde onlangs de eerste 
jeans in Franse hennep.  Eén aangekochte jeans is 
gemaakt van 70 m² hennep, aangeplant in de Lot. Zo 
draag je een steentje bij tot de Franse landbouw en 
investeer je tegelijkertijd in een tijdloze jeans. 

Aubrac - Cascade de Deroc © G. Deschamps

Metropool Montpellier 
Méditerranée per fiets

www.montpellier-tourisme.fr

●

VAN HET STRAND NAAR HET 
STADSCENTRUM OP FIETSKRACHT

Bevorder dit jaar traag en ecologisch toerisme in 
Montpellier Méditerranée Métropole! Rondom de 
Occitaanse metropool lopen fietspaden om de 
streek te verkennen op je eigen tempo en met 
milieuvriendelijke transportmiddelen.

Het stadscentrum van Montpellier ligt op 13 km 
van het strand en is makkelijk toegankelijk per 
fiets: sla bijvoorbeeld het fietspad langs de rivier 
in en rij tot Palavas-les-Flots, waarna je 2 km 
verder fietst met het strand aan je linkerzijde en 
het meer van Prévost aan je rechterzijde, tot in 
Villeneuve-lès-Maguelone, een gemeente met 
een uitzonderlijk rijk natuurpatrimonium en wilde, 
ongerepte natuur. Op de terugweg rij je voorbij de 
kathedraal van Villeneuve-lès-Maguelone en 
bewonder je de zonsondergang vanaf de 
voetgangersbrug, om dan het jaagpad in te slaan.  
Sla vervolgens af naar Palavas en volg de Lez naar 
Montpellier, neem de omgeving in je op en zuig je 
longen vol frisse lucht van de Middellandse Zee. 
Klaar om te vertrekken?

Goed om te weten: in Villeneuve-lès-Maguelone 
mag je met een gevalideerd TaM-ticket aan de 
halte Vélomagg strand op lijn 32 gratis een hele 
dag gebruikmaken van een vélomagg-fiets in de 
zomerperiode.

Fête de la mer et de la plage © Ch.Ruiz
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De Camargue, 
om alle tijd te nemen

www.arlestourisme.com/fr

●

PROVENÇAALSE NATUUR 
DIE UNIEK IS IN DE WERELD

Arles is onlosmakelijk verbonden met de 
Camargue, een wilde brok natuur, een unieke 
biotoop in de wereld (geklasseerd door Unesco), 
een postkaart op levensgroot formaat: paarden, 
stieren, flamingo’s, meertjes, rijstvelden zover het 
oog reikt … Met zijn 28 km aan fijnzandstrand 
heeft de Camargue het grootste, natuurlijke strand 
aan de Middellandse Zee.

Te voet, te paard of met de fiets ... de Camargue 
verken je zonder haast, dicht bij de natuur en de 
dieren. Er zijn talloze paden om op verkenning te 
gaan (Musée de la Camargue, La Palissade, La 
Capelière, Marais du Vigueirat). De fiets- en 
wandelroutes brengen je overal: je kan de zeedijk 
gaan verkennen, een tocht maken op een 
Camarguepaard, een dag meemaken op het ritme 
van een kudde stieren of het dorp Salin-de-Giraud 
gaan ontdekken. In deze voormalige zout-
winningsstad op een boogscheut van de lange 
zandstranden van Piémanson ligt sinds enkele 
maanden de nieuwe camping “Les bois flottés de 
Camargue”. Een adres dat kitesurffans en mensen 
die van ongerepte stranden houden zeker moeten 
noteren.  

Chevaux Camargue © G-Vlassis

Le Carré du Palais, een 
fijnproeverspaleis in Avignon

www.carredupalais.fr

●

IN WIJNEN VAN DE CÔTES DU RHÔNE 
PROEF JE DE FRANSE LEVENSKUNST

Avignon staat bekend om zijn Pausenpaleis, brug 
en internationale theaterfestival, maar is bij het 
grote publiek misschien minder bekend als 
hoofdstad van de Côtes du Rhône.

In de stad is dan ook heel wat te doen rond wijn: 
Millévin, het feest van de primeurwijnen, de 
traditionele oogstperiode, de Estivales du Rhône 
… maar toch ontbrak het Avignon aan een leerrijke 
plek om deze wijnen voor te stellen en te 
degusteren.

Op de Place du Palais des Papes installeerde men 
in de oude Banque de France de nieuwe Carré du 
Palais, een plek die in het teken staat van wijnen 
uit de Rhônevallei, gastronomie en wijntoerisme. 
De school van de Rhônewijnen geeft hier lessen 
en workshops aan bezoekers, heeft een wijnbar 
met alleen Rhônewijnen, een indrukwekkende 
kelder, mooie salons en terrassen en organiseert 
het hele jaar door evenementen. De stad heeft er 
dus een bijzondere locatie bij die je absoluut moet 
ontdekken!

