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IDENTITEIT
DE OP EEN NA GROOTSTE
REGIO VAN FRANKRIJK
bijna net zo groot als de Benelux - met 13
departementen

MET 8 NOTERINGEN OP DE
WERELDERFGOEDLIJST
VAN UNESCO:

Het Canal du Midi, Gavarnie - Mont Perdu, de routes
naar Santiago de Compostela, de bisschoppelijke
citadel van Albi, de Causses en de Cévennen, de Pont
du Gard, de historische burcht van Carcassonne, de
burchtstadjes van Vauban (Villefranche-de-Conflent
en Mont-Louis)

2 NATIONALE PARKEN

41 MOOISTE PLEKJES
VAN OCCITANIE

Agde-Pézenas, Aigues-Mortes - Camargue Gardoise Saint Gilles, Albi - Vallée du Tarn, Ariège médiévale :
Foix - Mirepoix - Montsegur, Ariège préhistorique :
Niaux - Tarascon - Mas d’Azil, Armagnac - Abbaye et
Cités, Auch, Aux sources du Canal du Midi (Sorèze,
Revel, Saint Ferréol), Bastides et Gorges de l’Aveyron
(Villefranche de Rouergue, Najac, St Antonin, Caylus,
Villeneuve d’Aveyron), Canal du Midi - Béziers,
Carcassonne et les Citadelles du vertige, Cévennes,
Cirque de Gavarnie - Cauterêts - Pont d’Espagne,
Cirque de Navacelles - Lodève, Collioure en Côte
Vermeille, Conques, Cordes et cités médiévales,
Gorges de l’Hérault - Gorges du Tarn, Gorges de la
Jonte - Causses & Vallées Cévenoles, Grand Figeac,
vallée du Lot et du Célé, La Grande-Motte, Le Grand
Montauban, Lourdes, Luchon, Marciac, Massif du
Canigò, Massif du Néouvielle-Vallée d’Aure et du
Louron, Mende coeur de Lozère, Millau-Roquefort
(regroupement de deux candidatures), Moissac,
Montpellier, Narbonne Méditerrannée, Nîmes - Pont
du Gard – Uzès, Perpignan Méditerrannée, Pic du Midi,
Rocamadour Vallée de la Dordogne, Rodez, SaintBertrand de Comminges, Valcabrère, Sète, Toulouse,
Vallée du Lot, Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, Puy-l’Evêque

1 ZEENATUURPARK

28 THERMALE
KUUROORDEN

8 REGIONALE NATUURPARKEN

220 KILOMETER
MIDDELLANDSEZEEKUST

44 WINTERSPORTPLAATSEN

+ 50 PLEZIERHAVENS
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INVOERING

Nieuw in 2021

"In 2021 stelt het Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d'Occitanie
(CRTL) voor om het toerisme in al zijn waarde te herstellen door van
meer naar beter te gaan en door de reiziger te laten groeien door zijn
ervaring in Occitanië"

OVERZICHT

Vincent Garel. Voorzitter van het CRTL

4

IN 2021 …
IK BEN DE EERSTE DIE DE NIEUWE PUBLIEKE SITES ONTDEKT.............6
- EVENEMENT: DE INHULDIGING VAN HET NARBO VIA MUSEUM
- ANDERE OPENINGEN
IK BEZOEK GROTE CULTURELE EVENEMENTEN...............................................7
- TENTOONSTELLINGEN & FESTIVALS IN 2021
- 2021 JACOBUSJAAR
IK PROBEER DE ONGEWONE BEZOEKEN ............................................................ 12
IK NODIG MEZELF UIT VOOR EEN VERJAARDAG ............................................ 13
IK MAAK CONTACT MET DE NATUUR........................................................................ 15
IK NEEM DE TIJD OM VAN HET LEVEN TE GENIETEN
(MET DE FIETS, TE VOET, MET DE KANO …) ...........................................................16
IK OVERTREF MEZELF (TRAILS, MOUNTAINBIKE …)........................................18
IK STEUN DE LOKALE AMBACHTEN...........................................................................20
IK VERWEN MEZELF ............................................................................................................20
IK VERBLIJF IN EEN UITZONDERLIJKE ACCOMMODATIE...........................22
- HOTELS
- HUIZEN EN GASTENKAMERS
- ONGEWONE OVERNACHTINGEN

1e in nationale
toeristische
capaciteit

met een omzet van

met

15,9
MILJARD

3,3
MILJOEN

euro

bedden

en

Nr. 1 qua kamperen
met bijna

95.000

betaalde banen

26,3
MILJOEN

overnachtingen

HET TOERISME IN CIJFERS

4e Frankrijks
toeristische regio

10%

van het bruto
regionaal product

Nr. 4 qua hotelovernachtingen met

16,3
MILJOEN
nachten

1e Frankrijks regio
voor het binnenlands
toerisme
3e Frankrijks regio
qua buitenlandse
bezoekers

1e spa-bestemming
in Frankrijk

en

188.000
bezoekers

33
MILJOEN

bezoekers per jaar
oftewel bijna

Belangrijkste herkomstlanden
Hotels + campings

2,67 M

1/3

van de nationale markt voor
thermaal kuren

1,96 M
1,55 M
1,25 M
887 000

24%
Nederland

18%
Duitsland

14%
België

11%
VerenigdKoninkrijk

8%
Spanje

665 000

543 000

6%
Italië

5%
Zwitserland

5
Sources : SDT Sofres – DGE, Banque de France, enquête EVE – INSEE, Direction du Tourisme Région Occitanie – Acoss/Urssaf

PERSDOSSIER NIEUW IN 2021

Ik ben de eerste die de nieuwe
publieke sites ontdekt
HET EVENEMENT
NARBONNE (AUDE)

INHULDIGING VAN HET NARBO VIA
MUSEUM, EEN EERBETOON AAN DE GLORIE
VAN HET OUDE NARBONNE

"In Narbonne laat het Narbo Via Museum u kennismaken
met de rijkdom van de oude stad Narbo Martius, de eerste
Romeinse kolonie die in 118 voor Christus in Gallië werd gesticht. Dit nieuwe museum, ontworpen door het bureau Foster
+ Partners, op initiatief van de regio Occitanië, heeft een collectie van bijna 10.000 stukken en een tentoonstellingsruimte
van 2.600 m² met opmerkelijke muurschilderingen en een
uitzonderlijke reeks van 760 grafstenen.
www.narbovia.fr

