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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

Deze persmap, geplaatst in het teken van diversiteit, gezelligheid en
verantwoordelijkheid, is resoluut verankerd in het toerisme van
morgen:
• een toerisme met meer respect voor het milieu en voor de inwoners
van Occitanie,
• een toerisme dat het gebruik van het openbaar vervoer bevordert
om zijn koolstofvoetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen,
• een toerisme van korte ketens (dat van lokale ambachten en goede
streekproducten); kortom, een toerisme dat zinvol is.
Wij nodigen u uit om onze experts te volgen: van de kust tot de
bergen, van de steden tot het platteland, zij zullen u meenemen
op fantastische reizen door Occitanie.

Sites bereikbaar per trein of bus
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IN DE STAD

In Occitanie,

worden de city-trips aan elkaar geregen met meer toegankelijkheid, zachte mobiliteit, en vernieuwende en
ludieke bezoeken. Onze steden bruisen van de culturele activiteiten en wedijveren met elkaar om u meer en
meer te verleiden via hun rijk programma van tijdelijke tentoonstellingen en festivals van allerlei aard.

NIET TE MISSEN
In 2022 kunt u in de steden van Occitanie terecht om:

> Long Ma, het drakenpaard in de Halle de la Machine (Toulouse)
te aanschouwen
> te bevestigen dat de Cité de l'Espace (Toulouse) dé toeristische plek in
Europa is voor de promotie van de ruimtevaart
> er te schitteren op het internationale toneel
met grote tentoonstellingen en festivals
> twee van hun grootheden te eren: Molière en Champollion
> te genieten van 2 nieuwe luxe hotels
6
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HOOGTEPUNTEN VAN
de culturele agenda

VERANTWOORD TOERISME EN TOEGANKELIJKHEID:
al onze city-trips
zijn gemakkelijk bereikbaar
per trein,
dus vergeet de auto!

Toulouse (Haute-Garonne)

VANAF FEBRUARI 2022
Het fantastische bestiarium van de
Halle de la Machine breidt uit
Het drakenpaard Long Ma, gecreëerd door François
Delarozière en de Compagnie La Machine, maakte
zijn eerste verschijning in Peking in 2014 in het kader
van de 50e verjaardag van de betrekkingen tussen
Frankrijk en China. Na de straten van Ottawa in Canada, Nantes of Calais te hebben bewandeld, zal
deze imposante machine van 12 meter hoog, 5 meter breed en 45 ton, die een Chinese mythologische
figuur belichaamt, zich vanaf 19 februari 2022 voegen
bij Asterion de minotaurus en de spin Ariane, voor een
sprookjesachtig en fantastisch kruispunt op het - toepasselijk genaamde - Reuzenpad!
www.halledelamachine.fr

Toulouse (Haute-Garonne)

VANAF FEBRUARI 2022
De Cité de l'Espace investeert in de
rode planeet
De Cité de l'Espace, nog meeslepender, realistischer
en toegankelijker, opent in februari 2022 een nieuwe
grootschalige attractie die plaats biedt aan 200
mensen. Met "Marslandschap" (Terrain martien) bevestigt de Cité de l'Espace haar ambitie om bij te
blijven met de actualiteit door een nieuwe plek te
openen die gewijd is aan Mars, de rode planeet. De
scenografie en de activiteiten, ontworpen en uitgevoerd in samenwerking met het CNES, zullen de bezoekers in staat stellen zich onder te dompelen in een
Martiaanse omgeving die is nagebouwd rond de twee
levensgrote gemotoriseerde replica's van de Perseverance en de Zhurong Marsrovers.
www.cite-espace.com
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DE FESTIVALS WAAR IEDEREEN HET DIT JAAR OVER ZAL HEBBEN
Blagnac (Haute-Garonne)

1 december 2022 tot 1 februari 2023
Een betoverende reis tijdens het
Lantaarnfestival
(Festival des Lanternes)
Na meer dan een miljoen bezoekers te hebben getrokken
naar Gaillac (Tarn), verhuist het Lantaarnfestival (Festival
des Lanternes) nu naar Blagnac, net buiten Toulouse, en
wordt het een van de belangrijkste evenementen van de
winter. Gedurende minstens 3 jaar zullen op de 10 hectaren van het Parc du Ritouret bijna 2500 reusachtige lantaarns worden geplaatst die bij het vallen van de avond
zullen oplichten: panda's, draken en dinosaurussen, bamboebossen, tempels maar ook taferelen uit het Chinese
leven zullen de oevers van het meer innemen, waaronder ook een lokale knipoog naar het epos van het luchtpostbedrijf Aéropostale door de kunstenaars van Sichuan
die, enkele maanden voor de opening van het festival,
reeds bezig zijn met de voorbereiding van de werken.
www.festivaldeslanternes-blagnac.com

Montauban (Tarn-et-Garonne)

Van 14 tot 22 mei 2022
Cultuur en Kunst op het
programma van het
Festival Dess’Ingres
Het Festival Dess’Ingres, dat in samenwerking met de Villa Medici in Rome wordt georganiseerd, zal voor
zijn eerste editie de schijnwerpers richten op een van de historische figuren van Montauban: de beroemde
schilder Jean-Dominique-Auguste Ingres. De nauwe banden tussen de stad Montauban en de Villa Medici
zijn niet nieuw: Ingres heeft altijd Italiaanse verwijzingen in zijn werken opgenomen, en niet zonder reden:
hij ontdekte Rome voor het eerst in oktober 1806 als bewoner van de Villa Medici en was er directeur van
1835 tot 1841. Onder zijn leiding vertrokken vele jonge kunstenaars naar Rome om door hem onderwezen te
worden. Met een dergelijke sponsoring belooft het programma, dat nog geheim wordt gehouden, uiterst
boeiend te worden!
www.montauban-tourisme.com
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TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN
Rodez (Aveyron)

Het Musée Soulages blijft schitteren
… zelfs in het zwart!
Naast de permanente collecties van het museum, gewijd aan de meester van de Outrenoir (een inwoner van
Rodez), zal het culturele vlaggenschip van de stad in
2022 twee opmerkelijke tijdelijke tentoonstellingen organiseren:

Tot 8 mei 2022
Chaissac & CoBrA, in het teken van
de slang
Voor de eerste keer in Frankrijk brengt een tentoonstelling het werk samen van de Franse kunstenaar
Gaston Chaissac (1910-1964) en de kunstenaars van de
CoBrA-beweging. Aan de hand van 130 werken (schilderijen, tekeningen, collages, enz.) wordt de aandacht
gevestigd op de beeldende bijzonderheden en de ingrijpende veranderingen die eigen zijn aan deze vertegenwoordigers van de naoorlogse kunst, en wordt tegelijk getuigd van een verbazingwekkende affiniteit tussen
deze kunstenaars, zowel qua vorm als qua inhoud.