Cave Carré du Palais © Morgan Mirocolo
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Op adem komen met je gezin 
in Antibes Juan-les-Pins

www.antibesjuanlespins.com

●

BIODIVERSITEIT EN SCHITTERENDE 
PANORAMA’S AAN DE CÔTE D’AZUR

Vergezichten, stranden en weids groen … Cap d’Antibes 
is ideaal om van een gezinsvakantie te genieten. Zet 
koers naar het Plateau de la Garoupe om van een 
wondermooi vergezicht aan de Côte d’Azur te genieten, 
van de golf van Saint-Tropez tot aan de Italiaanse Alpen. 
Ontdek de streek op je eigen tempo met behulp van de 
Natura 2000-classificatie, een Europees netwerk dat 
natuurgebieden indeelt volgens hun kwaliteit, 
zeldzaamheid en kwetsbaarheid van de natuurlijke 
habitats en hun dier- en plantensoorten.

Ben je een wandelfan en wil je graag meer weten over 
de lokale flora en fauna? Ga dan op stap met een 
natuurgids op het douanepad Tire-Poil. Je maakt een 
prachtige wandeling van 3,7 km helemaal rond Cap 
d’Antibes waar mediterrane plantensoorten overdadig 
groeien. Een unieke gelegenheid om sommige te 
proeven zoals atriplex of zelfs postelein ... 

Neem een pauze aan het uitkijkpunt om te genieten van 
alweer een prachtig vergezicht, ditmaal over het 
maritieme reservaat Pelagos! In dit ongelofelijke 
zeereservaat van 87.500 km² zijn de zeezoogdieren 
beschermd dankzij een overeenkomst tussen Italië, 
Monaco en Frankrijk. 

Tire-poil © Ville d’Antibes Juan-les-Pins

Nice en zijn 
streekspecialiteiten

www.nicetourisme.com/actualites/la-cuisine-nicoise

●

ECHTE ZUIDERSE 
LEVENSKUNST

Net zoals Lyon heeft ook Nice een heel eigen keuken die 
tradities hoog in het vaandel draagt. Traditionele 
gerechten uit Nice passen bij een gezonde levensstijl en 
houden de streekproducten in ere. Ze gaan altijd 
vergezeld van de beroemde olijfolie (met AOC) en 
allerlei aromatische planten. 

Eetgelegenheden met het label van Nice, herkenbaar 
aan het kleine raambiljet, houden de tradities hoog. Het 
label is gecreëerd in 1998 en wordt tegenwoordig 
beheerd door het Office Métropolitain Nice Côte d’Azur 
dat het label promoot bij lokale restaurants en nieuw 
leven inblaast met een modernere versie van het logo 
en een uitgebreid receptenboekje. Culinaire tradities en 
de vindingrijke, innovatieve kookkunst van nieuwe chefs 
bestaan nu naast elkaar. Tussen deze hippe 
gastronomische stylisten heerst een gezonde rivaliteit. 
Enkele goede adresjes: L’Aromate (één Michelinster), 
Jan (één Michelinster), Flaveur (twee Michelinsterren) 
en Le Chantecler (twee Michelinsterren).

Geen gastronomie zonder wijn … Nice is de enige stad 
in Frankrijk die binnen haar gemeente een wijngaard 
met een AOC heeft, verkregen in 1941. Op 20 minuten 
van het stadscentrum produceert een vijftiental 
wijnbouwers op de heuvels rond Bellet een witte, rode 
en roséversie van de Belletwijn, waarvan de reputatie al 
lang de Franse grenzen overschreden heeft.

Pan bagnat © J.Kelagopian OTCN
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De Provençaalse wonderen 
van Roquebrune-sur-Argens 

●

EEN MEER, RIVIER, DE MIDDELLANDSE 
ZEE ... IDEAAL VOOR WATERSPORT!

Roquebrune-sur-Argens is een kleine Provençaalse 
gemeente op een vijftiental kilometer van Saint-
Raphaël en de ideale plek voor alle watersportfans. 
Tussen meer, rivier en Middellandse Zee vind je 
water zoveel je wilt! Tot de hoogtepunten behoort 
het Lac Perrin met meer dan 30 hectare zoet 
water aan de voet van de mythische rots van 
Roquebrune, zeker een van de mooiste plekken 
aan de Côte d’Azur. Het meer is trouwens 
kandidaat bij Unesco sinds 2018. Relax aan boord 
van een waterfiets of kano, hang de clown uit op 
een boei die achter een boot hangt en avonturiers 
kunnen zich eens wagen aan waterskiën. 

Ben je op zoek naar verkoeling en eens wat 
anders? Zak dan af naar het overvloedige water en 
de groene oevers van de Argens. Speel indiaantje 
en vertrek per kano op avontuur. Vaar langs de 
rode kliffen van Rocher de Roquebrune of volg de 
rivier tot aan de zee! Een plek waar je geweest 
moet zijn.