"IK KWAM, IK ZAG, IK BOUWDE! (VENI,
VIDI…, BÂTI !) ": DE EERSTE TIJDELIJKE
TENTOONSTELLING

Het nieuwe Narbo Via Museum is ontworpen om de herinnering
aan de grote oude stad van weleer als hoofdstad van de regio
Narbonne en een populaire handelshaven voor de hele mediterrane wereld, levendig te houden voor de huidige bewoners. Van
dit glorieuze verleden blijft geen enkel monument overeind. De
tentoonstelling "Ik kwam, Ik zag, Ik bouwde!" (Veni, Vidi..., Bâti !)
zet aan tot nadenken over het voortbestaan van het prestigieuze
architectonische erfgoed van het oude Rome. Het thema, dat
al ruimschoots is bestudeerd, zal worden benaderd vanuit een
origineel standpunt, door middel van een systematisch onderzoek naar de manieren waarop hedendaagse architecten ons
Romeinse erfgoed blijven onderzoeken en aanpassen. De tentoonstelling zal dus de belangrijkste principes van de Romeinse architectuur (stedelijke en sociale organisatie, licht, lucht- en
watercirculatie, structuren en materialen) vergelijken met hun
hedendaagse hergebruiken en herinterpretaties.

ANDERE OPENINGEN
ST-FERRÉOL (HAUTE-GARONNE)

IN DE BUIK VAN HET STUWMEER VAN HET
CANAL DU MIDI

Het is een goed bewaard geheim: volg in het spoor van de
curatoren van het "Réservoir" (het museum van het Canal du
Midi). Ze brengen u naar het hart van de stuwdam van St-Ferréol om er de "Galerie des Robinets" te ontdekken; een tunnel
die u leidt naar de 3 bronzen kranen die ooit de watertoevoer
naar het Canal du Midi regelden. Een lichtspel vol verrassingen
dat u terug in de tijd brengt om een van de meest ongewone
plekken te ontdekken! Ter info, één van de gidsen is blind.
Kunt u het geloven?
https://tourism.auxsourcesducanaldumidi.com/
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FERRALS-LES-CORBIÈRES (AUDE)

IN HET SPIKTRI STREET
ART UNIVERSE KOMT
DE STEDELIJKE KUNST
NAAR HET PLATTELAND

Spiktri Street Art Universe (SSAU) is
een privé-kunstcentrum, een kunstbibliotheek die wordt gerund door
een team van 4 personen, het Gangsea-team, onder leiding van kunstenaar F. Spiktri. Het SSAU is een echt
openluchtmuseum, een laboratorium waar culturen vorm krijgen, individuen samenkomen en waar de
trends van morgen worden uitgevonden. Het credo van de bedenkers van
de site: een onvoorwaardelijke liefde
voor de kunst en de wens om de stedelijke kunst te democratiseren.
www.spiktristreetartrecycling.com

SARRANT (GERS)

HET DIGITAAL MUSEUM VAN MICRO-FOLIE,
STERKHOUDER VAN HET DORP VAN DE
ILLUSTRATIE

Sarrant, een van de "Mooiste dorpen van Frankrijk", met een festival
(Les Estivales) en een ruimte gewijd aan de illustratie, claimt, met de
creatie van Micro-folie, de naam van "dorp van de illustratie". Dit digitale museum wordt ondersteund door het stadhuis en is geïnspireerd
door de Folies du parc de la Villette in Parijs. Het biedt een 360° virtual reality onderdompeling in de mooiste kunstwerken van grote
Franse culturele instellingen zoals het Centre Pompidou, het Château de Versailles, het Louvre-museum of het Quai Branly-museum …
www.tourisme-bastidesdelomagne.fr

Ik bezoek grote
culturele evenementen
TENTOONSTELLINGEN & FESTIVALS IN 2021
RODEZ (AVEYRON)

TWEE GOEDE REDENEN OM
TERUG TE KOMEN NAAR HET
SOULAGES MUSEUM

24 oktober 2020 - 9 mei 2021
De Kat van Geluck komt naar het museum
De kat van Philippe Geluck heeft een mening over kunst, kunstgeschiedenis en
kunstenaars. Zo is hij bevriend geraakt met
Pierre Soulages. Geluck heeft in het hele
museum schilderijen en tekeningen van De
Kat gemaakt met commentaar op de werken van de schilder, voor een fantastische
ontdekking van de bijzondere wereld van
de Meester van de outrenoir.
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12 juni - 7 november 2021
"Fernand Léger, la vie à bras-le-corps": een explosie van kleuren in
het diepst van de outrenoir
Door kleur die volgens hem therapeutisch werkt, door de vormen die
hij zo levendig en zo contrastrijk mogelijk wil, door de onderwerpen
die hij behandelt, vooral gekozen in de context van het dagelijkse
leven, heeft Fernand Léger nooit opgehouden het leven te vieren en
de schoonheid ervan te onthullen.
https://musee-soulages-rodez.fr
NÎMES (GARD)
13 mei - 19 september 2021

"DE ROMEINSE KEIZER, EEN STERVELING
ONDER DE GODEN" (L’EMPEREUR ROMAIN, UN
MORTEL PARMI LES DIEUX) IN HET MUSÉE DE LA
ROMANITÉ

Met deze tijdelijke tentoonstelling wil Nîmes, waarvan twee monumenten gewijd zijn aan de keizerlijke verering (het Maison Carré en
de Temple de Diane), zijn oude juwelen in hun historische context
plaatsen. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Louvre-museum, dat meer dan 30 grote werken uitleent.
https://museedelaromanite.fr
TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

IN DE VOETSPOREN VAN TWEE LEGENDES VAN
DE HEMEL EN DE RUIMTE
17 oktober 2020 - 29 augustus 2021
Antoine de Saint Exupéry "Een kleine prins tussen de mensen"
(Un petit prince parmi les hommes) in L'Envol des Pionniers
Deze belangrijkste tentoonstelling van het jaar wordt georganiseerd
op twee locaties, in Lyon (waar hij geboren is) en Toulouse (op het
historische terrein van de Aéropostale), en vertelt in "L'Envol des Pionniers" over het leven van de beroemdste van onze schrijvers-luchtvaarders: Antoine de Saint-Exupéry, de auteur van de "Kleine Prins".
Vanop zijn gevleugelde fiets als kleine jongen tot zijn tragische dood
aan boord van de mythische P38 over de Middellandse Zee, nodigt
de tentoonstelling het publiek uit om de levensreis te ontdekken van
deze moedige en diep humanistische man, die ondanks zichzelf een
legende is geworden.
www.lenvol-des-pionniers.com
Live met Thomas Pesquet in de Cité de l'Espace
Astronaut Thomas Pesquet, chouchou van de Fransen sinds zijn
eerste reis in een baan om de aarde drie jaar geleden, keert terug
naar de ruimte in 2021! En natuurlijk zal de Cité de l'espace het publiek deze 2e ruimtemissie, die vanaf de lente voor 6 maanden zal
plaatsvinden, indirect laten beleven. De Cité de l'Espace, omgevormd tot hoofdkwartier van de ALPHA-missie, richt in het hart van zijn
permanente tentoonstellingen een plaats in waar men alle grote
momenten van deze ruimtemissie in het Internationaal Ruimtestation (ISS) zal kunnen volgen!
Meer info:
De asteroïden en de planeet Mars in de schijnwerpers in
de Cité de l’Espace
Vanaf dit voorjaar zal de Cité de l'Espace een permanente
tentoonstelling aanbieden die gewijd is aan de huidige en
toekomstige verkenning van de Rode Planeet. Tegelijkertijd
zal een nieuwe IMAX® film "3D Asteroid Chasers" worden
vertoond in de Astralia.
www.cite-espace.com
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TWEE GROTE TENTOONSTELLINGEN
IN HET FABRE-MUSEUM