Van 11 juni tot 6 november 2022
Fernand Léger omarmt het leven
(Fernand Léger, la vie à bras-le-corps)
De tentoonstelling "Fernand Léger omarmt het
leven" (Fernand Léger, la vie à bras-le-corps) toont
een collectie werken uit het Centre Georges-Pompidou - Musée national d'art moderne en het Musée national Fernand Léger in Biot. Het is de bedoeling een samenhangend parcours in tijd en
ruimte te ontwikkelen rond de thema's die Léger
na aan het hart lagen, de stad, de arbeidswereld,
de vrije tijd...
https://musee-soulages-rodez.fr

Montpellier (Hérault)

Van 7 mei tot 4 september 2022
In het Musée Fabre:
Louis Gauffier (1762-1801)
Een reis naar Italië
(Un voyage en Italie)
Voor de zomer van 2022 biedt
het Musée Fabre de mogelijkheid
om de carrière van de schilder
Louis Gauffier te ontdekken via de
eerste retrospectieve tentoonstelling die aan deze kunstenaar is
gewijd. Gauffier, winnaar van de
Prix de Rome in 1784, bracht zijn
hele carrière door in Italië, tussen
Rome en Firenze. Gepassioneerd
door de Oudheid, illustreerde hij
beroemde episodes uit de Griekse
en Romeinse geschiedenis in
prachtige schilderijen, voordat hij
zich toelegde op landschappen
en portretten. Op deze manier
biedt de tentoonstelling een reis door de opwindende periode van de Grand Tour, die aan het eind van de XVIIIe eeuw
en aan het begin van de XIXe eeuw Europa ertoe aanzette de
schoonheden van Italië te ontdekken.
https://www.montpellier-france.com

Cahors (Lot)

Koningin Margrethe II
van Denemarken
als gastster Musée
Henri Martin
Ter gelegenheid van het jubileum
van de Koningin van Denemarken
(regeerperiode van 50 jaar), en ter
gelegenheid van de heropening (na
5 jaar werken), zal het Musée Henri Martin enkele van de schilderijen
tentoonstellen die de vorstin tijdens
haar verblijven in het familiekasteel
van Caïx heeft gemaakt. Een knipoog
naar de Lot, haar tweede thuis, want
het was niet ongewoon om haar in
de zomer op de markt van Cahors te
zien winkelen!
https://musees-occitanie.fr/musee/
musee-de-cahors-henri-martin
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DE ICONISCHE VUURTOREN IN DE ROZE STAD IS EINDELIJK OPEN VOOR
HET PUBLIEK
Toulouse (Haute-Garonne)
De kapel Saint-Joseph de La Grave, een
belangrijk XVIIIe-eeuws monument van
Toulouse waarvan het icnonische silhouet
een van de meest "geinstagrammede" foto's van de roze stad bij zonsondergang
is, zal in het voorjaar van 2022 voor het
publiek worden opengesteld na een ingrijpende restauratie en verbeteringen
om deze uitzonderlijke locatie aan de
oever van de Garonne op te waarderen.
Er zal een bezoekerscentrum voor het erfgoed worden ingericht, terwijl op de site
ook tentoonstellingen van hedendaagse
kunst zullen worden georganiseerd in dialoog met de werken van het nabijgelegen
Musée des Abattoirs.
www.toulouse-tourisme.com

OCCITANIE viert zijn iconen
Champollion, Molière: wat hebben deze drie personen gemeen?
Of ze nu in Occitanie geboren zijn of er op een belangrijk moment van hun leven gewoond hebben,
ze hebben er allemaal een onuitwisbare stempel op gedrukt en hun nalatenschap wordt in 2022 gevierd,
zoals het hoort!

Figeac (Lot)

Tweehonderdste verjaardag
van de ontcijfering van de
hiërogliefen door Champollion
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"Eurêka! Champollion 2022" Dat is de jubelende uitdrukking die in Figeac is gekozen om gedurende enkele maanden de festiviteiten te beschrijven rond zijn
meest illustere kind, Champollion, die als de vader van
de Egyptologie wordt beschouwd. Het was in 1822 dat
het mysterie van het hiërogliefenschrift werd doorgeprikt
en Champollion, de geniale ontdekker ervan, zou toen
hebben uitgeroepen: "Ik heb het gevonden! " Eureka! In
Figeac wordt een heel programma van conferenties, artistieke voorstellingen, tentoonstellingen, beeldende installaties en voorstellingen aangekondigd ter gelegenheid
van de tweehonderdste verjaardag van deze gebeurtenis,
met name in samenwerking met het Musée Champollion
– Les Ecritures du Monde, een locatie die magnifiek is ingericht in zijn geboortehuis.
www.musee-champollion.fr
www.tourisme-figeac.com
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Pèzenas (Hérault)

Pézenas rolt de rode loper
uit ter ere van Molière
"Jean-Baptiste Poquelin werd geboren in Parijs,
Molière in Pézenas! "
Na zijn mislukkingen in Parijs (floppen van het toneelstuk "l'Illustre Théâtre"), vond Molière (en zijn gezelschap)
tussen 1647 en 1657 onderdak en steun in Pézenas,
waardoor deze mooie zuidelijke stad, en ook nu nog,
een mekka werd voor theatercreaties. Ter gelegenheid
van de 400ste verjaardag van de komiek brengt Pézenas hulde aan zijn illustere bezoeker organiseert de
stad, onder het goedkeurend oog van Molière, op zijn
pleinen en in zijn XVIIe-eeuwse herenhuizen, theater
op schragen en stelten, straat- en jeugdvoorstellingen,
schermen, zang, dans en barokmuziek, conferenties,
tentoonstellingen, film, ongewone bezoeken en ontmoetingen met kunstenaars …
www.en.capdagde.com/webzine/
journey-art-and-history

Voorgesteld artikel

Molière, Champollion, de musketier van Artagnan,
… in de voetsporen van de beroemde mannen van Occitanie

MET DE FIETS OF TIJDENS EEN WIJNSPELLETJE:

de stad op een andere manier!
Toulouse (Haute-Garonne)