De zee, daar valt nog meer over te vertellen! De 
kust van Les Issambres heeft activiteiten à la carte 
in petto: parasailing, waterskiën, wakeboarden, 
peddelsurfen, zeilles, een duikinitiatie en, exclusief 
in Europa, Seakart en seaBob. 3, 2, 1 … het water in!

Littoral les Issambres 
©Office de tourisme de Roquebrune-sur-Argens

roquebrunesurargens-tourisme.fr

●

GROENE, VRUCHTBARE BODEM

Roquebrune-sur-Argens, tussen Cannes en Saint-
Tropez, wordt ook geassocieerd met de vlakte van 
de Argens die uniek is in de regio en al bij de 
Romeinen bekendstond om haar vruchtbare 
bodem. Omringd door het Esterelmassief en het 
Mauresmassief, waar de droge bodem zich goed 
leent tot wijnbouw, profiteert de vlakte van Argens 
van een overvloed aan zon. 

Het resultaat? Een overvloedige oogst van 
olijfbomen, bijen (honing), streekfruit en -groenten 
… Maak een mooie wandeling: onderweg ontdek je 
het diverse lekkers van deze rijke bodem en de 
lokale ambachtelijke chocolatiers. Met zijn vieren 
vullen ze je ogen en mond met aroma’s om bij 
weg te dromen. Geluk in tabletvorm!

Zijn je maag en geest verrijkt met zalig lekkers, 
dan ga je sereen “een balletje slaan” op de ideaal 
gelegen vijfsterrengolf met uitzicht over de baai 
van Saint-Raphaël. Dit was trouwens de eerste 
golfbaan in Frankrijk die het label “Qualité 
Tourisme” kreeg, nadat ze opgenomen werd in de 
besloten kring van Franse vijfsterrenbanen.

Ten slotte heeft Roquebrune-sur-Argens ook 
talloze fietsroutes die geschikt zijn voor fietsers 
van elk niveau. Met wat elektrische hulp kun je 
ongelofelijke fietstochten maken die je het rijke 
erfgoed van de streek tonen. Welkom in het 
paradijs!

Le Rocher de Roquebrune-sur-Argens 
© Office de Tourisme de Roquebrune-sur-Argens
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Animatiefilm France eMotion 
reist door het Franse erfgoed

●

EEN KUNSTPROJECT IN 
AUGMENTED REALITY

Atout France en het Institut français onthullen 
de reizende tentoonstelling France eMotion – 
Le voyage animé, een kunstproject waarin jonge 
internationale fotografen, nieuwe technologie 
en Franse cultuursites samenkomen. 
Augmented reality brengt 35 nieuwe werken tot 
leven om de nieuwsgierigheid van kijkers uit de 
hele wereld te prikkelen zodat ze zin krijgen om 
het rijke, Franse erfgoed (opnieuw) te ontdekken.

Frankrijk heeft een levendig cultureel leven en 
jaarlijks openen er talrijke nieuwe musea, worden 
er ambitieuze renovaties van monumenten 
doorgevoerd en festivals op touw gezet. Deze 
dynamiek heeft een positief effect op het toerisme: 
de honger van internationale bezoekers naar het 
Franse cultuuraanbod gaat alleen maar in 
stijgende lijn. 

Na de succesrijke tentoonstelling Imagine France 
– Le voyage fantastique, een initiatief uit 2014 in 
samenwerking met de Maia Flore-fotowedstrijd 
dat te zien was in 36 landen tussen 2014 en 2018, 
bedachten Atout France en het Institut français 
een nieuw reizend kunstproject om Franse 
cultuursites in de kijker te zetten.

Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse,  
Auvergne-Rhone-Alpes © Lourdes Segade - Atout France
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Mucem, Marseille -®Edu Monteiro_Atout France

Voor France eMotion – Le voyage animé deden 
Atout France en het Institut français, in nauwe 
samenwerking met curator Muriel Enjalran, een 
beroep op vier internationale fotografen. De 
Beniner Ishola Akpo, de Braziliaan Edu Monteiro, 
de Amerikaan David Schalliol en de Spaanse 
Lourdes Segade doorkruisten in de zomer van 
2017 ieder een deel van Frankrijk om 35 cultuursites 
te fotograferen. 

Om hun beelden tot leven te brengen, bedachten 
de Franse kunstenaars Julie Chheng en Thomas 
Pons vervolgens een animatiefiguur die door de 
foto’s beweegt en van vorm verandert in een 
eenvoudige en voor iedereen toegankelijke app 
met augmented reality. 

France eMotion is dus een unieke artistieke belevenis 
waarin fotografie en digitale animatie versmelten en die 
toeschouwers meeneemt voor een verrassende (her)
ontdekkingsreis door het rijke Franse erfgoed. 