Van 13 februari tot 9 mei 2021
Van Poussin tot Soulages, een groeiende collectie sinds 15 jaar (De Poussin à Soulages, 15 ans
d’acquisition)
Dit voorjaar 2021 presenteert het Fabre-museum
een tentoonstelling die gewijd is aan het ambitieuze uitbreidingsbeleid van de collecties dat
al meer dan vijftien jaar wordt gevoerd. De tour
neemt u mee op een grote reis doorheen de
kunstgeschiedenis, van de XVIIe eeuw tot de hedendaagse kunst. Ze omvat werken van zowel internationale kunstenaars als grote figuren uit de
Montpellier-scene, meesters uit het verleden, maar
ook levende kunstenaars, beroemde schilders en
kunstenaars die opnieuw in de belangstelling komen.

PERSDOSSIER NIEUW IN 2021

MONTPELLIER (HÉRAULT)

Van 3 juli tot 17 oktober 2021
United States of Abstraction - Amerikaanse
kunstenaars in Parijs 1946-1964 (United States
of Abstraction - Artistes américains à Paris 19461964)
Deze ambitieuze tentoonstelling is gewijd aan
een groep Amerikaanse kunstenaars die zich vestigden in Frankrijk en zo hebben bijgedragen aan
de herdefiniëring van de abstracte kunst op het
Europese continent. Hoewel de rol van Parijs als
wereldhoofdstad van de westerse kunst sinds de
19e eeuw bekend is, wordt het ook als
een vaststaand feit beschouwd dat de
Lichtstad in de jaren veertig van de
vorige eeuw deze bevoorrechte positie verloor aan New York. Veel Amerikaanse kunstenaars, muzikanten en
schrijvers zijn echter naar Frankrijk
blijven komen om te studeren en te
creëren …
www.montpellier3m.fr/musee-fabre
FIGEAC (LOT)

KALLIGRAFIE IN DE KIJKER
IN HET CHAMPOLLION
MUSEUM - LES ECRITURES
DU MONDE

Wat is er logischer dan een blik op
de kalligrafie in de geboortestad van
Champollion, de ontcijferaar van de
hiërogliefen? De nieuwe tentoonstelling "De afdruk van het hart" (L'Empreinte du cœur) in het Champollion
Museum – Les Ecritures du Monde
geeft deze eeuwenoude kunst een
bijzondere plaats. Een uitstekende
gelegenheid om dit themamuseum
te bezoeken dat gevestigd is in het
prachtige middeleeuwse huis waar
Champollion in 1790 werd geboren.
www.musee-champollion.fr
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SORÈZE (TARN)

MUSÉE DOM ROBERT ET DE LA
TAPISSERIE DU XXÈME SIÈCLE:
NIEUWE PERMANTE COLLECTIE

Dom Robert, een Benedictijner monnik van de Abdij
En-Calcats, tapijtkartonschilder en meester van het
Aubussontapijt, wordt al 6 jaar geëerd in de nabijgelegen Abbaye Ecole de Sorèze, in een omgeving
die zijn creaties waardig is. Vanaf februari 2021 zijn
58 werken van de meester (18 wandtapijten, 13 kartonnen, 27 tekeningen en modellen) gewijd aan het
paard, beweging en kleur te bewonderen om u vertrouwd te maken met de naïeve, kleurrijke en overvloedige landschappen van de kunstenaar.
De helden van The Jungle Bunch komen naar de
stad Sorèze!
Om het museum en de wereld van de tapijten op een
meer speelse manier te ontdekken, zullen gezinnen
met kinderen (7 tot 12 jaar) kunnen vertrouwen op de
karakters van de "The Jungle Bunch" om een raadsel
op te lossen dankzij een interactieve applicatie die
speciaal met TAT-productie is ontwikkeld. Aan het
einde van het spel zal het productieproces van een
tapijt voor hen geen geheimen meer hebben!
Om de betovering te verlengen
Treed "in de voetsporen van Dom Robert" (sur les
traces de Dom Robert), vanaf de abdij van En-Calcats,
door het aan hem opgedragen themawandelpad te
volgen en de natuur te ontdekken, de muze van zijn
frisse en kleurrijke stijl. Langs het 12 kilometer lange
circuit (4 uur wandelen) vindt u meer dan een dozijn
borden met tekeningen van de kunstenaar.
www.abbayeecoledesoreze.com
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Als Sint-Jacobsdag (25 juli) op een zondag valt,
spreken we van een Jacobusjaar. In dat jaar wordt
de "Heilige deur" van de kathedraal van Santiago de
Compostela op de eerste dag van het jaar geopend
en op de laatste dag van het jaar gesloten om alle
zonden te vergeven. Een krachtig symbool …!
In een feestelijke, culturele en seculiere setting
wordt deze traditie vandaag voortgezet, langs de
wegen naar Compostela, om jong en oud uit te nodigen om deze duizend jaar oude pelgrimstocht te
ontdekken aan de hand van talrijke evenementen
(tentoonstellingen, film- en documentairevoorstellingen, vertelwandelingen, concerten, voorstellingen, ontmoetingen met kunstenaars …). Het is ook
een gelegenheid om te wandelen langs een Europese culturele route die op de werelderfgoedlijst
van de UNESCO staat en om de parels ervan te herontdekken.
www.chemins-compostelle.com
Om de Jacobuservaring te verlengen

"L'APPEL DU CHEMIN": EEN
VERLICHTINGSWERKPLAATS
IN CONQUES-EN-ROUERGUE
(AVEYRON)

Valérie Duclos, een nieuwe ambachtsvrouw, vestigde zich in Conques na een wandeling langs het
Jacobspad. Ze creëerde haar eigen atelier voor middeleeuwse verlichting en kalligrafie, gespecialiseerd
in de illustratie van de Jacobspaden en van de pelgrimstochten. Ze biedt ook onderdak aan pelgrims
in haar gastenkamers in de de Alcôve.
www.tourisme-conques.fr

KENT U HET NETWERK "ACCUEIL
CHEMINS DE COMPOSTELLE EN
FRANCE"?

