
VIND IK LEUK:

Flaneren door de oude stad en de middeleeuwse straatjes, 
geklasseerd als Unesco Werelderfgoed, het bestuderen van de 
vele kerken, uitrusten op een terras met een lekkere Italaanse 
koffie erbij, het beklimmen van de Rocher des Doms om daarna 
te genieten van het uitzicht op de stad en op Villeneuve-les-
Avignon, een boottocht op de Rhône of een tocht naar het eiland 
Barthelasse waar het uitzicht werkelijk adembenemend is, ‘s 
ochtends de Halles bezoeken om er allerlei lekkere producten uit 
de regio te ontdekken...

• Het Pausenpaleis is een getuige van de geweldige 
Middeleeuwse geschiedenis van de stad en maakt het mogelijk 
om tijdens april/mei in het weekend en in september/oktober op 
zaterdag een bezoek achter de schermen te brengen.

VIND IK LEUK:

LAURIS: Het dorp, de huizen en de fonteinen uit de 16de en 
17de eeuw. Het kasteel, dat in zijn tuin diverse ambachtslieden 
herbergt en op de terrassen de Jardin Conservatoire met 
verfplanten. De tuin staat geklasseerd als «Jardin remarquable».

LOURMARIN: Het dorp dat geklasseerd staat als “Plus Beaux 
Villages de France” met haar verschillende boetiekjes van 
ambachtslieden en de kunstgallerijen. Het gemeubeld kasteel 
met één deel uit de 15de eeuw en het andere deel uit de 
Renaissance. Op het kerkhof: de grafstenen van de schrijvers 
Albert Camus en Henri Bosco. De boerderij van Gerbaud om 
de aromatische en medicinale planten en de verfplanten te 
ontdekken.

VAUGINES: Het dorp dat gedeeltelijk ingebed zit in de rots, de 
Romaanse kerk St-Pierre, de kapel waar scènes uit de film 
“Manon des Sources” opgenomen werden.

CUCURON: Privé-tuin van het Paviljoen van Galon 
(gastenverblijf) geklasseerd als “Jarin Remarquable”. Het dorp, 
de Renaissance huizen, de vijver met bron en platanen, de kerk 
N-D-de-Beaulieu die doet denken aan een fort, het Deydier 
museum en de prehistorische en gallo-Romeinse collecties. 

ANSOUIS : Het dorp geklasseerd als “Plus Beaux Villages de 
France”. Het kasteel uit de 11de eeuw en de Franse tuinen.
  
LA-TOUR-D’AIGUES: De vestigingen van het kasteel die 
onderdak bieden voor het museum van de huisvesting op het 
platteland in Pays d’Aigues en het museum voor aardewerk 
(Festival in de zomer).

PERTUIS : De tuinen van het Val Joanis domein (wijndomein) 
met moestuin, tuin met sierbloemen, boomgaard, rozentuin. 
Geklasseerd als “Jarin remarquable”

 KASTELEN  EN TUINEN 

ROMAANSE KANT, VIND IK LEUK:

ORANGE : Het antieke theater uit de eerste eeuw, geklasseerd 
als Unesco Werelderfgoed, het enige Romeinse theater in 
Europa dat de scène heeft weten bewaren. De triomfboog, 
ook geklasseerd. Het gemeentelijk museum. De Chorégies 
(Internationaal festival voor lyrische kunst) in juli-augustus.

VAISON LA ROMAINE: De Romeinse archeologische sites 
(antieke verblijven, handelswijken, thermen...), het antiek 
theater, het archeologisch museum Théo Desplans, evocatie 
van het dagelijks leven in de Gallo-Romeinse periode en de 
Romeinse brug.

EN OOK, EEN BEETJE VER:

• De Romeinse tuin van Caumont-sur-Durance en het 
monumentale bassin

• De triomfbogen van Cavaillon en Carpentras. De Pont Julien 
in Bonnieux en Luberon.

• Het Marc Deydier museum in Cucuron (graffiti van een 
Romeins schip).

 ROUTE VAN HET ROMEINSE 
 EN MIDDELEEUWE LEVEN 

VIND IK LEUK:

AVIGNON: Collection Lambert met hedendaagse kunst, één 
van de meest prestigieuze ter wereld. Meer dan 1200 referenties. 
Werken van de jaren 60 tot vandaag, schilderijen, beelden, 
installaties, video’s en foto’s die een coherent geheel vormen, 
getuigen van de geschiedenis van de kunst. 
Zaal voor Moderne Kunst van het Calvet Museum: Rijke 
collectie van Victor Martin met meer dan 600 stukken (tekeningen, 
aquarellen, olie op doek, beelden). Prestigieuze namen:  
Vlaminck, Bonnard, Vuillard, Soutine, Chabaud, Ambrogiani, 
Camille Claudel…

APT: De Blachère stichting: centrum van Hedendaagse 
Kunst van het Afrikaans continent. Tentoonstellingen, ateliers, 
verblijfplaats van kunstenaars en “Boutik” met kunst in het 
middelpunt, hier worden werken van Afrikaanse kunstenaars 
getoond..