Wine Gaming,
een vernieuwend concept om de wijnkunde
te ontdekken in een stedelijke omgeving
Wine Gaming zal u onderdompelen in een wereld die balanceert tussen escape games en wijnkunde! In Toulouse
kunt u deze ludieke en gezellige activiteit ontdekken in de
kelder van de "Petits Crus". Het gerucht gaat dat hier een
uitzonderlijke wijn rijpt, een wijn uit de kelder van de laatste
graaf van Toulouse. Om op een dag de kans te krijgen deze
wijn te proeven, moet u bewijzen dat u het waard bent, door
de raadsels op te lossen die meneer De Saint Raymond heeft
bedacht. Het bijzondere van deze raadsels: ze zijn gebaseerd
op het proeven van de wijnen! Zullen uw reuk- en smaakzin
de taak aankunnen?
https://wine-gaming.com/en/our-places/toulouse-2/
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Carcassonne (Aude)

Carcassonne interactief
op de fiets
Met Cyclolib, een dienst van 50 vrij te gebruiken
fietsen met elektrische ondersteuning, die in 2021
van start gaat, neemt Carcassonne zijn positie in
ten gunste van zachte mobiliteit. De toeristische
dienst van Carcassonne wil het fietsgebruik verder
stimuleren met behulp van de applicatie "Carcassonne Interactive". Deze applicatie is beschikbaar
op Google Play en App Store en stelt u in staat
om in (en rond) Carcassonne te fietsen op leuke
geolokaliseerbare fietsroutes.

M e er i nf o
In Béziers rijden
de fietsen op waterstof!
Net als in Carcassonne kunt
u in Béziers (Hérault) vanaf de
9 sluizen van Fonséranes fietsen
op waterstof huren, waarmee u
moeiteloos naar de oude stad
kunt fietsen of langs het Canal du
Midi door de wijngaarden.
Een primeur in Frankrijk!

www.beziers-mediterranee.com/prestataireactivite/mon-velo-a-hydrogene

Wist u dat?

Alle voorgestelde routes zijn goedgekeurd door
de wielerkampioen Laurent Jalabert, een inwoner
van de nabijgelegen Montagne Noire …
Klasse, niet?
www.tourisme-carcassonne.fr/carcassonne-a-velo
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LUXE, CHARME EN GEZELLIGHEID:
het winnende trio van de nieuwe
stadshotels in Occitanie
Toulouse (Haute-Garonne)

Het Maison Soclo,
een charmant luxehotel
in het hart van Toulouse
Op een steenworp van de kaaien van
de Garonne en het Place du Capitole,
heeft het Maison Soclo onlangs zijn
deuren geopend en biedt, aan de hand
van 16 luxueuze kamers, de belofte van
een authentiek en ontspannend verblijf
met alle criteria die eigen zijn aan een
5-sterren hotel.
https://www.soclo.fr/en/

Pluspunt

Een weelderige tuin met een mooi, verborgen zwembad, voor momenten van rust en plezier na een dag
in de drukte van het stadscentrum … een zeldzame en
kostbare luxe in het hart van een grote metropool!

Nîmes (Gard)		

Margaret Hôtel Chouleur,
een nieuw prestigieus adres
in het hart van Frans Rome
Dit herenhuis, geklasseerd als historisch monument, is ideaal gelegen in het centrum van Nîmes,
op een steenworp afstand van de arena's en het
Maison Carrée. Margaret - Hôtel Chouleur verwelkomt u in een warme, intieme, tijdloze en resoluut
moderne sfeer. Een uitnodiging om te reizen, een
elegant en weelderig adres in de tweeduizend jaar
oude stad, de meest Spaanse van Frankrijk.
www.margaret-hotelchouleur.com
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LANGS DE KUST

In Occitanie,

De kust rijmt veel meer met eco-verantwoordelijkheid, mooie ontmoetingen, oude zeilschepen of
wijntoerisme dan met luieren, ook al is er voor elk wat wils. Zoals u dus wel begrepen zult hebben,
wordt men op de stranden van Occitanie, "niet kakbruin".

NIET TE MISSEN
In 2022 kunt u aan de kust van Occitanie terecht om:

> te dansen op het ritme van het festival Les Déferlantes met
Muse als headliner
> het ongelooflijk natuurlijk erfgoed te ontdekken
> te genieten van de reputatie als trendy
wijntoerismebestemming
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BELANGRIJKE EVENEMENTEN
Sète (Hérault)

Van 12 tot 18 april 2022:
"Aanmeren in Sète" (Escale à
Sète), de grootste armada van oude
schepen in de Middellandse Zee
Voor de terugkeer van dit evenement, dat tijdens de vorige editie in 2018 honderdduizenden bezoekers trok,
zal het grote maritieme erfgoedfestival "Aanmeren
in Sète" (Escale à Sète) Nederland in de kijker zetten.
Er worden 120 prestigieuze schepen verwacht in de
haven en op de kades van het Canal Grande, en ter
gelegenheid van de 500e verjaardag van de zeiltocht
rond de wereld door de beroemde Portugese zeevaarder Magellaan, zal een van de vijf schepen van
zijn vloot in april in Sète worden gereconstrueerd.
"Aanmeren in Sète" (Escale à Sète), dat de afgelopen
twee jaar door de UNESCO wordt gesteund, is een
van de hoogtepunten op de culturele agenda van
het "Venetië van de Languedoc".
https://en.tourisme-sete.com

Céret (Pyrénées-Orientales)

Van 7 tot 10 juli 2022:
De 15e verjaardag van de
Déferlantes
Na talloze festivalgangers te hebben doen zingen en
dansen in het Château de Valmy (Argelès-sur-mer),
maken de Déferlantes nu hun comeback in het
Château d'Aubiry. De Britse band Muse (met rockster Matt Bellamy) zal een van de headliners zijn.
Céret, beter bekend om zijn kersen of zijn prachtige
Museum voor Moderne Kunst, gaat deze zomer
verhuizen!
https://www.tourism-mediterraneanpyrenees.com/les-deferlantes-festival
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EEN KUSTLIJN om op een andere
manier te ontdekken
Le Grau du Roi (Gard)

De Camargue Gardoise op
een elektrische fiets
U heeft gelijk, het is er volledig vlak, maar er is vaak
wind, of een helderblauwe hemel … Daarom heeft
de groep "Camargue Autrement" geïnvesteerd in 40
elektrische fietsen "made in France" om moeiteloos
de rietvelden, moerassen en zoutpannen boordevol
roze flamingo's te doorkruisen, een leuk alternatief
voor de traditionele safari in een 4x4 voertuig (met
een twijfelachtige CO2-voetafdruk). Onder begeleiding van uw gids en uitgerust met een koptelefoon
kunt u een 3 uur durende wandeling maken om de
typische flora en fauna van deze mooie hoek van
Occitanie te ontdekken.
www.camargue-autrement.com
Gruissan (Aude)