Dit idee, gelanceerd door ACIR en momenteel bijna uitsluitend in Occitanië ingezet (in de Hérault,
Hautes Pyrénées, Aveyron en Lot), heeft tot doel om
een optimale opvang te garanderen voor pelgrims
op weg naar Compostela.
www.chemins-compostelle.com/h-bergeurs

DE FAVORIETEN VAN DE
EXPERTS

PERSDOSSIER NIEUW IN 2021

2021, JACOBUSJAAR

Niels Brunet, directeur van ACIR* (Agence
de Coopération Inter-Régionale des Chemins de Compostelle) raadt aan:
"1000 handen uit de mouwen" (1000
mains à la pâte): een gezellige dag in het
teken van de restauratie van de Jacobspaden van de Lot
Dit proefproject, dat momenteel alleen
in de Lot bestaat, heeft tot doel om gedurende één dag (in oktober 2021) inwoners en vrijwilligers van verenigingen
samen te brengen in de geest van de 152
kilometer aan Santiagopaden die het departement doorkruisen en om een menselijke verbinding rond het Jacobspad te
smeden. Het is de bedoeling om dit unieke
project in de Lot uit te breiden naar andere
departementen in heel Frankrijk.
www.tourisme-cahors.fr/chemind e - s t - j a cq u e s / va l o r i s a t i o n - d u - c h e min-de-st-jacques-de-compostelle

We raden u het huis van Siloë in Villefranche de
Rouergue (Aveyron) aan (dat onlangs een label ontving), een bevoorrechte tussenstop voor de pelgrim
op weg naar Compostela in een XIXe eeuws familiehuis met alle comfort van de XXIe eeuw.
www.lamaisondesiloe.com
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Ik probeer de ongewone
bezoeken
HET OUDE MONTPELLIER OF MONTPELLIER DOOR EEN KLEIN SCHERM?

In Montpellier beklim ik de 90 treden die naar de top van
de triomfboog van Peyrou leiden. Vanaf de top van dit iconisch monument van de stad, daterend uit de XVIIe eeuw,
krijgt u een adembenemend uitzicht, een uniek 360-graden panorama over de daken van de stad en haar omgeving. Wilt u liever de buik van de "l'Ecusson" ontdekken? Het
VVV-kantoor biedt u ook een bezoek aan het middeleeuwse
Mikveh (ritueel Joods badhuis), een parel dat sinds de XIIIe
eeuw bewaard is gebleven en getuigt van het belang van
de Joodse gemeenschap die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling en de invloed van Montpellier.
TOULOUSE DOOR EEN ANDERE BRIL

ECO-VERANTWOORDELIJKE RALLY MET
EXPLORAD'OC

Met Explorad'Oc (her)ontdekt u Toulouse op een eco-verantwoordelijke rally die cultuur, milieubewustzijn en plezier combineert: gewapend met een verbonden tablet
gaat u alle uitdagingen aan en neemt u deel aan een stedelijke afvalinzameling om de stad vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen!
www.toulouse-tourisme.com
AUDE

EEN GASTRONOMISCHE WANDELING MET
CARCASSONNE FOOD TOURS

Onder begeleiding van de "Fille du Midi", een gepassioneerd bewoonster van de regio, ontdekt u de bastide
van Carcassonne door halt te houden bij de plaatselijke
producenten-ambachtslieden om hun specialiteiten te
proeven. Daarna springen we samen de fiets op langs het
Canal du Midi tot aan het Domaine de Cantalauze waar wijnmaker Thomas Sananes u verwelkomt voor een bezoek
aan de wijngaard, vergezeld van een proeverij van zijn wijnen en andere regionale specialiteiten. Onderweg vertelt
de Fille du Midi over de geschiedenis van het kanaal om op
het einde een originele smaakbeleving met u te delen, vol
geschiedenis en erfgoed.
https://carcassonnefoodtour.com
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CAZAUX-SAVÈS (GERS)

TAUTAVEL (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Het Château de Caumont, een parel van de renaissance-architectuur
in
de Gascogne en het
bolwerk van de familie
Castelbajac, innoveert
door zijn ondergrondse
gangen om te vormen
tot een betoverend
ontsnappingsspel. Op
een andere verdieping
organiseert het ook
thematische
dagen
in het teken van de
Caumont van de Belle
Epoque.
www.caumont.org

Aangevulde realiteit dringt nu ook door in het Prehistorisch Museum van Tautavel om het verleden met de
toekomst te verenigen door het virtuele bovenop het
reële te plaatsen. In een wereld waar realiteit en het
digitale met elkaar verbonden zijn door een smartphone of een 3D-bril, biedt het museum een conceptueel bezoek geïnspireerd op de sciencefictionfilms
met "hologidsen" (virtuele gidsen in de vorm van hologrammen) die u door de zalen begeleiden op een reis
die meer dan 450.000 jaar geleden begon.

ESCAPE GAME IN HET KASTEEL VAN
CAUMONT (IN JULI EN AUGUSTUS)

EEN 3D-ERVARING IN HET PREHISTORISCH MUSEUM VAN TAUTAVEL

In 2021 zal de tijdelijke tentoonstelling
"Amerika vóór de Cowboys" (L'Amérique
avant les Cow-boys") een beeld scheppen
van de prehistorie van de Nieuwe Wereld.
https://450000ans.com

Ik nodig mezelf uit
voor een verjaardag
TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

30 JAAR LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE

Van 17 september tot 17 oktober 2021 krijgt deze biënnale, onder
leiding van Marie-Thérèse Perrin, een bijzondere betekenis omdat
ze de 30ste verjaardag van dit gratis festival gewijd aan de hedendaagse creatie markeert. Het festival staat open voor alle actuele
beeldende kunsten (schilderkunst, beeldhouwkunst, video, installatie, performance, muziek, radio, …) en toont een groot aantal
nieuwe werken van opkomende kunstenaars en bekende kunstenaars uit de internationale scène.
www.printempsdeseptembre.com/en/the-festival
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DE HONDERSTE VERJAARDAG VAN DE GEBOORTE VAN
JEAN DIEUZAIDE

Le Château d'eau, een fotogalerij opgericht door Jean Dieuzaide, een tijdgenoot van Doisneau, brengt een eerbetoon aan de beroemde en productieve
creatieveling. De beste stukken van de Dieuzaide collectie, rijk aan enkele
tienduizenden foto's, worden getoond in dit bijzondere gebouw, een voormalige bakstenen watertoren uit de XIXe eeuw, vandaag omgebouwd tot een
iconische culturele site op de linkeroever van Toulouse.
www.galeriechateaudeau.org
SÈTE (HÉRAULT)

IN 2021 ZOU GEORGES BRASSENS, DE LIEVELING VAN
SÈTE, 100 JAAR OUD ZIJN GEWEEST!