Na de voorstelling van de tentoonstelling in de Parijse 
Conciergerie, die beheerd en opengehouden wordt 
door het Centre des Monuments Nationaux, zal de 
tentoonstelling halt houden in Spanje, Italië, Duitsland, 
Brazilië, de Verenigde Staten en ook in Benin om daarna 
haar internationale reis voort te zetten tot in 2020. In 
België zal ze te zien zijn bij Alliance Française (Kunstlaan 
46 te 1000 Brussel) vanaf eind mei.

Om de tentoonstelling te ontdekken:  

1. Download de gratis app France eMotion,  
beschikbaar voor iOS en Android in de App Store of bij 
Google Play: https://itunes.apple.com/nz/app/france-
emotion/id1348314991?mt=8&ign-mpt=uo%3D2. 

2. Geef toegang tot het fototoestel.

3. Richt op de foto’s ... en beleef een leuke animatiereis!

Raoul Dufy stelt tentoon 
in Le Havre

www.lehavretourisme.com 

●

SCHILDERIJEN VERTELLEN OVER HET LEVEN IN 
LE HAVRE, VAN 18 MEI TOT 3 NOVEMBER 2019

Raoul Dufy (1877-1953) wordt beschouwd als een 
van de grootste kunstenaars uit de eerste helft 
van de 20e eeuw en staat als kind van Le Havre 
regelmatig in de kijker, net als andere schilders die 
onlosmakelijk met de stad verbonden zijn, zoals 
Eugène Boudin, Claude Monet, Othon Friesz en 
Georges Braque. 

En terecht, want de kunstenaar is geboren in Le 
Havre, voerde er zijn eerste experimenten uit en 
bleef de stad zijn hele loopbaan lang schilderen. 

Naast architectuur, die hij maar beperkt in beeld 
bracht, was de kunstenaar vooral geboeid door de 
sfeer en het leven in de haven, aan de kades, het 
casino, het strand en door het voortdurende 
schouwspel van de boten en de baders. 

Deze taferelen uit het leven zijn vanaf 2019 te zien 
in het Musée d’art moderne André Malraux (MuMa). 
Voor het eerst komen ruim 80 werken van de 
kunstenaar (schilderijen en aquarellen) die zijn 
geboortestad in beeld brengen samen van 18 mei 
tot 3 november, in het kader van de 3e editie van 
“Un Eté au Havre”.

Raoul Dufy, Les Régates, 1907-1908, Huile sur toile, 54 x 65 cm, Paris, 
Musée d’art moderne, legs du Docteur Maurice Girardin en 1953 © Musée 
d’Art Moderne de la ville de Paris / Roger Viollet© Adagp, Paris, 2019
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Kunst- en cultuurparcours
in Nantes

www.levoyageanantes.fr 

●

EEN REIS DOOR DE STAD, 
MET MEER MOOIS ELKE ZOMER

Voyage à Nantes (VAN) ging van start in 2012 en is 
een ludiek, poëtisch en uniek stadsparcours met 
een vijftigtal haltes. Jaarlijks krijgt het initiatief een 
nieuwe boost dankzij het zomerevent (dit jaar van 
6 juli tot 1 september 2019). Laat je leiden door de 
groene lijn op de grond en ontdek de talrijke 
creaties van kunstenaars, tuiniers, koks, dj’s en 
graffitikunstenaars die de stad voor de gelegenheid 
hun eigen stempel geven. 

Elk jaar laat het zomerevent zijn sporen na: als 
een werk of een installatie in de smaak viel, zijn 
plek gevonden heeft of een reactie uitlokte, 
verandert het in permanent stadsobject. Tijdens 
de zeven edities vulde almaar meer moois het 
parcours aan. En zo transformeert VAN de stad 
Nantes langzaam maar zeker! Wedden dat volgend 
jaar opnieuw verandering brengt? Enkele 
hoogtepunten deze zomer: La Cantine, een bar-
restaurant aan de oever van de Loire, is uitgetekend 
door het ontwerpbureau Appelle moi Papa en 
werd door de jaren heen een blikvanger van 
Voyage.  Nog een hoogtepunt: de bekende Nuit du 
VAN, een feestnacht die officieel het startsein 
geeft voor de nieuwe editie. Op het menu: muziek 
en eten van de bovenste plank, artistieke 
performances, gratis toegang tot musea ‘s avonds 
... kortom, haal je agenda boven!   

La Cantine du Voyage, Nantes © M.Chauveau

Marie-Antoinette 
of hoe een imago verandert 

tourisme.monuments-nationaux.fr 

●

VAN 16 OKTOBER 2019 TOT 26 JANUARI 
2020 IN PARIJS

De Conciergerie, die dienstdeed als staats-
gevangenis tijdens de Franse Revolutie, zet nu 
haar bekendste bewoonster in de schijnwerpers: 
koningin Marie-Antoinette. Buitenlandse verraad-
ster, martelares, jonge heldin, gecultiveerde vrouw, 
mode-icoon … de superlatieven ontbreken niet 
wanneer mensen Marie-Antoinette portretteren. 
Ze was niet populair in het Frankrijk van haar tijd, 
maar dat deed toch geen afbreuk aan haar imago 
in Japan, de Verenigde Staten, Engeland en Italië, 
waar ze echt aanbeden werd. 