De Gruissanot'tour des Corbières :
een milieuvriendelijke rit in een
elektrische Fiat 500
Aan de toeristische dienst van Gruissan, een
badplaats die beroemd werd door de film "37,2°C le
matin", stapt u in een elektrische Fiat 500 en rijdt u
over de mooiste wegen van de streek om kennis te
maken met producenten die gepassioneerd zijn door
hun werk. Onder de geplande stopplaatsen: de Chocolatiers Cathares (nieuw) voor een zoete pauze, het
wijndomein Ollieux Romanis in het hart van de Corbières of de azijnfabriek Cyril Codina in Lagrasse. Het
concept is eenvoudig: een kleine groep, elektrische
auto's, prachtige landschappen en leuke ontmoetingen … trek er een halve dag op uit!
http://gruissan-mediterranee.com
Gruissan (Aude)

Weet u wat een wingfoil is?
Het Akila-watersportcentrum in Gruissan biedt een
introductie wingfoil aan, de nieuwste watersport.
Onder begeleiding van ervaren instructeurs raakt u
vertrouwd met deze spectaculaire discipline, zowel
op het land als op zee, en kun u genieten van de
unieke glijsensaties die deze uit het water oprijzende boards bieden.
www.akila-centers.com/nautique-gruissan
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WIJNTOERISME,
een bloeiende activiteit
Narbonne (Aude)

Château Capitoul, het 3e
prestigieuze adres van de familie
Bonfils
Na de kastelen van Saint-Pierre de Serjac en Carrasses, in de Hérault, opent de familie Bonfils haar
3e wijnparel tegenover Les étangs du Narbonnais
(meren). Château Capitoul, een authentiek kasteel
uit de XIXe eeuw, kijkt uit over een domein van
100 hectare wijngaarden en pijnbomen. Zoals de
beste wijnen in Frankrijk is Château Capitoul een
"blend": een combinatie van de essentiële componenten voor een geslaagde vakantie: de faciliteiten
van een luxe hotel, de intimiteit van een privévilla,
de authenticiteit van een echt wijndomein of de
ontspannen sfeer en service van een country club
www.chateaucapitoul.com
Narbonne (Aude)

Château L'Hospitalet:
een dynamische benadering van
wijntoerisme en levenskunst
Deze prestigieuze ambassadeur van Languedoc-wijnen, de onmiskenbare Gérard Bertrand (bekeerde
ex-rugbyman) laat zijn vlaggenschip, het Domaine
de l'Hospitalet, schitteren. Naast het bekende hotelcomplex, met gevestigde reputatie, opent het
dit jaar een groep luxe suites in een gloednieuw gebouw midden in de wijngaarden: de Villa Soleilla.
www.chateau-hospitalet.com

M ee r in f o
Een VIP strohut
aan de kust ontworpen
door Gérard Bertrand
Met de opening van zijn
restaurant "l'Hospitalet Beach",
met de voeten in het zand in
Narbonne-Plage, heeft het Gérard
Bertrand-imperium zijn wijngaarden
verlaten en zich naar de kust begeven.

https://www.hospitaletbeach.com/en/
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IN DE BERGEN

In Occitanie,

helpen vakanties in de bergen de mensen groeien. Pure lucht, back to basics, traditionele cultuur of
outdoor activiteiten, hier, in de Pyreneeën of het Centraal Massief, keert u terug naar de essentie,
het echte, het authentieke…

NIET TE MISSEN
In 2022, kunt u in de bergen van Occitanie terecht om:

> grote sites te bezoeken die gewijd zijn aan de
bewustwording van nachtelijke lichtvervuiling
en klimaatverandering
> opnieuw verbinding te maken met de natuur en de
volkstradities
> de reputatie van internationale fietsbestemming
te ontdekken
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malet Pic du Midi, dat wordt bekroond
door een transparante koepel, biedt de
bezoeker zowel overdag als 's nachts een beeld
van het erfgoed en laat hem het avontuur herbeleven van de Ronde van Frankrijk die de Tourmalet-pas
internationaal bekend heeft gemaakt. In dit nieuwe
gebouw is een ruimte, het "Huis van de nacht" (la Maison
de la Nuit), ingericht om het publiek bewust te maken van
de schadelijke gevolgen van nachtelijke lichtvervuiling.
Onder de koepel dompelt een scenografie het publiek
onder in de nacht en laat hen de nacht vanuit alle invalshoeken beleven (nacht van de mythes, nacht van de
angsten, magie van een sterrenhemel, biodiversiteit …).
De reis, een ware belevenis van de aarde naar de kosmos,
begint bij de Col du Tourmalet, passeert de Pic du Midi
alvorens de planeten te bereiken. De permanente
tentoonstelling wordt aangevuld met evenementen die het hele jaar door worden
georganiseerd door de Pic du Midi,
de Association A Ciel Ouvert
en de CPIE 65.

an

acht

In 2021 kondigde de president van de
regio Occitanie aan dat Occitanie "het
eerste Dark Sky Park in Europa" zou
worden. De uitdaging is lovenswaardig
en heeft een solide basis. Occitanie telt
bijvoorbeeld reeds twee van de drie
Internationale Dark Sky Parks (IDSP) in
Frankrijk (de Pic du Midi en het nationaal
park van de Cevennen), terwijl de "zwarte
driehoek" van de Lot (in het hart van het
regionaal natuurpark van de Causses du
Quercy) door deskundigen wordt erkend
als een van de best bewaarde Franse gebieden tegen nachtelijke lichtvervuiling.
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EUROPA'S EERSTE Dark Sky Park gaat van start

www.tourmaletpicdumidi.fr/en/

OP DE MONT AIGOUAl (Gard):
een uniek
Europees
leercentrum
in teken van
het klimaat

De Mont Aigoual (1565 meter),
de hoogste top van de Gard, biedt een uitzonderlijk panorama,
van de Middellandse Zeekust
tot de Alpen en de Pyreneeën.
Omdat hij ook bekend staat om
zijn extreme klimaat, is hier sinds
1894 een weerobservatorium
gevestigd. In 2022 zal op deze
locatie een leercentrum over klimaatverandering worden geopend, waardoor deze meer dan
100 jaar oude instelling nieuw
leven zal worden ingeblazen.
www.sudcevennes.com

Voorgesteld artikel:

Occitanie,
een eldorado voor sterrenkijken
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ZE HEBBEN
DE BERG
UITGEKOZEN
om er hun talent
te laten zien

Bélesta (Ariège)