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van zijn geboorte
zal de stad vanaf januari een aantal evenementen
(concerten, tentoonstellingen, conferenties) in de
vier hoeken van de stad aanbieden om de dichter
en de zanger te eren, terwijl de toeristische dienst
een rondleiding biedt langs de iconische plaatsen
die door dit monument van het Franse lied werden
gefrequenteerd. Er wordt voor deze gelegenheid
ook een folder uitgegeven zodat u deze route volledig zelf kunt volgen, van nummer 20 van de rue de
l'Hospice waar hij geboren is tot het kerkhof van de
Py, waar hij begraven ligt.
www.tourisme-sete.com

EN TER HERINNERING …

De viering van het 800-jarig bestaan van de medische faculteit van Montpellier (de oudste in de
westerse wereld die nog steeds in werking is), werd
in 2020 gestart en gaat verder in 2021.
www.montpellier-tourisme.fr
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Ik maak contact met de natuur
Met meer dan 25% van het grondgebied dat beschermd is als nationaal park (Cevennen, Pyreneeën) of
regionaal natuurpark (PNR), is Occitanië een regio
waar het behoud van het natuurlijk erfgoed al lang
een prioriteit is. De opstelling van een 8e regionaal
natuurpark in 2021 versterkt een ambitieus milieubeleid ten gunste van deze gebieden en de mannen en
vrouwen die er wonen.
REYNES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

EEN BOSBAD DAT LUISTERT
NAAR UW VIJF ZINTUIGEN MET
RAND'ÔTREMENT

Deze nieuwe benadering van de voordelen van de
natuur voor de geest komt oorspronkelijk uit Japan,
waar ze in de jaren tachtig van de vorige eeuw verscheen, en vindt een bijzondere weerklank in Occitanië. Volg Vanessa Guérin, uw silvotherapeut, door de
bossen van Vallespir. Zij zal u leren hoe u spanningen
kunt loslaten in een eenvoudige en spirituele benadering van de meest majestueuze gastheren van haar
bergen: de bomen.

"In deze maatschappij die
gedomineerd wordt door
stress, snelheid en schermen,
is ontkoppeling een absolute
noodzaak. Net zoals de bomen zijn we geworteld … Met
hun stevige verankering in
de grond kalmeren ze ons en
brengen ze ons terug naar
onszelf, naar de essentie".
Vanessa Guérin
www.randotrement.com
COLLIAS (GARD)

DE BEVER HEEFT VOORTAAN ZIJN
EIGEN HUIS

De bever, een populair dier in onze rivieren dat ooit
een alledaags zicht was, verdween in de XIXe eeuw
bijna in Frankrijk vanwege zijn zeer gewilde vacht.
Vandaag is het beschermd en verovert het dier de rivieren van de benedenloop van de Rhône (de laatste
bekende populatie). De populatie op de Gardon
bloeit opnieuw op. In Collias, aan de monding van de
Gorges du Gardon en stroomopwaarts van de Pont
du Gard, is daarom een museumruimte (het Beverhuis) ingericht om dit discrete knaagdier, dat in de
schemering en met een beetje geluk te bewonderen
is, onder begeleiding van een natuurgids, in de kijker
te zetten.
www.gorgesdugardon.fr
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Ik neem de tijd om
van het leven te genieten
OP TWEE WIELEN
IN HET WESTEN VAN OCCITANIË
WEEFT HET FIETSNETWERK ZIJN
WEB …
De Voie verte Foix - Saint-Girons (Ariège)
In het voorjaar van 2021 wordt de 45 kilometer die Saint-Girons, Porte du Couserans, verbindt met Foix, de prefectuur van de Ariège,
op een oude spoorlijn voltooid. Doorheen de
rustgevende landschappen van de Pyreneese
uitlopers kunnen fietsers gebruik maken van
een volledig beveiligd pad met weinig hoogteverschil.
www.tourisme-occitanie.com/voie-vertesaint-girons-foix/st-girons
V82 – de fietsroute van de Vallée de la
Baïse (Gers – Hautes-Pyrénées)
De Baïse-rivier kabbelt rustig door Gascogne,
van de Pyreneeën naar de Garonne. Ze loopt
door vruchtbare valleien en glooiende heuvels
waar de druivensoorten die zullen worden
verwerkt tot Madiran, Armagnacs, Flocs of
Côtes de Gascogne, tot bloei komen. De in
2021 voltooide fietsroute loopt over 165 kilometer en verbindt de Voie Verte van het Canal des
Deux Mers in het noorden met de fietsroute
van Piémont Pyrénéen in het zuiden en biedt zo een nieuw alternatief voor de grote Europese fietsroutes.
www.tourisme-gers.com/condom/veloroute_
vallee_de_la_baise_v82-253027.html

EN WAT IS ER NIEUW IN HET OOSTEN?
Lozere, het Eldorado van de fietsliefhebber, is
zojuist bekroond met het regionale fietslabel
Dit label, dat wordt toegekend door de Franse
wielertoerismefederatie, heeft tot doel om gebieden die zich inzetten voor de ontwikkeling
van de wielersport aan te moedigen door hun
acties ten gunste van de fiets in de verf te zetten.
Met zijn wisselende natuurlandschappen, zijn
talrijke bewegwijzerde routes en een groot
netwerk van fietsverhuurbedrijven (klassieke of
elektrisch ondersteunde fietsen) is Lozère een
ideaal speelterrein voor fietsers.
www.lozere-tourisme.com/velo-cyclotourisme
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In de zomer van 2021 kunnen
fietsers 33 kilometer aan veilige wegen door de wijngaarden en dennenbossen van de
St-Chinian, Faugères Minervois
volgen voor een aangenaam
uitstapje door het platteland
vanaf het Canal du Midi.
www.minervois-caroux.com
www.tourismecanaldumidi.fr
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VOIE VERTE
MAUREILHAN - SAINTCHINIAN (HÉRAULT)

MET DE KANO
MILLAU (AVEYRON)

EEN SCHATTENJACHT IN EEN
TRANSPARANTE KANO IN DE GORGES DU
TARN

Ongewoon, speels, educatief en volledig ecologisch, dit is de
ervaring die u niet mag missen. U "vliegt" over een natuurlijk
en magisch aquarium, dat van de Gorges du Tarn. De kano,
volledig transparant, biedt een ongelooflijk uitzicht op de
onderwaterwereld: forellen, bevers, kleurrijke kiezels, waterplanten … In het kristalheldere en smaragdgroene water van
de Gorges du Tarn trekt u op schattenjacht (van de natuur)
in een transparante kano: zoek de schatten en volg de aanwijzingen uitgerust met een kaart, peddel, neem een duik en
beleef plezier …
www.millau-viaduc-tourisme.fr/nos-aventures
LAFRANÇAISE (TARN-ET-GARONNE)

AFVAART MET DE KANO VAN DE AVEYRON
NAAR DE SAMENVLOEIING MET DE TARN.