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE: Villa Datris, stichting voor 
hedendaagse beelden: 1700 m² gewijd aan beeldhouwkunst, 
hedendaagse beelden gemaakt van allerlei soorten materiaal, 
zowel door bekend als jong talent. Vrije toegang. 
Campredon Centre d’Art : Mekka voor de tentoonstellingen van 
Moderne Kunst in een prachtig gebouw uit de 18de eeuw.

 VAN MODERNE TOT 
 HEDENDAAGSE KUNST 

VIND IK LEUK:

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE : De stad staat bekend als “Venise 
Comtadine” en het midden van de stad is omringd door de armen 
van de rivier. Naast het water is het ideaal om te picknicken. Een 
sprookjeswereld in het water, steekspelletjes en de drijvende 
markt (in de zomer). Grote, Provençaalse markt, geklasseerd als 
“Marché d’excepton” en de antiekmarkt (zondag)..

FONTAINE-DE-VAUCLUSE : Site de la source, één van de 
krachtigste in Europa. De artisanale papiermolen Vallis 
Clausa. Ecomuseum du gouffre. Een afdaling van de Sorgue 
met de kajak.Het museum du santon. Het Pétrarque museum 
en originele werken van de poëet en van René Char. Het 
geschiedenismuseum Jean Garcin 39-45 - Appel de la Liberté.

PERNES-LES-FONTAINES en de 41 fonteinen. De oude brug die 
naar de Porte Notre-Dame leidt. Het huis van de graafschappelijke 
pakken. Maison Fléchier. De Ferrande toren en de fresco’s uit de 
13de eeuw. De Horloge toren en zijn panoramisch terras, het 
fietsmuseum.

MONTEUX: Het meer van Beaulieu en de ontspanningsruimte 
met strand en verschillende activiteiten. Waterpark met thema 
“Splashworld Provence”.. 

EN OOK:

• Watercircuit (bronnen, reservoirs, fonteinen) in Robion
• Vijver de la Bonde in Cabrières-d’Aigues
•  Waterpoel in Apt
• Waterpoel des Salettes in Mormoiron
• Prato strand in Pernes-les-Fontaines
• Waterpoel les Girardes à Lapalud
• Waterpoel van Revestidou en La digue van Caderousse
• Het meer van Paty in Caromb
• Het meer van Bourguet in Monieux
• De zoutvijver in Courthézon
• Kanovaren onder de brug van Avignon, in de zomer en op 

de Durance.

 TOCHTJES OP 
 EN ROND HET WATER 

IN CHATEAUNEUF-DU-PAPE, VIND IK LEUK:

• Het dorp “Site Remarquable du Goût”
• Maison Brotte en haar wijnmuseum
• De overblijfselen van het kasteel, zomerverblijf van de pausen 

van Avignon
• Vinadéa, het wijnhuis dat een hondertal producenten van AOC 

Châteauneudu-Pape wijnen groepeert en dat het mogelijk 
maakt om 200 verschillende wijnen te proeven en te kopen, de 
meeste daarvan tegen ‘inkoopprijs’.

• Degustatieschool Mouriesse en de ateliers
• Assemblage ateliers in kasteel Maucoil
• De ateliers van Maison Ogier
• De ateliers voor wijnproeverij en chocolade van de 

Chocolaterie Castelainou van Maison Bouachon
• Wandelingen met picknick op het domein Nalys en Cellier 

des Princes.

IN DE CÔTES DU RHÔNE, VIND IK LEUK:

BEAUMES-DE-VENISE: Dorp geklasseerd als “Site remarquable 
du goût” omwille van de zachte, natuurlijk wijn “Le Muscat”. 
De Oliemolen La Balméenne (Video over olijvenoogst en de 
activiteit van de molen). Savonnerie des Dentelles. De kappel 
N-Dd’Aubune. Wandelingen met picknick, paardrijden 4x4 
van Rhonea.

CAIRANNE: Parcours Sensoriel du Vin (Maison Camille Cayran), 
een leuk en pedagogisch parcours om de wereld van de wijn 
te ontdekken. De Caveau du Belvédère vertegenwoordigt de 
productie van een twintigtal producenten, tegen de inkoopprijs. 
Thematische degustaties van de Cave. Assemblage workshops 
bij Domein Armand.