Silicorne Valley,
een klein hoekje
van Californiëin de
Ariège?
Californië staat bekend om
zijn Silicon Valley, de thuisbasis van enkele van 's werelds
meest succesvolle start-ups. Aan het tegenovergestelde uiteinde van de Amerikaanse 2.0
technologie, vertrouwt de Ariège op zijn authenticiteit en tradities. Met een knipoog naar
de plaatselijke ambachtsindustrie, die altijd
koeienhoorn heeft gebruikt om veel alledaagse
voorwerpen te maken, hebben Jean en zijn
partner een werkplaats-winkel geopend met de
slimme naam "Silicorne Valley". En omdat Jean
ook van innovatie houdt, maakt hij sinds een
paar maanden hoornplectrums ("voor gitaar"),
die in heel Frankrijk worden verkocht. Een andere manier om muziek te beleven …
www.silicornevallee.com

FIETSTOERISME:
de Pyreneeën in de kijker
26 en 27 maart 2022
Lourdes is voor
de 4e keer gastheer van de
UCI Wereldbeker Afdaling
Na de successen van 2015, 2016 en 2017 is Lourdes
opnieuw uitverkoren om de mountainbikehoofdstad
van de wereld te worden door de eerste ronde van de
UCI Wereldbeker Afdaling van 2022 te organiseren. Op
26 en 27 maart 2022 zullen de beste renners ter wereld
het op de unieke site van de Pic du Jer tegen elkaar
opnemen op een parcours van 2500 meter. Duizenden
liefhebbers van extreme sporten en sensatiezoekers uit
de hele wereld worden in Lourdes verwacht voor dit
uitzonderlijke evenement.
www.lourdesvtt.com
www.picdujer.com/descendre-en-vtt
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12 juni 2022
Gran Fondo New York,
Amerikanen in Lourdes
Voor de eerste keer organiseert het wielerevenement Grand
Fondo New York GFNY een ontmoeting in de Pyreneeën en
die start in Lourdes! De Gran Fondo New York is een organisatie die over de hele
wereld evenementen
organiseert voor wielerliefhebbers (in 2022
staan er 25 gepland).
Het parcours in de Pyreneeën start in Lourdes en loopt tot de Col du Tourmalet,
in het spoor van de renners van de Ronde van Frankrijk. Er
worden 1000 deelnemers verwacht.
https://lourdes.gfny.com

OCCITANIE EN DE RONDE
VAN FRANKRIJK, EEN MOOI
LIEFDESVERHAAL
Van 16 tot 23 juli 2022

Van 22 tot 25 september 2022
Finale van de Enduro World Series in
Loudenvielle
In slechts 5 jaar is de vallei van Louron uitgegroeid tot
een belangrijke plek in de Franse mountainbikewereld.
Na de finale van de Enduro Séries France in 2020 en
een Enduro World Series-evenement in 2021, zal Loudenvielle van 22 tot 25 september 2022 gastheer zijn
voor de finale van de Enduro World Series en de 800
beste rijders ter wereld.
Dit evenement vindt plaats
tijdens het Pyrénées Bike
Festival, het belangrijkste
m o u n t a i n b i ke - eve n e m e n t
in de Franse Pyreneeën. Naast Zermatt (Zwitserland) en
Whistler ( Canada) is Loudenvielle uitgegroeid tot een
internationaal erkende plaats waar in 2026 de organisatie van de wereldkampioenschappen zal plaatsvinden.
www.pyreneesbikefestival.com

zal de Ronde van Frankrijk de wegen
van Occitanie bedwingen met niet
minder dan 7 etappes gedurende
21 wedstrijddagen, waaronder 3
etappes in de Hautes-Pyrénées:
WOENSDAG 20 JULI – 17E ETAPPE:
Saint-Gaudens – Peyragudes = 170 km
DONDERDAG 21 JULI – 18E ETAPPE:
Lourdes - Hautacam = 143 km
VRIJDAG 22 JULI – 19E ETAPPE:
Castelnau Magnoac – Cahors = 189 km
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HOTELS EN PENSIONS: het nieuwe leven
van de mooie Pyreneese gebouwen
Belloc (Ariège)

Kamers met een prachtig
uitzicht in La Belloréade
Op enkele kilometers van het meer van
Montbel of de middeleeuwse stad Mirepoix,
biedt La Belloréade de rustzoeker een paradijs waar hij kan verblijven met uitzicht op de
schitterende Pyreneeën. In de Sagarei-kamer
waant u zich in de safarisfeer van zuidelijk Afrika, en de Saona-kamer neemt u mee naar de
Caraïben … terwijl u natuurlijk met één been in
de Ariège blijft staan. De meest onverschrokkenen brengen de nacht door in een megapod,
een ongebruikelijke houten accommodatie,
een echte cocooning-ervaring in een gezellig
klein nest.

Pluspunt
Een wellnessruimte (zwembad, spa) waar u onder
begeleiding van Aurore, een gediplomeerd beoefenaar
van wellnessmassages, kunt ontspannen en herbronnen.
www.belloreade.fr

Lagarde (Ariège)

Het kasteel van Sibra,
een harmonieus gerenoveerd
voormalig bolwerk
Het Domaine de Sibra getuigt van een
geslaagd huwelijk tussen schoonheid en
nut. Het biedt zijn gasten luxueuze kamers
en ruime appartementen in het kasteel in
"Troubadour-stijl", in het "Maison du Métayer" en in de voormalige stallen en zolders van de boerderij, allemaal gelegen in
een immens park in "Engelse stijl", badend
in romantiek.
https://chateaudesibra.fr
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Een gastenverblijf in een voormalige
fabriek van hoornkammen
In de oude industriële wijk van Léran hebben Sandrine
en Christian een oude hoornkamfabriek gerestaureerd
en omgetoverd tot een prachtig gastenverblijf dat
ontspanning en welzijn biedt in een goed bewaarde
omgeving, tegenover het kasteel van het dorp. Via een
intieme, smaakvol ingerichte binnenplaats vol bloemen bereikt men dit huis bestaande uit een loft, 5 charmante slaapkamers, een verwarmd zwembad, een spa
en een infrarood sauna … Het aanbod wordt aangevuld
met lessen pilates, stretching of massage … zodat men
kan herbronnen in een groene en authentieke plaats.
Zo halen ook de eigenaren voldoending uit het weer
tot leven brengen van een deel van de (industriële)
geschiedenis van het dorp.