Het eindgedeelte van Aveyron, een kalme rivier, is voortaan
bevaarbaar per kano/kajak, voor een ontspannende afvaart
van 3 uur op het water langs de prachtige landschappen,
hellingen en boomgaarden in de regio Lafrançaise.
www.canoe-tarnetgaronne.fr

MET EEN 2 CV CITROËN
SAINT-LAURENT-DE-CERDANS /
COLLIOURE (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

DE VERMILJOENKUST OP EEN
ANDERE MANIER

In de stemming voor een vintage ritje? Laat u
verleiden door Maya de 2 CV en Fleury, uw chauffeur en gids! Tijdens een 3 uur durende tour door
de terraswijngaarden die zo kenmerkend zijn
voor Collioure en Banyuls, zal Fleury u vertellen
over de geschiedenis van de Vermiljoenkust en
de wijngaarden. Het avontuur eindigt met een
wijnproeverij onder begeleiding van een Catalaanse wijnmaker op zijn landgoed.
https://collioure2cvtour.com/
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Ik overtref mezelf
LES ANGLES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

IK RIJD DE BERGEN AF OP
DE LOU BAC MOUNTAIN,
DE LANGSTE MONORAIL
RODELBAAN VAN DE
PYRENEEËN.

Met de opening van een 2000 meter
lange monorail rodelbaan en een hoogteverschil van 430 meter biedt het skistation Les Angles een nieuwe 4-seizoensactiviteit in de Pyreneeën. Het circuit,
dat zich een weg baant door het bos, zit
boordevol bochten en hellingen tot 70%
waarbij u tot wel 42 km/u gaat, voor een
gegarandeerde adrenalinekick. Dankzij
de verlichting van de piste kan men ook 's
nachts in de winter afdalen.
www.lesangles.com

SPORTEVENEMENTEN
LOUDENVIELLE (HAUTES-PYRÉNÉES)

ENDURO MTB WERELDBEKERFINALE
OP 18 EN 19 SEPTEMBER 2021

Na Zermatt (Zwitserland) of Whistler (Canadese
Rockies) speelt Loudenvielle, een 4-seizoensdorp in
de Louron-vallei, in de hoogste klasse als onderdeel
van het Enduro World Series (EWS) circuit. Na de
recente opening van de skyvall (stoeltjeslift die het
dorp met het skistation Peyragudes verbindt) is
de Louron-vallei met zijn 40 mountainbikepaden
(380 km enduro circuits) vandaag een hotspot voor
liefhebbers van deze discipline.
www.enduroworldseries.com
www.pyrenees2vallees.com
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(LOZÈRE- AVEYRON)

LA TAWARA, EEN KANO-, KAJAKOF PEDDELRACE IN DE GORGES DU
TARN - 12 EN 13 JUNI 2021

Spektakel gegarandeerd! De Tarn Water Race, Tawara
voor de vrienden, is dé wedstrijd voor wildwaterliefhebbers die zich met de allergrootsten willen meten.
Het staat open voor iedereen en laat zowel beginners
als professionals peddelen in een uitzonderlijke omgeving, een UNESCO-werelderfgoed, met als hoogtepunt het indrukwekkende viaduct van Millau.
www.tarnwaterrace.com

PERSDOSSIER NIEUW IN 2021

SPECTACULAIRE TRAILS EN
WEDSTRIJDEN

Door het organiseren van trails en grote buitensportevenementen toont Occitanië haar ambitie aan
de beoefenaars van deze disciplines. Dit geldt met
name voor het gebied Millau Grands Causses en
meer in het algemeen voor het hele departement
Aveyron, dat zich ontwikkelt tot een niet te missen
plek voor deze disciplines.
http://action12.org/domainetrail

NIET TE MISSEN IN 2021
Le Larzac Trip Trail – Verticausse viert haar
20e verjaardag op 8 mei 2021
www.verticausse.com
Le trail des Templiers (De trail van de Tempeliers) (okt 2021)
www.festivaldestempliers.com
La Course Eiffage du Viaduc de Millau
30 mei 2021
www.course-eiffage-viaducdemillau.org

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

ERVAAR SPANNING ALS NOOIT
TEVOREN OP EEN VIA FERRATA!

Klauter langs passages boven de bergstroom in een
speleologie-sfeer terwijl de veilige levensloop u leidt
door de grotten van Villefranche de Conflent. Deze
deze buitengewone via ferrata houdt al zijn beloften met adrenalinestootjes en het aanzicht van
een wonderbaarlijke ondergrondse wereld via een
aaneenschakeling van tunnels …
https://viaferrata-souterrata.fr
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Ik steun de lokale ambachten
BROUSSES ET VILLARET (AUDE)

KUNSTPAPIER IN DE BROUSSESMOLEN

Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan
van deze molen, waar al 7 generaties lang kunstpapier wordt gemaakt van oude chiffons, vinden van juni
tot oktober 2021 workshops, het maken van reuzenvellen* (3,4 meter x 2,2 meter) en artistieke voorstellingen plaats. Het hoogtepunt is de Nuit des Papyvores,
een avond waarop de nieuwe papieren jurken van
Catherine Cappeau in een opvoering zullen worden
gepresenteerd.
www.moulinapapier.com
*De papiermolen van Brousses is de enige Europese molen die dit
gigantische papierformaat met de hand maakt.