CAUMONT-SUR-DURANCE: Het kartuizerklooster van Bonpas 
uit de 12de, 14de en 18de eeuw, wijnmakerij en interactief circuit.

GIGONDAS: De gastenverblijven van Gigondas met een weg 
vol hedendaagse beelden bovenaan het oude dorp. Kelder met 
wijnen uit bijna 80 domeinen tegen inkoopprijs. 

ORANGE : Het Wijnpaleis dat meer dan 150 wijngaarden uit de 
Rhônevallei vertegenwoordigt (ateliers en degustaties).

RASTEAU: Wijnmuseum. Ateliers van de kelder.

SÉGURET: Geklasseerd als “Plus Beaux Villages de France”.

VISAN: Verschillende feesten rondom wijn het hele jaar lang. 
Notre-Dame des Vignes, één van de mooiste landelijke kapellen. 

UCHAUX: Picknicks in het Kasteel d’Hugues.

U vindt wijnroutes in Beaumes-de-Venise, Bollène, Cairanne, 
Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-
du-Pape, Courthézon, Gigondas, Jonquerettes, Mondragon, 
Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Sablet, Stroman-de-
Malegarde, Ste-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Séguret, Suzette, 
Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, 
Violès et Visan.
Vier routes van de Côtes-du-Rhône doorkruisen de wijngaarden, 
een tiental dorpjes waar wijn centraal staat en bovendien 
verenigen ze bijna 150 wijngaarden met het “Vallée du Rhône 
Terroir d’Accuel” label. Er is een kaart voor elk van deze routes.
www.vins-rhone.com/visiter 

 WANDELINGEN DOOR  
 DE WIJNGAARDEN 

VIND IK LEUK:

• Artisanaal gekonfijt fruit van Apt en Coustellet en Luberon en 
die van de banketbakkers van Carpentras

• Zwarte en witte noga van de nougatiers van St-Didier en
de Sault
• De Berlingots, kleine, gestreepte snoepjes, specialiteit van
Carpentras
• Fijne chocolade van de ambachtslieden van Châteauneuf-

du-Pape, L’Isle-sur-la-Sorgue, Vaison-la-Romaine, Gigondas, 
Avignon en elders…

• De Papalines d’Avignon, kleine stukjes roze chocolade met 
oregano likeur gemaakt in Chateauneuf du Pape door Distillerie 
Blachère, de oudste distilleerderij in de Provence (verkrijgbaar 
bij veel banketbakkers en patissiers van Vaucluse).

En ook het gebak en snoep en lokale specialiteiten zoals de 
Galapian van Apt, Christine van Carpentras, de Melonnettes of 
Cigales van Cavaillon, de Soleil de Pernes les Fontaines of de 
Ventoulet, een taart ontworpen en ontwikkeld door de meester 
patissiers uit de Vaucluse, mogen zeker niet vergeten worden.

 LEKKERNIJEN 

VIND IK LEUK:

DE VALLEI VAN TOULOURENC: pittoreske route en dorpjes.

DE MONT-VENTOUX: UNESCO reservaat voor de biosfeer. Het 
panorama vanaf de top (1912 meter). Het botanische pad 
Jean-Henri Fabre op de Mont Serein. De bron van de Groseau. 
Sportieve activiteiten in het station tijdens de zomer, skiën in 
de winter (Mont Serein en Chalet Reynard). Bike Park (Chalet 
Reynard).

LES GORGES DE LA NESQUE: Gigantische spleet die doet 
denken aan een canyon. Uitstekende, toeristische route.

SAULT: Hoofdstad van de lavendel. (zie “lavendelroute”).

SAVOILLAN: Het botanische pad  (2,5 km).

ST CHRISTOL D’ALBION: Speleologie, kartstwandeling van 2km 
op de kartspijpen van het dorp, museum voor Hedendaagse 
Kunst Marceau Constantin.

DE DENTELLES DE MONTMIRAIL en hun scherpe pieken.

DE RESURGENCE DE FONTAINE DE VAUCLUSE één van de 
meest krachtige van Europa.

DE GROTTEN VAN THOUZON: een echt ondergronds juweel, 
unieke, natuurlijke grot in de Provence.

HET PLATEAU VAN SAULT: de lavendel- en eenkoornvelden. 

HET REGIONAAL NATUURPARK VAN LUBERON: de ocres en het 
ceder bos.

 NATUURSCHATTEN 

VIND IK LEUK:

COUSTELLET: Lavendelmuseum (collectie van foto’s,video, 
directe verkoop). De boerenmarkt (zondagochtend).