Boeken, biografieën, films, meubels, poppen, 
manga’s, reclame en zelfs videospelletjes … ze is 
vandaag de dag het meestbesproken en sterkst 
aanwezige historische personage. Maar waarom 
zo’n stortvloed aan beelden? Waarom leidt het lot 
van deze prinses vandaag de dag tot zoveel 
fantasieën? De tentoonstelling “Marie-Antoinette 
Mania” werpt een historische en kritisch 
vergelijkende blik op de overdreven mediatisering 
van de jonge koningin.

Conciergerie © C. Rose, CMN, Paris CMN

50 51



Parelmoer, 
een ambacht in de Oise

www.oisetourisme.com 

●

HET MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA 
TABLETTERIE VIERT ZIJN 20E VERJAARDAG

Vanaf de 17e eeuw begonnen de lokale boeren, om 
ook in het laagseizoen iets omhanden te hebben, 
objecten te maken van parelmoer, ivoor, 
ebbenhout, visleer en been. Deze activiteit was zo 
succesrijk dat ze zich aan het begin van de 20e 
eeuw ontwikkelde tot een echte industrie. In de 
kleine gemeente Méru in de Oise, op minder dan 
twee uur van Parijs, nam de parelmoersector een 
hoge vlucht. Duizenden knoopjes met 4 gaatjes en 
ook dominostenen en waaiers zagen er het 
levenslicht.

Tegenwoordig is het Musée de la Nacre et de la 
Tabletterie in Méru, waar de parelmoerstiel 
doorgelicht en voortgezet wordt, ondergebracht in 
een prachtig bakstenen gebouw uit de 19e eeuw 
dat vroeger dienstdeed als knopenfabriek. Een 
bezoek duurt zo’n twee uur. Je ziet er hoe 
dominostenen en knopen gemaakt worden, 
ontdekt de werkplaatsen die nog gebruiksklaar 
zijn, samen met talrijke stukken uit de collectie en 
de grondstoffen. Een prima gelegenheid om 
inzicht te krijgen in een ambacht van vroeger. Aan 
het einde van je bezoek kun je achter het museum 
in de charmante theesalon met uitzicht op de 
landschapstuin rustig genieten van thee met iets 
lekkers.

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Nancy, bakermat van de 
art nouveau in Frankrijk

www.nancy-tourisme.fr

●

DE SCHOOL VAN NANCY, EEN BEWEGING 
MET INTERNATIONALE WEERKLANK

Tussen 1880 en 1914 ontpopte Nancy zich tot spil 
van een verrassende artistieke en architecturale 
beweging: de school van Nancy. De stroming 
ontstond rond 1880 en sloot aan bij de art 
nouveau. Privéwoningen, banken en winkelpanden, 
prachtige glasramen, kunstwerken en 
gebruiksvoorwerpen … de art nouveau drong 
overal door in het leven van de inwoners van 
Nancy ten tijde van de belle époque. Dit fenomeen 
werd verwoord door het devies van de school van 
Nancy en haar geniale bezieler Emile Gallé: kunst 
voor iedereen en kunst overal! Naast unieke 
stukken en zeer beperkte oplages kon men door 
middel van moderne productietechnieken ook 
meubels en objecten die tegelijk functioneel 
waren en toch prachtig oogden in grote aantallen 
produceren.

Vandaag de dag ontsluiert het Musée de l’Ecole de 
Nancy, gevestigd in de woning van Eugène Corbin 
die toentertijd de grootste mecenas was, de 
geheimen van de beweging van onder andere 
Majorelle, Gruber en Prouvé. Ga zeker ook eens 
langs in het museum voor schone kunsten om de 
Daumcollectie te zien, die bestaat uit 600 
meesterwerken. Hier krijgt het publiek ze te zien 
in een unieke scenografie.

Façade de la Villa MAJORELLE à Nancy © Régine DATIN
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Marseille, het nieuwe design- 
en architectuurmekka

www.marseille-tourisme.com

●

HET RECENTSTE PROJECT: DE 
MARSEILLAISE-TOREN VAN JEAN NOUVEL

In Marseille gaat er geen maand voorbij zonder dat 
een nieuwe designlocatie het levenslicht ziet. 
Hotels, restaurants, conceptstores … de stad 
verdubbelt sinds enkele jaren haar inspanningen 
om mee te gaan met haar tijd. 

Het hippe Marseille is in de ban van architectuur 
en design, en zet het ene grandioze project na het 
andere neer: na de CMA CGM-toren van Zaha 
Hadid, het Mucem van Rudy Ricciotti, het FRAC 
van Kengo Kuma en zoveel andere bouwwerken 
doet nu de toren La Marseillaise van Jean Nouvel 
zijn intrede! 