IN OCCITANIË KLEEDT MEN U
VAN TOP TOT TEEN!
FLORAC (LOZÈRE)

DE SPIJKERBROEKEN VAN TUFFERY,
100% HENNEP

Atelier Tuffery, een nieuwe spijkerbroek van 100%
hennep
Het Aterlier Tuffery, de oudste Franse fabrikant van spijkerbroeken, innoveert opnieuw met Alphonse, een
spijkerbroek gemaakt van 100% hennep. Deze plant is
resistenter dan katoen en vereist geen water of pesticiden. Slechts 70 m² van dez plant is vereist om een
esthetische en comfortabele spijkerbroek te maken!
Een nieuwe creatie die in overeenstemming is met de
milieubewuste ethiek van het atelier in de Cevennen.
https://bit.ly/2JyJckH

Ik verwen mezelf!
DE 50 KAARSEN VAN DE AOC
CAHORS-MALBEC

De wijngaard van Cahors, trots op zijn locatie
in de Lot-vallei, viert feest in 2021 omwille van
een welverdiende erkenning. De zwarte wijn,
die sinds de middeleeuwen populair is bij de
Engelsen die hem vroeger per boot vervoerden op de rivier, heeft sindsdien zijn adellijke
status teruggewonnen. Hij zal het hele jaar in
de belangstelling staan in de wijnkelders en
bij evenementen zoals het festival Lot of Saveur (in juli).
https://vindecahors.fr
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DE BLACK FLAMBADOU: EEN LOKALE
BURGER DIE EEN EERBETOON
BRENGT AAN PIERRE SOULAGES
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HIER VINDT MEN DE
KLASSIEKERS OPNIEUW UIT

De combinatie van lokale producten met een beroemde schilder is de gewaagde gok van Sébastien GACHES, chef van het restaurant van het Hôtel
du Viaur in Ségur (Aveyron). Een brood dat zwart is
gekleurd met inktvisinkt, een schapenkaas van een
boer uit Lévézou en natuurlijk een steak van Aubrac-vlees geflambeert met spek met behulp van
een capucin. Het werd een groot succes omdat zijn
"werk" hem in staat stelde deel te nemen aan de finale van de Franse Burgerbeker van Socopa om er
de prijs "Coup de Coeur du Public" te bemachtigen.
www.hotelduviaur.fr
Kent u de capucin of de miwam,
twee originele creaties van de familie Bras, echte
ambassadeurs van de Aveyron-keuken?
www.capucinbras.fr /
www.bras.fr/fr/les-lieux-bras/miwam

GEDISTILLEERDE DRANKEN UIT OCCITANIË

Neem plaats op onze rooftop voor een aperitief of een maaltijd!
In Toulouse haast ik me, vanaf de zomer van 2021, naar de Ortus (ex-Pier), het nieuwe
panoramische gastronomische restaurant met een adembenemend uitzicht op de
Garonne. Onder leiding van chef-kok Oscar Garcia en zijn partner Julie Pons met op
het dak een groentetuin om zo rechtstreeks de keukens te bevoorraden. Het gestelde
doel: een ster behalen in 2022!
www.piertoulousehotel.com
In het hart van het centrum kunt u de Toulouse-ervaring verderzetten op de daken
van de Mama Shelter en Ma Biche sur le Toit,.
www.mamashelter.com
www.mabichesurletoit.com
In Montpellier twijfelt mijn hart tussen het dak van de Lez-markt met zijn bruisende
karakter en zijn bijna 2000 vierkante meter of die van de Arbre Blanc, voor zijn memorabel zonsondergangen op de top van een gebouw van de Japanse architect Sou Fujimoto, onlangs bekroond als een van de mooiste residentiële gebouwen ter wereld.
www.hallesdulez.com/les-residents_rooftop.php
https://larbre-restaurant.fr/
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Focus
In Montpellier is er ook nog een andere manier om
uw hoofd in de wolken te houden … Duw daarvoor
de deur van de Avva Garden open, het nieuwe cocktailbarrestaurant op de benedenverdieping van een
van de meest iconische gebouwen van de futuristische wijk Port-Marianne met de treffende naam
"Nuage" van architect-ontwerper Philippe Starck!
www.avvagarden.com
Albi (Tarn) surft ook mee op de
rooftoptrend met de opening
van een terras op het dak van het
Ibis Style Theatro voor een gegarandeerd "wow" effect op de
Cité Épiscopale en diens blikvanger: de Sainte-Cécile kathedraal,
terwijl we in Perpignan (Pyrénées-Orientales) kunnen gaan
naar "La Terrasse" op het dak van
de Galeries Lafayette, om er te
genieten van een uniek uitzicht
op Castelet en de oude stad.
www.albi-tourisme.fr/fr/le-toitdu-theatro

De regionale rooftoptour eindigt aan de kust met
Gus Kitchen By La Dune in La Grande Motte (Hérault). Op het dak van het complex La Dune, met
uitzicht op de club, het strand van Grand Travers
en de zee, zal de Gus Rooftop & Kitchen in de
smaak vallen bij estheten en levensgenieters, in
deze nieuwe trendy plaats op een steenworp afstand van het hart van de bruisende badplaats La
Grande-Motte.
https://complexe-la-dune.com

Ik verblijf in een uitzonderlijke
accommodatie
Met respect voor het milieu, gebouwd met lokale
materialen of materialen die een bestaand gebouw
met een rijke geschiedenis extra in de verf zetten,
verbetert onze selectie van accommodaties de architectuur, knowhow en creativiteit van degenen die
Occitanië mee helpen evolueren op een milieuvriendelijke manier.

DE NIEUWE HOTELS
LESPONNE (HAUTES-PYRÉNÉES)

O CHIROULET, EEN 3-STERREN BERGHOTEL IN HET HART VAN DE NATUUR

Laurence besloot om, na een carrière als bankier, haar
leven om te gooien en creëerde deze oase van rust,
op de bodem van de Lesponne-vallei in een authentieke locatie die aanvoelt als het "einde van de wereld"
en toch dicht bij de Pic du Midi en de route van de
Col du Tourmalet ligt. Het intieme hotel voorziet 4 gezellige en warme kamers naast de gîte en de reeds
bestaande gastenkamers. Daarnaast organiseert Laurence wellness-sessies om weer in contact te komen
met zichzelf en zo ontspannen en gerevitaliseerd
terug te vertrekken. Op het programma: meditatie,
yoga, sofrologie, diëtetiek, Chinese energie …
https://o-chiroulet.com
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ONZE SELECTIE VAN
HUIZEN & GASTENKAMERS
RULHE-LE-HAUT (AVEYRON)

EEN REIS NAAR HET HART VAN DE
MIDDELEEUWEN IN HET MANOIR DE
LA COMMANDERIE

In het hart van de Rouergue wacht de Commanderie al 9 eeuwen op uw komst! Deze betoverende
site is een subtiel huwelijk van een 5-sterren gîte
en een uitzonderlijke plek met een rijke geschiedenis, met 2 grote kamers versierd met middeleeuwse voorwerpen. Het ideale vertrekpunt voor
het verkennen en ontdekken van de Aveyron. Een
prachtige gewelfde speelzaal, in originele staat, het
grote salon waar u nog steeds de aanwezigheid van
de ridders van de Orde van de Hospitaalridders,
de voormalige bewoners, voelt, of zelfs de middeleeuwse tuin, dragen ook bij aan het succes van
deze reis terug in de tijd.
www.commanderie-aveyron.com