BONNIEUX: De lavendelvelden. De bories. De honingmakerij 
van Mas (lavendelhoning)

APT: De stokerijen zijn geopend in juli en augustus, waaronder 
de stokerij les Agnels.

LAGARDE-D’APT: Lavande 1100, biologische landbouw en 
bijenteelt (distillatie, verkoop). Geitenkaas van de boerderij 
des Espagnols. Tussen St-Christol en Sault (hoofdstad van de 
lavendel) kan u de lavendelvelden oversteken. 

SAULT: De stokerij Vallon des Lavendes, de stokerij 
Aroma’Plantes en de Lavandoscope, de producten 
van boeketten en lavendelbloemen, het huis van de 
landbouwcoöperatie producenten, het lavendel wandelpad 
van 5 km met didactische panelen, het lavendel festival op 15 
Augustus, de nougaterie van André Boyer.

AUREL: Het dorp met zijn vestingwerken, omgeven door 
lavendelvelden.

FERRASSIÈRES: Lavendel boerderijen, botanisch pad van 
lavendel, lavendel festival op de 1ste zondag van juli.

L’ENCLAVE DE VALREAS: De lavendelvelden.

 LAVENDELROUTE 
BLOEI VAN MIDDEN JUNI TOT
BEGIN AUGUSTUS AFHANKELIJK 
VAN HET GEBIED

VIND IK LEUK:

CARPENTRAS : De oudste Synagoge die vandaag nog in 
Frankrijk gebruikt wordt. Sommige delen zijn gebouwd in de 
14de eeuw. Voor de openinguren kan u het VVV-kantoor van 
Carpentras raadplegen..

CAVAILLON : De synagoge, meesterwerk uit de 18de eeuw. 
Eén van de meest opvallende in Frankrijk. Het Juif Comtadin 
museum, gevestigd in de bakkerij van de synagoge met een 
kleine collectie getuigt van het leven in de “Carrière”.

AVIGNON : De synagoge uit de 19de eeuw vervangt die uit de 
Middeleeuwen die in 1845 door een brand vernield werd. Bezoek 
op afspraak. Op de place de Jérusalem en in de rue Jacob staan 
nog enkele huizen uit de oude ghetto.

PERNES-LES-FONTAINES : De Mikveh, ritueel bad uit de 16de 
eeuw (begeleid bezoek tijdens de zomer).

L’ISLE SUR LA SORGUE : collectieve huizen van Joodse families 
uit de achttiende eeuw, zichtbaar op de place de la juiverie.

 DE JUIFS  DU PAPE 
 AVIGNON, 
 STAD VAN PAUSEN EN CULTUUR 

VIND IK LEUK:

BONNIEUX: Het hooggelegen dorp. Het ceder bos. De route 
met informatiepanelen over de plantaardige soorten die typisch 
zijn voor Luberon. Het bakkerijmuseum. Enclos des bories (van 
op elkaar gestapelde platte stenen gemaakte schaapskooi of 
woning in de Provence).

LACOSTE: Het dorp en de straatjes met stenen huisjes die 
lopen tot aan het kasteel van de Markies van Sade. Het prachtige 
uitzicht op het hooggelegen dorp van Bonnieux.

MÉNERBES: Het dorp geklasseerd als “Plus Beaux Villages de 
France”. Museum van de Kurkentrekker op het Domein de la 
Citadelle. Het truffel- en wijnhuis van Luberon.

OPPÈDE-LE-VIEUX: Het oude dorp op 300 meter hoogte dat de 
vallei domineert. Molen voor olijfolie St Augustin. De kapittelkerk 
Notre-Dame d’Alidon uit de 12de eeuw waarvan Michel Leeb de 
peter is.

GORDES: Het dorp geklasseerd als “Plus Beaux Villages de 
France”, gedomineerd door het kasteel. Dorpen des Bories 
(constructies met droge stenen). De abdij van Sénanque, één 
van de mooiste Romaanse abdijen in de Provence.

ROUSSILLON: Het dorp geklasseerd als “Plus Beaux Villages 
de France” met huizen met okerkleurige gevels. (zie “ocres van 
Luberon”).

MURS: Het dorp gebouwd rondom het kasteel uit de 15de-16de 
eeuw (privé).

CABRIÈRES-D’AVIGNON: De Mur de la Peste gebouwd aan het 
begin van de 18de eeuw om het dorp te ebschermen tegen de 
pest komende van Marseille.

SAUMANE: De grootste gerecenseerde ‘borie’ van vandaag. 
Dorp met kasteel dat eigendom geweest is van de familie Sade.. 

VENASQUE: Het hooggelegen dorp, geklasseerd als “Plus 
Beaux Villages de France”. De geklasseerde doopkapel uit de 
6de eeuw.