Sinds de beroemde Cité Radieuse van Le Corbusier 
(geklasseerd door Unesco en het hele jaar open 
voor bezoekers) uit de jaren ‘50 trekt de stad met 
haar architectonische reputatie de grootste 
Franse en buitenlandse architecten aan. De 
hedendaagse kunst blijft hier evenmin achter. In 
2020 zal Marseille immers als eerste Franse stad 
de internationale biënnale MANIFESTA verwel-
komen. 

Tour la Marseillaise – Jean Nouvel © OTCM

Focus op kunst 
en design in Antibes

www.antibesjuanlespins.com

Van 1 tot 3 november 2019 vindt de tweede, nog 
innovatievere editie van het Week-end du Design 
et des Arts autour de la table plaats in Antibes 
Juan-les-Pins (regio Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
Van gespecialiseerde scholen tot kunstenaars, 
handwerkers, designers en industriëlen ... de stad 
wordt een weekend lang een hotspot van innovatie 
en creativiteit, waar allerlei ontwerpers welkom 
zijn. Zo wil ze jong creatief talent een toekomst 
geven!

Dit is een nieuw idee waaruit nog een nieuw idee 
ontstond. De stad Antibes kreeg onlangs immers 
het label Ville et Métiers d’Art. Het doel? De 
ontwikkeling en overdracht van uitzonderlijke 
knowhow stimuleren. Voor de gelegenheid werd 
er een nieuw parcours uitgezet langs oude 
casemates (gewelfde kamers in de stadsmuur) in 
de oude stad waarlangs je diverse lokale 
handwerkers ontdekt. 

WDA © Service communication ville d’Antibes

●

EEN KUNST- EN DESIGNBEURS EN HET 
NIEUWE LABEL VILLE ET MÉTIERS D’ART
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DICHTERBIJ 
DAN JE 
DENKT

DANKZIJ HET 
VLIEGTUIG EN DE 
HOGESNELHEIDS-
TREIN!
●

●

LA FRANCE

www.brusselsairlines.com

●

BRUSSELS AIRLINES

Brussels Airlines, lid van de Lufthansa-groep, 
Eurowings 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 8 
grote bestemmingen in Frankrijk: Lyon, Bordeaux, 
Marseille, Nantes, 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 € 89 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 € 359 (retour) 
biedt een snack en de mogelijkheid om je 
ticket 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, twee stuks handbagage van 
16 kg en twee stuks ruimbagage van 32 kg. 

THE LOFT 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”. 

In oktober 2015 lanceerde Brussels Airlines LOOP, een 
getrouwheidsprogramma voor alle vluchten op het net 
van de luchtvaartmaatschappij. Brussels Airlines mikt 
met LOOP op het groeiende aantal klanten die 
regelmatig in Europa reizen en die geen baat hebben bij 
de traditionele getrouwheidsprogramma’s. Voor elke 
euro uitgegeven aan een ticket van Brussels Airlines 
(met uitzondering van de luchthaventaksen) ontvangt 
de klant drie LOOPs. Na verloop van tijd kan hij zijn 
verzamelde LOOPs omruilen om een volgende vlucht te 
reserveren.

Luchtverbindingen
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Luchtverbindingen
●

TUI FLY

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 2017 vervoerde TUI fly 3,7 miljoen 
passagiers. Zijn vloot van 33 vliegtuigen is jong en 
modern: TUI fly investeert voortdurend om zijn 
ecologische impact te verminderen, daarvan 
getuigen zijn twee Boeing 787 Dreamliners en zijn 
vier 737 MAX-toestellen. 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, Nice-Brussel Zuid 
Charleroi, Toulon-Antwerpen en Toulon-Brussel 
Zuid Charleroi.  

TUI fly stationeerde Boeings in vier Franse 
luchthavens (Parijs-Charles de Gaulle, Parijs-Orly, 
Rijsel en Nantes) om vluchten voor rekening van 
TUI France uit te voeren. De maatschappij heeft 
ook een binnenlandse luchtlijn op Frans 
grondgebied, tussen Brest en Toulon.

●

AIR FRANCE

Air France legt vanuit België regelmatige, frequente 
verbindingen in met continentaal Frankrijk, Corsica en 
de Franse overzeese gebieden.

1. Vanuit Brussels Airport:  
het hele jaar door, drie dagelijkse rechtstreekse 
vluchten naar Lyon en een dagelijkse vlucht naar 
Rennes, in de week. ‘s Zomers een wekelijkse 
rechtstreekse vlucht van Brussel naar Calvi, elke 
zaterdag van 6 juli tot 31 augustus 2019.   