Op slag verliefd
Alle decoratie is gebaseerd op
gerecycleerde voorwerpen, die
herinneren aan de vroegere activiteit
van deze oude fabriek,
of die her en der gevonden zijn.
www.naturecathare.fr

PERSDOSSIER NIEUW IN 2022

Léran (Ariège)

Ayzac Ost (Hautes-Pyrénées)

Het Domaine de Monda, een
herenhuis met een molen omgebouwd tot een wellnessruimte
Het Domaine de Monda, gelegen in de buurt van
Argelès-Gazost, is een groot herenhuis genesteld in
een park van 8 hectare met eeuwenoude bomen,
olijfbomen en palmbomen en biedt van elke kant
een uitzicht op de bergen. Met zijn drie suites en
een gastenkamer die elegantie en groot comfort
combineren, zijn tot wellnessruimte omgetoverde
molen (jacuzzi en sauna in openlucht met gepersonaliseerde behandelingen: reflexologie, metamorfische behandelingen en intuïtieve massages) en
zijn buitenzwembad, is dit nieuwe adres veelbelovend.
www.domainedemonda.com
Campan (Hautes-Pyrénées)

Het oude dorpsklooster, omgebouwd tot gastenverblijf
Op weg naar de Tourmalet, onder de Pic du Midi,
ligt het voormalige klooster van Campan, dat
dateert uit de XVIIIe eeuw, en vandaag een gastenverblijf is. Lucien, apotheker van beroep en opleider
in aromatherapie, en Paola, voormalig restauranthouder, wilden een warme plek creëren waarbij de
renovatie, altijd harmonieus, de ruimtes en volumes
respecteert die de charme vormen van dit grote
huis. Het biedt 3 charmante suites met visgraat-parketvloeren en antieke open haarden. Aan tafel zal
Paola haar gasten verrassen met haar originele recepten waarin ze lokale producten combineert met
de Italiaans-Braziliaanse gerechten uit haar kindertijd … Een fantastische culinaire reis in het vooruitzicht!
https://lecouvent-campan.fr
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OP HET PLATTELAND

In Occitanie,

zijn vakanties op het platteland actief, cultureel, verantwoord en solidair, maar doet men zowel aan
slow tourism als meer sportieve activiteiten. Wie zei dat het platteland saai was?

NIET TE MISSEN
In 2022, kunt u op het platteland van Occitanie terecht om:

> om te ondervinden dat hedendaagse kunst er net zo goed tot uiting
komt als in de grote Parijse musea
> terug in contact te komen met de natuur
> te genieten van de talloze trails die men er vindt
> zich te laten verleiden door de producten en geschenkideeën
"Made in Occitanie"
> prachtige pensions te zien floreren in iconische gebouwen
24

Ginals (Tarn-et-Garonne)
Gered van de ondergang in de jaren 1950
door Geneviève Bonnefoi en Pierre Brache.
De cisterciënzerabdij van Beaulieu-enRouergue, die vandaag wordt beheerd
door de Monuments Nationaux, herbergt
de uitzonderlijke collectie hedendaagse
kunst die door het echtpaar is nagelaten
(1363 werken, waarvan er 350 zullen worden
tentoongesteld ter gelegenheid van deze
heropening voor het publiek). Het is de op
één na belangrijkste verzameling van hedendaagse kunst van de "Parijse School", na
die van het Centre Pompidou. Naast de permanente collectie organiseert dit grote en
atypische centrum voor hedendaagse kunst
in een landelijke omgeving talrijke tijdelijke
tentoonstellingen. De officiële opening is
gepland voor juli 2022.
www.beaulieu-en-rouergue.fr
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HET EVENEMENT: heropening van de abdij van
Beaulieu-en-Rouergue, een schatkamer van
hedendaagse kunst bij de cisterciënzers
Wist u dat?

Aanrader
Verleng de betovering met een
verblijf in de "Granges de l'Abbaye".
De "oude schuren" van de abdij van Beaulieu-en-Rouergue
zijn gerestaureerd met respect
voor de traditie en combineren
hedendaagsheid en oude stenen. Ze bieden de gasten de
rust en sereniteit van een historisch oord met de eisen en het
comfort van de moderne tijd.
www.lesgrangesdelabbaye.com

Tarn-et-Garonne herbergt nog een
architectonische schat die wordt
beheerd door de Monuments Nationaux: het kasteel van Gramont.
Het is een zuiver voorbeeld van
een Gascons renaissancekasteel,
dat zowel door zijn opmerkelijke
staat van bewaring als door zijn
tijdelijke tentoonstellingen een
wonder is om te bezoeken. In
2022 zullen de bezoekers een
tentoonstelling kunnen bewonderen die gewijd is aan fantastische
creaties, reissouvenirs, chimaera
en eenhoorns, die aan de oorsprong lagen van de XVIIe-eeuwse
rariteitenkabinetten.
www.chateau-gramont.fr

WANDELEN is populairder dan ooit Occitanie,
een paradijs voor wandelaars
Occitanie schittert in de wedstrijd voor het favoriete wandelpad van de Fransen
Nadat de GR Pays Tour du Grand Pic Saint Loup (Hérault) voor 2021 tot "Favoriet Wandelpad van Frankrijk" werd
verkozen, is het nu de beurt aan de Chemin des Bonshommes (Ariège) om het podium te beklimmen
(op de 3e plaats) in de wedstrijd die de Franse Wandelfederatie voor 2022 heeft uitgeschreven.
Lozère / Aveyron / Tarn

De GR736, een nieuwe wandelroute langs
het water, van de bronnen van de Tarn naar Albi
Een nieuwe grote route is geboren! Langs de rivier de Tarn,
van de bron in Lozère tot Albi in de Tarn, waarbij de Aveyron
van links naar rechts wordt doorkruist. In totaal: 300 kilometer
aan paden, 2 natuurparken (Grands Causses en Cévennes), 2
Grands Sites d'Occitanie (Gorges du Tarn en Millau Roquefort
Sylvanès); in totaal een vijftiental etappes om het beste van
deze wilde en authentieke gebieden van Occitanie te ontdekken, te beginnen met enkele van de dorpen die geklasseerd
zijn als "Les Plus Beaux Villages de France" (Sainte-Enimie,
Peyre, Brousse-le-Château …)

Pluspunt

De GR736 is een van de weinige multimodale
routes: te voet, per mountainbike, kano, paddle,
met een ezel … aan u de keuze en, als extraatje,
om naar het begin van de route te komen, alsook om Albi terug te verlaten, kunt u gebruik
maken van de trein!
https://www.aubrac-gorgesdutarn.com/en
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Ik kies voor een ZINVOLLE VAKANTIE
Rivière-sur-Tarn (Aveyron)

Weet u wat vanlife is?
Dit is wat Trip'où u biedt om het Occitaanse platteland te verkennen vanuit de omgeving van
Millau. Een roadtrip in een busje staat synoniem
voor vrijheid met een vleugje nostalgie. Laat u
dus verleiden door deze alternatieve manier van
reizen: van de vishengel tot de autostoel, via de
bluetooth-luidspreker, van de slackline tot de
gezelschapsspelen, via de hoofdlamp, van de
opblaasbare paddle tot de petanqueballen, of
zelfs de mand voor de hond, alles is voorzien in
uw bestelwagen, die veel ruimer is dan hij lijkt.
https://trip-ou.com/en/