EN OOK:

• De cultuurterrassen van Goult, Oppède en Robion
• De andere dorpen die geklasseerd staan als “Plus Beaux 

Villages de France”: Ansouis, Lourmarin (zie kastelen en 
tuinen), Séguret (zie wijnwandelingen).

• Le Beaucet

DE MARKTEN MET PRODUCENTEN EN 
DE AVONDMARKTEN “WELKOM OP DE 
BOERDERIJ” 

Deze markten zijn opgezet door de Kamer van Landbouw van 
de Vaucluse in het hart van steden en dorpen of rechtstreeks 
op boerderijen. Op de markten kan u terecht voor verse, rijpe 
en kwaliteitsvolle producten, rechtstreeks van de boerderijen. 
Van april tot oktober, in verschillende gemeenten van het 
departementen, kan u ook terecht op één van de avondmarkten. 
Maak kennis met de producenten die vaak meer liefde dan 
mest in het producten steken! Plaatsen en data van het 
netwerk Bienvenue à la ferme (welkom op de boerderij):  
Tel. 04 90 23 65 06 of op www.provenceguide.com

DE TRUFFELMARKTEN

Vroeger vond dit vooral plaats in het zuidwesten van Frankrijk, 
maar dat is nu verschoven naar het zuidoosten. De “Tuber 
Melanosporum” wordt nog steeds verkocht onder de naam “Truffe 
de Périgord”, dat is een botanische naam en geen geografische. 
De markten van Vaucluse zijn goed voor 70% van de verkoop 
van truffels in Frankrijk: (‘s Ochtends van midden november tot
midden maart).
Woensdag: markt in Valréas
Vrijdag: markt in Carpentras
Zaterdag: markt in Richerenches

WEEKMARKTEN

GIGONDAS: Le Cheminement de Sculptures :  (pad van 
de beelden): parcours met hedendaagse beeldhouwkunst 
en installaties in open lucht op de middeleeuwste hoogtes 
van het dorp en in het hart van de oude tehuizen. (Tijdelijke 
tentoonstelling). Vrije toegang.

LACOSTE: Monumentale beelden op het voorplein van het 
Kasteel van de Markies van Sade en tentoonstelling met 
hedendaagse kunst in de zomer. .

LE THOR: De Salinger stichting: Tentoonstelling van 
monumentale beelden in de tuin van het Bastide Rose 
(boetiekhotel) tijdens de zomermaanden.

VAISON-LA-ROMAINE : Supervues: elk jaar in december 
nemen 35 hedendaagse kunstenaars een kamer in het Burrhus 
hotel in. Drie dagen lang wordt het hotel dan aan kunst gewijd.
De muren van de Tuilière: terrassen met uitzicht op de beboste 
heuvels, een natuurlijk kader voor het jaarlijkse event van 
Plastische kunst in juli.

EN OOK:

• Festival Sculpture en Balade in het dorp Grambois in het 
zuiden van de Luberon (in de zomer).
• Ferme des Arts in Vaison-la-Romaine: Tentoonstelling tijdens 
de zomer. 
• Het Museum voor Schone Kunsten Marceau Constantin in 
St Christol d’Albion.

U zal verschillende kunstgallerijen ontdekken in Avignon en de 
dorpen van Bonnieux, Cabrières-d’Avignon, L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Lourmarin, Malaucène, Ménerbes, Jonquières, Pernes-les-
Fontaines et Roussillon.

EN OOK:

• De Romeinse tuin van Caumont-sur-Durance (zie de route 
van het Romeinse en Middeleeuwse leven in Provence des 
Papes)

• De Harmas (braakliggende tuin) van de beroemde entomoloog 
Jean Henri Fabre in Sérignan-du-Comtat

• Het park en kasteel van Valseille in Courthézon, klein 
Versaille in de Provence

• De middeleeuwse tuin van het kasteel van Fargues au 
Pontet

• De tuinen van la Louve in Bonnieux
• Het aangelegde pad en de boomgaard van Robion
• De Jarditrain van St-Didier, geklasseerd als “Jardin 

Remarquable”
• De tuin van het kasteel van Brantes in Sorgues, geklasseerd 

als “Jardin Remarquable”
• De tuinen van de abdij St André in Villeneuve-lez-Avignon.

• Het station van Mont Serein op de Mont-Ventoux; skistation 
in de winter met ingerichte pistes, kindertuin, wandelingen. In de 
zomer worden er verschillende activiteiten voorzien: Devalkart, 
avonturenpark in de bomen, wandelingen, paardrijden, 
wandelingen met pony’s. Winkels en diensten ter plaatse.