2. Vanuit Brussel Zuid:  
via Parijs-Charles de Gaulle en Parijs-Orly: 40 
bestemmingen in Frankrijk, 4 bestemmingen in 
Corsica en meer dan 50 vluchten per week naar 
de Franse overzeese gebieden. In partnerschap 
met de SNCF: 7 TGV-ritten per dag met registratie 
van de bagage in het station, naar de meeste 
bestemmingen vanuit Parijs-Charles de Gaulle.      

3. Met vertrek vanuit Rijsel: 
rechtstreekse dagelijkse vluchten van Air France 
naar 15 bestemmingen in Frankrijk en Corsica.

In samenwerking met de SNCF, 10 TGV-ritten per dag 
naar Parijs-Charles de Gaulle en van daaruit naar 40 
bestemmingen in Frankrijk en meer dan 50 wekelijkse 
vluchten naar de Franse overzeese gebieden.

●

RYANAIR

Ryanair vliegt rechtstreeks op diverse Franse 
bestemmingen vanuit Brussel Charleroi: 

• Bergerac (Nouvelle-Aquitaine)

• Biarritz (Nouvelle-Aquitaine)

• Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)

• Carcassonne (Occitanië)

• Figari (Corsica)

• La Rochelle (Nouvelle-Aquitaine)

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

• Montpellier (Occitanië)

• Nîmes (Occitanië)

• Perpignan (Occitanië)

• Rodez (Occitanië)

• Toulouse (Occitanië)

Luchtverbindingen

www.airfrance.bewww.tuifly.be www.ryanair.com 
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Treinverbindingen
●

TGV® BRUSSEL - FRANKRIJK: RECHTSTREEKS, 
SNEL, DAGELIJKS EN HET HELE JAAR ROND!

Dankzij de samenwerking tussen de NMBS en de 
SNCF kun je supersnel op ontdekking in Frankrijk 
met de TGV® die Brussel-Zuid rechtstreeks 
verbindt met een twintigtal Franse steden in het 
noorden, oosten, de Rhônestreek, de Provence en 
Occitanië.

Beide ondernemingen bundelen het hele jaar hun 
ervaring en knowhow zodat je dagelijks vanuit 
Brussel-Zuid kunt vertrekken naar de mooiste 
Franse bestemmingen zonder via Parijs te reizen 
(tot 6 treinen heen en terug per dag). 

Of je nu een zakenreis of uitstapje maakt, iedereen 
waardeert het comfort en de snelheid van de 
rechtstreekse verbindingen naar Rijsel (35 min), 
luchthaven Charles de Gaulle (1.13 uur), Marne-la-
Vallée/Disneyland® Parijs (1.33 uur), Lyon (3.27 uur), 
Marseille (5.23 uur), Montpellier (5.47 uur) ...

Reizen met de TGV® Brussel - Frankrijk is kiezen 
voor milieuvriendelijk vervoer, zonder inchecken 
en zonder uitchecken, van stads-centrum 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

• een klantendienst 7/7d 

• duizenden bestemmingen in Europa

• snel en makkelijk online reserveren  

• een unieke app 

NIEUW! Sinds 9 december 2018 staan er twee nieuwe, 
klassieke treinverbindingen tot jouw beschikking, 
tussen Wallonië en Parijs via Noord-Frankrijk:

• 2 ritten heen en terug per dag tussen Namen, 
Charleroi en Parijs (overstappen in Maubeuge);

• 2 ritten heen en terug per dag tussen Bergen en 
Parijs (overstappen in Aulnoye-Aymeries).

●

THALYS

Thalys brengt al meer dan 20 jaar de culturen en 
economieën van zijn vier Europese landen bij 
elkaar. Tegen hoge snelheid doe je er aan boord 
van de rode treinen immers maar 1.22 uur over om 
vanuit Brussel naar Parijs te reizen, 1.47 uur om 
Keulen te bereiken en 1.50 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. Je reist “standaard” 
vanaf € 29 (Parijs) en € 19 (Duitsland en Nederland). 
Met “Comfort” reis je in de eerste klas en met 
“Premium” krijg je een complete servicewaaier en 
een maaltijd opgediend aan je zitplaats.

Nieuwe Franse bestemmingen in 2019: Marne-la-
Vallée, Roissy-Charles de Gaulle en Bordeaux 
(Thalys Soleil).

Sinds 2016 biedt Thalys bovendien met Izy een 
lowcostalternatief aan tussen Brussel en Parijs, in 
2.15 uur.