INNOVATIEVERE en meeslepende
ontsnappingsspelletjes
Wijntoerisme en ontsnappingsspelletjes
In een regio (Occitanie) die beweert het grootste
wijnbouwgebied (in termen van oppervlakte) ter wereld te zijn,
was het bedenken van zintuiglijke en thematische
ontsnappingsspelletjes rond wijn een evidente keuze!
Het is in de Aude, in Château Guilhem (Malviès),
dat u dit vandaag kunt ervaren.
Een perfect voorwendsel om de vijf zintuigen te prikkelen en …
af te sluiten met een proeverij van goede lokale wijnen.
https://chateauguilhem.com/en/les-evenements
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HET PLATTELAND in de turbomodus
TRAIL, EEN DISCIPLINE DIE IN OPKOMST IS…

2022 : 2 ultratrails in Lozère
In 2022 zullen in de Lozère, een regio bij uitstek voor wedstrijden in de natuur, de eerste twee ultratrails het
daglicht zien. Het Tarn Vallée Trail zet zijn eerste stappen op de nieuwe GR736, van Mas de la Barque naar
Millau. Voor dit evenement, dat opzettelijk beperkt is tot 400 deelnemers en dat "ambachtelijk en theatraal,
ondeugend en opzichtig, overzichtelijk en ongeremd" wil zijn, is de datum vastgesteld op 6 mei.
www.tarnvalleytrail.com
Aveyron

24 september 2022
De 50e verjaardag van de "100
kilometer van Millau" (Aveyron)
De wedstrijd "100 kilometer van Millau", de oudste
"100 km"-wedstrijd van Frankrijk, viert zijn 50e verjaardag!
In combinatie met een marathon langs de Tarn en rond
het beroemde viaduct van Millau, is het een uniek evenement in het zuiden van Aveyron, waar duizenden liefhebbers van grenzen verleggen en samenzijn reikhalzend
naar uitkijken.
www.100kmdemillau.com

TEST UW GRENZEN…
Pont Saint-Esprit (Gard)

Van 7 mei tot 4 september 2022
Een tokkelbaan over de Rhône
voor een betoverend uitzicht op het
historische centrum
De omgeving is prachtig: de oude stad Pont-Saint-Esprit aan de oevers van de Rhône, 700 jaar lang fier overspannen door een middeleeuwse brug. De start wordt
gegeven bij de kerk Saint-Saturnin, waarvan de terrasvormige klokkentoren uitkijkt over de stad en de Rhône.
Een oversteek van 400 m op de eerste tokkelbaan! De
oude brug ontvouwt zijn bogen terwijl u afdaalt. De
terugtocht wordt in twee etappes afgelegd: een tokkelbaan die direct op de brug aankomt, en vervolgens een
andere, voortgesleept, die het laatste traject naar de
stad voorzichtig afrondt, zodat u de schoonheid ervan
kunt bewonderen. Een prachtige oude stad, een middeleeuwse brug, drie tokkelbanen, de perfecte combinatie
voor een unieke ervaring vol emoties!
www.accroche-aventure.com/nos-activites/lestyrhones-tyrolienne-sur-le-rhone
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Saint-Bauzille-de-Putois (Hérault)

Een tokkelbaan en een slingersprong … maar in een grot!
De grot van Les Demoiselles, bekend om haar rotsformaties, biedt een nieuwe uitdaging: durft u een
sprong te wagen van 30 meter in de leegte boven
de majestueuze stalagmieten? Durft u met een
tokkelbaan op volle snelheid door de beroemde
kathedraalhal te vliegen? Avonturiers kunnen deze
nieuwe attractie alleen in de zomer uitproberen, als
aanvulling op het klassieke bezoek aan de grot.
www.demoiselles.com/en

Een rijpingskelder in de Grotte de
la Cocalière (Gard)
Nu de grot van Cocalière, een van de mooiste grotten
van Frankrijk, in 2022 haar 55-jarig bestaan viert, zal
een nieuwe galerij voor het publiek worden opengesteld. Deze galerij, die uitsluitend gewijd is aan
de rijping van uitzonderlijke kazen en wijnen, biedt
de gelegenheid tot leuke ontmoetingen, want dit
ongewone bezoek wordt opgeluisterd met (ondergrondse) proeverijen die worden aangeboden door
regionale producenten, terwijl een kok ter plaatse
kleine gerechtjes zal bereiden op basis van de kazen
die er worden gerijpt.
www.grotte-cocaliere.com

Cabrerets (Lot)

De mammoet van Pech Merle op
weg voor een "Fabuleux Voyage"
Pech Merle, wereldwijd bekend om zijn opmerkelijk goed bewaarde prehistorische fresco's, presenteert ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn ontdekking een buitengewoon
artistiek project van Eric Manhès. Dit project, getiteld "le Fabuleux Voyage" wil in 2022 een monumentale sculptuur van een mammoet (vrij
geïnspireerd op de tekeningen in de grot) meenemen op een reis (over de Lot en vervolgens het
Canal du Midi, en van Sète naar Marseille) naar een
ander wonder van prehistorische picturale kunst:
de Cosquer-grot.
https://en.pechmerle.com/

Wist u dat?
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Occitanie, met zijn uitgestrekte
karstmassieven, onthult een uitzonderlijk ondergronds erfgoed. Om hun
aanbod uit te breiden en nieuwe bezoekers aan te trekken, zijn sommige
grottenexploitanten overgegaan tot
een verrassende diversificatie.
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ONZE NIEUWE ADRESSEN: tussen
charmant en ongewoon
Fabrezan (Aude)

Prestigieuze accommodatie in
een XIXème eeuwse wijnkelder

De 3 kamers en suites (van 30 tot 60 vierkante meter)
hebben een eigen terras met uitzicht op het platteland.