• Het betoverd bos in Malemort du Comtat: Ontspanningspark 
in een bos dat bewoond wordt door magische wezentjes. 
Doolhof, raadsels, spelletjes voor kinderen. Geopend van april 
tot september.

EN OOK:

Andere sites en animaties voor families kan u terugvinden 
op onze site www.provence-en-famille.fr: wandeling met een 
paardenkoets, kleine treintjes, bowling, trampolines, laser game, 
escape game, astronomie, speleologie, workshops...

Maandag:
Bédarrides, Bedoin, Bollène, 
Cadenet, Cavaillon, Lauris, 
Mazan, Piolenc, Saint-Didier

dinsdag: 
Avignon, Apt, Beaumes-
de-Venise, Caderousse, 
Camaret-sur-Aigues (in het 
hoogseizoen), Caromb, 
Cucuron, Gordes, Lacoste 
(in het hoogseizoen), 
Lapalud, Lourmarin (in het 
hoogseizoen), La-Tour-
d’Aigues, Mondragon, 
Montfavet, Mormoiron, Saint-
Saturnin-les-Apt, Vedène, 
Vaison-la-Romaine

woensdag: 
Avignon, Châteauneuf-de-
Gadagne, Cheval-Blanc, 
Coustellet, Entraigues-sur-
Sorgue, Gargas (in het 
hoogseizoen), Jonquières, Le 
Thor, Malaucène, Malemort-
du-Comtat, Mérindol, 
Monteux, Morières-lès-
Avignon, Pertuis, Puyméras, 
Sault, Sérignan-du-Comtat, 
Valréas, Velleron, Viens (in 
het hoogseizoen), Villes-sur-
Auzon, Violès  

donderdag: 
Avignon, Caumont-sur-
Durance, Goult (in het 
hoogseizoen), Lamotte-
d’Aigues (in het hoogseizoen), 
Lauris, L’Isle-sur-la-Sorgue, 

Le Pontet, Les Beaumettes, 
Ménerbes, Mirabeau, Orange, 
Roussillon, Saignon (in het 
hoogseizoen), Vacqueyras, 
Villeneuve-lès-Avignon

vrijdag:
Avignon, Bonnieux, 
Carpentras, Cavaillon, 
Châteauneuf-du-Pape, 
Courthézon, Lagnes, 
Lourmarin, Pertuis, 
Visan, Venasque (in het 
hoogseizoen), St-Martin-de-
Castillon (in het hoogseizoen)

zaterdag: 
Apt, Aubignan, Avignon, 
Cadenet, Grillon, Lauris, Le 
Barroux, Le Thor, Loriol-du-
Comtat, Malemort-du-Comtat, 
Mazan (in het hoogseizoen), 
Monteux, Mornas, Oppède, 
Petit-Palais, Pernes-les-
Fontaines, Pertuis, Sainte-
Cécile-les-Vignes, Villeneuve-
lès-Avignon, Villelaure

zondag:
Ansouis, Avignon, 
Coustellet, L’Isle-sur-la-
Sorgue, Monieux (in het 
hoogseizoen), Mormoiron (in 
het hoogseizoen), Monteux, 
Saint-Martin-de-la-Brasque 
(in het hoogseizoen), Saint-
Saturnin-les-Avignon, 
Sarrians, Sorgues, Saint-
Christol-d’Albion, Villars (in 
het hoogseizoen)

 MARKTEN 
 VAN DE PROVENCE 

MIDDELEEUWSE KANT, VIND IK LEUK:

MORNAS: De vesting uit de elfde eeuw op een rotspunt.

BOLLÈNE: De kapittelkerk uit de 12de en 16de eeuw

VISAN: Het oude, gerestaureerde dorp, de typische herenhuizen 
en de kerk uit de 17de eeuw versierd met een klokkentoren. 

RICHERENCHES: De commanderie van de Tempeliers, eerst in 
de Provence, gemaakt in de 12de eeuw.

VALRÉAS: De Romaanse kerk, het stadhuis uit de 18de eeuw, 
de kapel des Pénitents en het museum voor kartonwerk en 
boekdrukkunst.

VAISON-LA-ROMAINE: De hoge middeleeuwse stad. De 
Romaanse kathedraal en klooster. Romaanse kapel St 
Quenin..

MALAUCÈNE: Kapel van Groseau (zomerverblijf van de pausen 
van Avignon).

EN OOK, EEN BEETJE VER:

• Het Pausenpaleis en de oude stad (zie “Avignon, stad van de 
pausen...) in Avignon.

• Vestigingen van het kasteel van de pausen van Châteauneuf-
du-Pape (14de eeuw). 