Treinverbindingen

www.thalys.com - www.izy.com 
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Contactgegevens van 
aanwezige Franse partners 

COMITE DEPARTEMENTAL 
DU TOURISME DE L’ALLIER
Cécile BASSEVILLE
Tel. : 0033 (0)4 70 46 81 54
c.basseville@allier-tourisme.net     
www.allier-tourisme.com  

AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’ALSACE
Anouck SITTRE
Tel. : 0033 (0)3 89 29 81 33
a.sittre@alsace.com   
www.visit.alsace  

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES 
D’ANTIBES JUAN-LES-PINS
Lucy HOWARD
Tel. : 0033 (0)4 22 10 60 26
lucy.howard@antibesjuanlespins.com   
www.antibesjuanlespins.com 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DES ARDENNES 
Djamila DAOUD
Tel. : 0033 (0)3 24 56 67 77
daoud@ardennes.com  
www.ardennes.com  

ARLES TOURISME
Francine RIOU
Tel. : 0033 (0)4 90 18 41 24
f.riou@arlestourisme.com
www.arlestourisme.com   

AVIGNON TOURISME
Sylvie JOLY
Tel. : 0033 (0)4 32 74 36 54
S.Joly@avignon-tourisme.com 
www.avignon-tourisme.com

BOURG-EN-BRESSE DESTINATIONS 
OFFICE DE TOURISME
Anne PAGNOTTE-BIEL
Tel. : 0033 (0)6 89 31 26 84
communication@bourgenbressetourisme.fr
www.bourgenbressetourisme.fr

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Emmanuelle PARDINI
Tel. : 0033 (0)1 44 61 21 33
emmanuelle.pardini@monuments-nationaux.fr
www.tourisme.monuments-nationaux.fr

COMITE REGIONAL DU TOURISME 
CENTRE - VAL DE LOIRE 
Estelle VANDENBROUCQUE 
Tel. : 0033 (0)2 38 79 95 27 
presse@centre-valdeloire.org 
www.valdeloire-france.com 

LE HAVRE – ETRETAT TOURISME
Eric BAUDET
Tel. : 0033 (0)2 35 54 94 45
eric.baudet@lehavretourisme.com
www.lehavretourisme.com  

DESTINATION ILE DE RE
Karoline EBERWEIN 
Tél. : +33 (0)5 46 09 91 39 
presse@iledere.com
www.iledere.com  

Contactgegevens van 
aanwezige Franse partners 

OFFICE MÉTROPOLITAIN DE TOURISME  
ET DES CONGRES DE MARSEILLE
Silvie ALLEMAND
Tél. : 0033 (0)4 91 13 89 19 / 0033 (0)6 73 86 09 80 
sallemand@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES 
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Caroline BERLAND
Tel. : 0033 (0)4 67 60 19 33
caroline.berland@ot-montpellier.fr     
www.montpellier-tourisme.fr

DESTINATION NANCY – OFFICE DE TOURISME 
Florence DOSSMANN
Tel. : 0033 (0)3 83 35 90 07 
florence.dossmann@nancy-tourisme.fr    
www.nancy-tourisme.fr

LE VOYAGE A NANTES
Xavier THERET
Tel. : 0033 (0)2 51 17 48 60 
Xavier.Theret@LVAN.fr    
www.levoyageanantes.fr

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN  
NICE COTE D’AZUR
Anne GILET
Tel. : 0033 (0)4 92 14 46 42 
anne.gilet@nicecotedazurtourisme.com    
www.nicetourisme.com

NORMANDIE TOURISME
Nadia LE COGUIEC
Tél. : 0033(0)2 32 33 94 11
n.lecoguiec@normandie-tourisme.fr   
www.normandie-tourisme.fr

COMITE REGIONAL DE TOURISME OCCITANIE  
Mélanie FRAYSSINET
Tel. : 0033 (0)4 67 22 84 12
melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr
www.tourisme-occitanie.com 

OISE TOURISME
Laetitia DESSAINT
Tel. : 0033 (0)3 64 60 60 43 
laetitia.dessaint@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com 

COMITE REGIONAL DE TOURISME 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
Rabiha BENAISSA
Tel. : 0033 (0)4 91 56 47 32
r.benaissa@provence-alpes-cotedazur.com
www.provence-alpes-cotedazur.com 

OFFICE DE TOURISME 
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Laetitia COCHIN
Tel. : 0033 (0)4 94 19 89 89
l.cochin@roquebrunesurargens.fr
www.roquebrunesurargens-tourisme.fr 

SAVOIE MONT BLANC TOURISME
Véronique BALLANFAT
Tel. : 0033 (0)4 79 85 92 17 
veronique.ballanfat@smbtourisme.com  
www.savoie-mont-blanc.com
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Jouw contactpersonen 
bij Atout France

●

PERSDIENST & PUBLIC RELATIONS

Atout France
Agence de développement touristique de la France
Louizalaan 222
1050 Brussel
BELGIE

presse.be@atout-france.fr 

Nicolas Maréchal
Verantwoordelijke persdienst & public relations
Nicolas.Marechal@atout-france.fr 
Tel. : 02 505 38 17

Annemie Decommer
Assistente persdienst & public relations
Annemie.Decommer@atout-france.fr
Tel. : 02 505 38 03

●

OM ALLES TE WETEN TE KOMEN OVER FRANKRIJK …

Onze website voor Belgische en Luxemburgse media: 
www.francenews.be/nl-be

Onze website voor het grote publiek: 
 https://be.france.fr/nl
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