Het domein Paul Huc, dat sinds de XIXeeeuw
door dezelfde familie met liefde wordt onderhouden, biedt vakantiegangers 5 prachtige
appartementen (4* en 5* geklasseerd), slim
ingedeeld tussen traditionele romantiek en
hedendaagse luxe, elk met een groot privéterras en alle privacy. Het prachtige zwembad is
niet optioneel!
http://domainepaulhuc.com/?lang=en
Luc-sur-Orbieu (Aude)

Een herenhuis waar het leven
mooi is
Dit mooie pension uit 1830
ligt in een rustig straatje
in Luc sur Orbieu, tussen
Narbonne en Carcassonne, en bood vroeger
onderdak aan de dorpsdokter en de apotheek.
Met 4 royale slaapkamers,
meerdere terrassen en
een
groot
zwembad,
verleidt het niet alleen
door zijn oppervlakte (250
vierkante meter woonoppervlak) maar vooral
door zijn oorspronkelijke
charme. Dankzij de hoge
plafonds en grote ramen
zijn de kamers zeer lichtrijk. Is het leven niet mooi?
www.la-vie-est-belle.maison

Favoriet
het ontbijt geserveerd in de orangerie
https://www.uzes-pontdugard.uk/guestroom/florissum/

Garrigues-et-Sainte-Eulalie (Gard)

Domaine de la Privadière,
een luxehotel in een 16e-eeuwse
boerderij
Op slechts 7 kilometer van Uzès ligt het Domaine
de la Privadière, een prachtig geheel van tijdloze
boerderijen met een zeer eigentijdse uitstraling.
Het prachtige uitzicht op de wijngaarden, de platanenlaan, het park, de olijfgaard en de binnenplaats
maken van het Domaine de Privadière een oase van
rust met een typisch streekgebonden karakter. Met
14 kamers en suites, een SPA-centrum, een gastronomisch restaurant, een loungebar en een zwembad is dit beslist het nieuwe hotel om te ontdekken
in Uzès. www.privadiere.fr

Belvézet (Gard)

Florissum, een groene oase
in het land van krekels, olijfbomen en sinaasappelbomen
In de buurt van Uzès biedt Florissum een warm onthaal in een uitzonderlijk gebouw uit de 18e eeuw,
met zijn natuursteen en zichtbare balken, prachtige bloemrijke zones, talrijke olijfbomen, een orangerie en een droomzwembad.
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Pont-de-Montvert (Lozère)

Een uitzonderlijke chalet op de
Stevenson Trail
Le Belgine, een 5 épis gîte, biedt een onvergelijkbare ervaring in het hart van een natuurlijke
omgeving die zich leent voor onthaasting.
Het domein strekt zich uit over meer dan een
hectare tussen het bos en de rivier, en biedt een
discreet uitzicht op het dorp waar de beroemde
schrijver Robert-Louis Stevenson een tijdje
verbleef. De liefhebbers van wellness worden op
hun wenken bediend, met een ontspanningsruimte, balneotherapie en sauna! En als u meer
van cocooning houdt, kunt u genieten van een
goed boek in het midden van de grote gezellige lounge of op het buitenterras in een ligstoel
of hangmat. Tenslotte wacht de Tarn, onder de
zomerzon van de Cevennen, op u voor een
verfrissende duik.
https://lebelgine.com/en/le-belgine-2/

Castanet (Tarn-et-Garonne)

Het Château de Cambayrac, de luxe
van een gemeubileerd 4-sterren
appartement aan de poort van de
Rouergue
Dit prachtige kasteel tussen Quercy en Rouergue
draagt met trots zijn 800-jarige geschiedenis en
biedt zes kamers die tot 12 personen kunnen ontvangen. Het is geklasseerd als historisch monument
en werd volledig gerestaureerd om zijn gasten te
laten genieten van een uitzonderlijk verblijf op een
unieke plaats, omgeven door een groot privépark,
ideaal voor wandelingen of voor herbronning.
www.chateaucambayrac.com

MEER EN MEER ONGEWONE
ACCOMMODATIES

Moissac (Tarn-et-Garonne)

L'arche de Moissac,
een herenhuis uit 1930 op een
steenworp afstand van een
Romaanse parel
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In het hart van Moissac ligt dit prachtige herenhuis uit 1930 van meer dan 450m², verdeeld over
2 verdiepingen en gelegen op een steenworp
afstand van het klooster en de beroemde abdij
van Saint-Pierre (geklasseerd door UNESCO).
Met 5 grote kamers, bieden de eigenaren hun
gasten een gastentafels en een spa om te
ontspannen.
http://arche-de-moissac.com

L’Isle-Bouzon (Gers)

In de bomen of goed verborgen,
de buitengewone hutten van het
domein van Fallot
In het gehucht Fallot, onder het bladerdak, is net
een nieuwe boomhut gebouwd.
Deze bijzondere hut, gebouwd door een netwerk
van plaatselijke ecobouwers (lokale bevolking), is gebouwd op een oude eik en biedt een leuk bed "dat
uitkomt in een netkooi", een buitendouche en een
sauna gemaakt van Ker-Terre (gevlochten bamboe
en gecoat hazelaarhout). Een verborgen hut en een
natuurlijk zwembad vervolledigen dit zomerse aanbod.
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www.lescabanesdefallot.com

Seissan (Gers)

De Whakalodges: een glamping en
lifestyle ervaring in het hart van de
Gascogne
Whaka Lodge is veel meer dan een camping. Het
is het eerste lifestyle hotel in Frankrijk, ontworpen
en geleid door Patrick Goas en Nathalie Beernaert.
Beeld u in: 12 hectare meren en bossen, een wit
zandstrand met een zwemmeer, kajakken, vissen,
paddle, een zen-ponton aan de rand van het water
voor yoga, een "food & wine" bar voor het delen van
momenten met familie of vrienden met uitzicht op
het meer … Hier kunt u slapen in een hut met jacuzzi of een comfortabele cottage aan de rand van het
water, avonturier spelen in een ontdekkingsreizigerstent of een luxe lodge, om te telewerken in het
groen. De Whaka Lodge is zeker de gedroomde plek
voor een "slow life" ervaring.
www.whakalodge.com

Miers (Lot)

In Champ de l'Insolite vindt u luxe
koepels met bloemrijke namen
Met de lieflijke namen Coquelicot en Mimosa bieden
de twee koepels van het "Champ de l'Insolite" de belofte van een totale onderdompeling in het hart van
de natuur, op slechts enkele minuten van de kloof van Padirac en de stad Rocamadour. Deze ruime
suites zijn voorzien van alle comfort van een luxe
gastenkamer (omkeerbare airconditioning, enz.) en
beschikken over een groot terras met jacuzzi of een
nordic bad verwarmd door een houtvuur; de garantie op een romantische avond onder de sterrenhemel.
www.auchampdelinsolite.fr

Lacave (Lot)

Dordogne River Lodge: het comfort
van een hotel, de charme van de
camping
Het resultaat van een ontmoeting tussen Sophie en
Simon, beiden professionals in de outdoor-hotellerie
en gepassioneerd door ecotoerisme. Hun visie: het
creëren van een uitzonderlijke site die het culturele en
gastronomische erfgoed van de streek, de activiteiten
en de actoren in de kijker zet, en dit alles op een ecologisch verantwoorde manier. De lodges combineren
het comfort van een hotelkamer met de charme van
kamperen. Ze zijn geschikt voor 2 tot 6 personen.
https://dordogne-riverlodge.com/en/
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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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Contact

presse@crtoccitanie.fr

visit-occitanie.com

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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