• De Ferrande toren in Pernes-les-Fontaines (12de eeuw, 
weelderige fresco’s),

• De kathedraal Saint-Siffrein van Carpentras (15de eeuw).
• De synagoge van Carpentras (14de eeuw)

IN DE AOC LUBERON, VIND IK LEUK:

APT: De kelder van Sylla en de ruimte voor degustatie “vins et 
fromages”.

ANSOUIS: Museum voor Kunst en Wijnberoepen, Kasteel 
Turcan.

LA-TOUR-D’AIGUES: Picknicks van Cave Marrenon.

LAURIS: Animaties in het Domein van Fontenille.

MÉNERBES: Museum van de Kurkentrekker op het Domein de 
la Citadelle (meer dan 1200 items). Huis van de truffel en wijn 
in Luberon (de ateliers, de wijnbaar en de vele wijnen uit het 
Parc du Luberon tegen inkoopprijs). 

PUGET:  Animaties in het Domein La Verrerie.

Wijnroutes waarmee u Ansouis, Bonnieux, Cucuron, Gargas, 
La-Tour-d’Aigues, Lourmarin, Maubec, Oppède en Ménerbes 
kan ontdekken. De brochure “Eén week in Luberon... 6 
bacchantische en gastronomische routes” recenseert de 
wijngaarden met label op basis van hun onthaal, de interessante 
sites, de accommodaties bij de wijnproducenten, de lekkere 
gourmandische adresjes… 
www.vins-luberon.fr

IN DE AOC VENTOUX, VIND IK LEUK:

Verschillende wijnroutes maken het mogelijk om de wijngaarden 
te ontdekken in Bedoin, Carpentras-Serres, Malemort, Mazan, 
Mormoiron et Villes-sur-Auzon.

VILLES-SUR-AUZON: gourmandische momenten en 
wijnwandelingen met uw elektrische fiets, met de solex, met de 
paardenkoets.... van Cave Terraventoux.

BEDOIN: Wandelingen van cave des Vignerons van de Mont 
Ventoux.

MORMOIRON: Ontbijt op het gras van Kasteel Pesquié.

Verder toont de gids “Wijnroutes in het landschap van de AOC 
Ventoux” 5 verschillende routes om te volgen en bovendien 
vindt u er meer informatie over de landschappen, het landelijk 
erfgoed, de markten...
www.aoc-ventoux.com

• Le Pont St Bénezet, die van het bekende kinderliedje,
• Overblijfselen van de veertiende eeuw,,
• De vele musea: 

- Het Angladon museum (werken van Van Gogh, Cézanne, 
Picasso…)

- De Lambert collectie, een prestigieuze collectie van 
Moderne Kunst met schilderijen, beelden, installaties, 
video’s, foto’s...

- Het Calvet museum, museum voor Schone Kunsten met 
schilderijen, beelden en kunstobjecten uit de 15de tot 20ste 
eeuw in

een mooi herenhuis uit de 18de eeuw.
- Het museum du Petit Palais, een collectie unieke 

schilderijen uit de Middeleeuwen en de Italiaanse 
Renaissance (meer dan 300 Italiaanse primitieven en 
schilderijen uit de School van Avignon van de 13de tot de 
16de eeuw.)

- Het Louis Vouland museum, collectie decoratieve kunst uit 
de 17de en de 18de eeuw.

• Het festival van Avignon dat de stad in juli 3 weken lang 
omtovert tot de scène van het grootste, levende spektakel van 
Europe met honderden voorstellingen.
• De stokerij Manguin op het eiland Barthelasse, bekend om 
zijn Williams alcohol op basis van peren

In de buurt, in Villeneuve-les-Avignon: fort Saint-André (abdij 
en tuinen) en het kartuizerklooster Notre-Dame-du-Val-de-
Bbénédiction, de kapittelkerk en de toren Philippe le Bel.

VIND IK LEUK:

• Splashworld Provence in Monteux: Groot waterpark met 
glijbanen, zwembaden, surfsimulators, attracties voor het hele 
gezin. 

• Naturoptère van Sérignan du Comtat: Cultureel en 
pedagogisch, wetenschappelijk centrum gewijd aan insecten, 
planten en hun omgeving. Leuke workshops voor kinderen 
en volwassenen; conferenties, avondactiviteiten, natuurlijke 
omgevingen, tentoonstellingen.

• Epicurium van Avignon / Montfavet. Leuke ruimte om de 
wereld van fruit en groenten te ontdekken; kook workshops 
en tuin workshops voor volwassenen en kinderen, animaties 
tijdens het seizoen

• De boerderijdieren van Sarrians, Le Barroux, Venasque, 
Villes-sur-Auzon.

• Wandelingen met ezels in Cucuron, Villes-sur-Auzon, 
Venasque, Pernes-les-Fontaines, Monieux, Jonquières.