CONQUANS, EEN
VAKWERKHUIS IN
HET HISTORISCHE
CENTRUM VAN DE CITÉ
CHAMPOLLION
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FIGEAC (LOT)

Het Conquans huis, gebouwd in de
XIVe eeuw in het bewaard gebleven
deel van Figeac, herbergt een gîte op
de benedenverdieping en twee charmante gastenkamers op de bovenverdieping, evenals een zolder van
100 vierkante meter met een serre en
een terras met een adembenemend
uitzicht over de daken van de middeleeuwse oude stad. 's Ochtends kunt
u er rustig genieten van een typisch
ontbijt en 's avonds krijgt u een lokaal
diner voorgeschoteld.
www.chambre-dhotes-conquans.com
FONT-ROMEU (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

HUTTOPIA OPENT ZIJN
EERSTE CHALETDORP IN DE
PYRENEEËN

Huttopia vertegenwoordigt al 20 jaar lang
een nieuwe vorm van kamperen die natuur, comfort en esthetiek combineert
met ecologische accommodaties die
perfect geïntegreerd zijn in de omgeving
en over het algemeen gelegen zijn in natuurgebieden in het hart van uitzonderlijke sites, tussen meren, rivieren, bossen en
bergen. Het nieuwe chaletdorp Font-Romeu voldoet aan al deze voorwaarden en
verleidt met zijn betoverende ligging in
het hart van het regionale natuurpark van
de Catalaanse Pyreneeën.
https://europe.huttopia.com/site/camping-font-romeu
LAFRANÇAISE (TARN-ET-GARONNE)

L'OSTALAS, EEN ECOLODGE TEN
DIENSTE VAN UW WELZIJN

L'Ostalas heeft een rijk verleden als seigneurhuis. Het ligt
verscholen temidden van 6 hectare biologische bossen
en boomgaarden (kiwi's, kersenbomen, pruimenbomen,
vijgenbomen …). In deze bevoorrechte omgeving biedt dit
charmante hotel u de mogelijkheid om uw batterijen op
te laden door zich te bekommeren om uw lichaam, geest
en dieet. Dit door haar gasten een activiteitenprogramma aan te bieden zonder extra kosten (yoga, meditatie,
qi gong, tai chi, bosbad … en Afghaans wandelen!) evenals
een Ayurvedisch geïnspireerd vegetarisch restaurant, met
evenwicht en verantwoordelijkheid als uitgangspunt (biologisch, lokaal en seizoensgebonden).
www.domaine-lostalas.com

"We wilden van L'Ostalas een plek maken die de betekenis ervan weerspiegelt: het
grote Occitaanse huis. Een plek die tegelijkertijd warm, eenvoudig en bevorderlijk voor
herbronning is. "
Brigitte en François, eigenaars
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ONGEWONE OVERNACHTINGEN
GRUISSAN (AUDE)

LODGE-BOATS ZIJN DE TOEKOMST

De badplaats Gruissan, onder andere bekend om zijn paalwoningen (film
"37,2 le matin"), innoveert vandaag met zijn dorp van drijvende chalets die in
de jachthaven zijn geïnstalleerd. Door het aanbieden van meer dan dertig
comfortabele wateraccommodaties voor seizoensverhuur wil de gemeente
een toekomstgerichte oplossing
bieden voor woningen aan de kust,
een echt alternatief voor de onvermijdelijke stijging van het waterpeil,
en wil ze een echt experimenteel
laboratorium zijn om de milieu-uitdagingen van morgen aan te gaan.
https://allianceplaisanceresort.com

"We hadden het gevoel weg te
zijn van de massa's toeristen
en ons op een catamaran te bevinden. Het is tenslotte stabiel
genoeg en in ieder geval perfect
voor een verblijf met twee".

Hélène en Martin,
vakantiegangers/pioniers.

TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

EEN CREW TOT UW DIENST IN HET HOTEL BEL'IMPORT
BARGE

Dit boothotel ligt op het kanaal van Brienne heeft 3 kamers met een moderne
inrichting. Of het nu aan de kade is of tijdens een cruise op het Canal du Midi,
de Bel'Import belooft een droomverblijf met al het comfort van een uitzonderlijk hotel en een stafmedewerker en chef-kok aan boord om voor u te zorgen.
http://bel-import.com/index.html

DE MAGICBUS, EEN REIZENDE JEUGDHERBERG

Deze originele accommodatie is ingericht in een echte rijdende bus en biedt
alle comfort van een klein huis: doucheruimte, ingerichte keuken, woonkamer,
bedden en sanitaire voorzieningen. Geschikt voor maximaal 8 passagiers aan
boord. Het concept: een authentieke, vrije, spontane reis op mensenmaat,
beschikbaar voor klassieke magische reizen (geïmproviseerde reizen waarbij alleen de vertrek- en aankomstpunten bekend zijn en de route
naar keuze is van de gasten) of thematische magische reizen (biologische landbouw, wandelen, gastronomie, wijnroute, volledig georganiseerd en altijd onder toezicht van uw chauffeur).
www.magicbusworld.com/fr/discover
AVEYRON

OP EEN NACHT, HANGEND AAN DE KLIFFEN
VAN DE GORGES DU TARN OF DE GORGES DE LA
DOURBIE.

Een ongelooflijk avontuur dat voor iedereen toegankelijk is! Op
het programma: het beklimmen van een via ferrata, zich nestelen
aan een bergflank op een portaledge (muurhangmat), eten met
de voeten in de lucht, een grandioos landschap aanschouwen, de
zweefvlucht van vale gieren observeren, luisteren naar de natuur,
de tijd nemen om te dromen en in slaap vallen, met het hoofd in
de sterren, alsof u gewichtloos bent tussen hemel en aarde … Een
onderdompeling in de natuur waarbij u even alles kunt loslaten,
kortom, een echt "thrill".
www.millau-viaduc-tourisme.fr/nos-aventures/une-nuit-suspendua-la-paroi
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Opmerkingen
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UNESCO-sites en gebouwen geregistreerd
onder paden van Santiago de Compostela
Paden van Santiago de Compostela
Grote sites in Frankrijk
Belangrijke Occitanië-sites
Kuuroorden
Wintersportplaatsen
NL Badplaatsen
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SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone • CS 79507
F • 34960 Montpellier Cedex 2

SITE DE TOULOUSE
15, rue Rivals • CS 78543
F • 31685 Toulouse Cedex 6
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