• De Carbet amazonien, boerderij met vlinders in Velleron : 
Bezoek van de serre met tropische planten en het kweken van 
tropische vlinders.

• De grotten van Thouzon in Le Thor, een ondergrondse galerij 
die uitgehold werd door een nu versteende rivier. Observatie 
van allerlei kristallisaties (uniek in de Provence).

• De Jarditrain van St Didier: In deze tuin, geklasseerd als
“Jardin remarquable” circuleert 850 meter vol miniatuurtreintjes. 

Het decor bestaat uit maquettes van stations, dorpen, routes,
bruggen, figuurtjes, meren.
• De sites met avonturenparcours, boomklimmen en via 

ferrata:
- Acrobatisch parcours in Vaison-la-Romaine, Rustrel,
Lagnes, Station van Mont-Serein (Mont Ventoux), Mormoiron.
- Boomklimmen in Viens, St-Christol
- Via ferrata in Cavaillon

• Kanovaren op de Sorgue in Fontaine de Vaucluse en Isle-
surla-Sorgue, op de Durance in Lauris.

• Historisch reconstructies in het Fort van Mornas; van april 
tot september worden scènes uit het dagelijkse leven zoals het 
was tijdens de Middeleeuwen nagespeeld.

• Circus Gruss in Piolenc staat van mei tot begin september 
in een park. Circusshows, workshops voor kinderen over de 
kunst van het circus, rondleiding door de stallen en repetities.

• En binnekort het Parc Spirou in Monteux (opening verwacht in 
de zomer van 2018).

 WANDELINGEN MET 
 HET GEZIN 

IN ISLE-SUR-LA-SORGUE
VIND IK LEUK: 

• Snuffelen in «dorpjes vol antiek» en op de rommelmarkten  op 
zondag

• Flaneren over de grote markt van de Provence op 
zondagochtend, de markt staat geklasseerd als «marché 
d’exception», en op de kades langs de grachten.

• De grote internationale antiekbeurzen Art & You op Pasen en 
rond 15 augustus. Honderden exposanten verzamelen zich 
in de stad, vele grotten van Ali Baba openen zich naast de 
permanente ‘dorpen’.

• De barokke kapittelkerk Notre Dame des Anges, weelderig op 
Italiaanse wijze versierd tijdens de 17de eeuw. Werken van 
Mignard, Parrocel, Sauvan...

 ANTIEKE KUNST 
 EN ROMMELMARKTEN 

VIND IK LEUK:

ROUSSILLON: Het dorp en de okerkleurige huizen, 
geklasseerd als “Plus Beaux Villages de France”, het pad 
des ocres met didactische panelen over de geologie en de 
verschillende stappen van de winnig van oker.
Conservatoire des Ocres et de la Couleur. Oude okerfabriek 
met bassins, oven, molens (begeleid bezoek, stages en 
pedagogische workshops, tentoonstellingen).

GARGAS: De oude okermijnen van Broux, de opvallende 
gekleurde kathedraal met doolhof van ondergrondse gallerijen 
(rondleiding).

RUSTREL : De Colorado Provençal en de afgebakende paden 
(gedetailleerd plan op de parking des mille couleurs.). 

Vanuit VILLARS: Het Bruyère circuit, een gemarkeerde route 
die u uitnodigt om ocres op een andere manier te ontdekken 
via de bijzondere flora waartoe zij aanleiding geven: heide, riet, 
cistus, wilde orchideeën...

APT: Het Museum van Apt is gewijd aan de drie juwelen die 
zorgen voor de rijkdom van het Pays d’Apt: oker, aardewerk en 
gekonfijt fruit.

OCRES CIRCUIT MET DE FIETS: een gemarkeerd fietspad van 
50 km over kleine paden waar weinig mensen komen.

EN OOK:

De ocres van de gemeente Mormoiron aan de voet van de 
Ventoux.

 OCRES 
 VAN LUBERON 

De markten van Isle-sur-la-Sorgue, Carpentras, Apt, Coustellet 
en Velleron horen tot de meest populaire bij zowel de lokale 
bevolking als de toeristen. De markt van Velleron is een zeer 
populaire landbouwmarkt die ‘s avonds plaats vindt: in de winter, 
dinsdag, vrijdag en zaterdag (behalve op feestdagen) vanaf 
16u30. In de zomer van april tot september alle dagen behalve 
op zon- en feestdagen, vanaf 18 uur.
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CONTACTPERSOON

  +33 (0)4 90 80 47 00

www.provence-toerisme.com

   12 Rue Collège de la Croix
84000 AVIGNON - FRANCE

info@vaucluseprovence.com
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