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Inhoudsopgave
Het eerste nieuws uit Frankrijk dit jaar!
Voilà! Voor je ligt onze eerste sales manual van dit jaar die geheel gewijd is aan
departement Aude in de zuidwestelijke regio Occitanië.
Dit
zonnige departement ligt tussen de Pyreneeën en de Middellandse
zee, met interessante cultuur, indrukwekkende natuur, activiteiten op land
en in het water, gezellige dorpjes en mooie steden, heerlijke restaurant
jes en een uitgebreid wijngebied waar lokale wijnboeren van alles orga
niseren. Kortom precies waarom je naar Frankrijk af zou willen reizen.
In deze sales manual vind je ideeën en arrangementen met acti
viteiten, zoals wandelen en fietsen, wijnbezoeken en gastronomie,
cultuur en natuur en de favoriete tips voor een charmant verblijf of glam
pings voor individuele vakantiegangers en reizen voor groepen (op maat).
Ontdek de vele verrassende mogelijkheden in de Aude!
In verband met het Coronavirus is het handig om van te voren nog even data van
evenementen te checken, alsmede de huidige openingstijden van bezienswaardig
heden etc op de site van de Aude. Voor meer informatie over de laatste maatrege
len met betrekking tot het Coronavirus in Frankrijk verwijzen wij je naar het artikel
op onze site: klik hier
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Edito
Inhoudsopgave
Aude Pays Cathare Occitanie: Wat de Aude zo aantrekkelijk maakt
Aude Pays Cathare Occitanie: Hoe te reizen
Het echte wandelen: het Katharenpad
Actief langs Canal du Midi te voet, per fiets of met de boot
Het uitgebreide wijngebied: proeverijen en workshops
Een andere Méditerranée: volop waterpret voor iedereen
Accommodaties: onze favorieten, charmant onderdak en glampings
Fotocredits

Het laatste nieuws uit Frankrijk en onze activiteiten kun je dagelijks volgen via:
•
ons blog voor reisprofessionals:
https://www.frankrijkvoorreisprofessionals.com/
• onze Facebook pagina French Convention Bureau:
https://business.facebook.com/AtoutFranceMICE/
En uiteraard staan wij telefonisch en per e-mail tot jouw beschikking wanneer je
vragen hebt!
Met vriendelijke groet,
Het Sales team Atout France in Nederland
Diana KLINKENBERG (Sales Manager)
T: 020-53 53 011
diana.klinkenberg@atout-france.fr
Jojanneke KRAMER (Projectmedewerker sales)
T: 020-53 53 014
jojanneke.kramer@atout-france.fr
Coline GUIOL (Projectmedewerker sales en media)
T: 020-53 52 123
coline.guiol@atout-france.fr

Dit document is samengesteld door Atout France in Nederland 2020 - Copyright ©
Atout France
Atout France in Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de ver
melde prijzen of producten die door de verschillende organisaties in het document
worden vermeld.
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Wat de Aude zo aantrekkelijk maakt

Hoe te reizen?

1 - De Aude ligt ideaal tussen Pyreneeën en Middellandse Zee, en centraal in de driehoek Toulouse-Montpellier-Barcelona: de bereikbaarheid
per spoor, weg en door de lucht is
uitstekend.
2 – Langs de kust van de Aude lonkt
vijftig kilometer zandstrand
3 - De zon laat zich er driehonderd
dagen per jaar zien, de winters zijn
zacht: dit is een bestemming voor
alle seizoenen.

4 - De Aude heet wel ‘Klein Frank
rijk’: je vindt hier alle soorten Franse
landschappen en activiteiten…
5 - … en telt bovendien twee fenomenale vermeldingen op de Unesco-werelderfgoedlijst.
6 - Ook gastronomisch zit het goed:
de Aude telt zeven sterrenchefs en
tal van restaurants die de regionale
keuken eer aan doen.

de Aude een topbestemming voor de
actieve, geïnteresseerde reiziger.

7 - De Languedoc is het grootste
wijngebied van de wereld. De wijnmakers - waaronder veel vrouwen
- worden steeds beter en de proeve
rijen steeds gezelliger.
8 - De natuur is één grote uitnodiging
eropuit te gaan. De Aude heeft twee
regionale natuurparken.
9 - Tal van dorpen en plaatsjes ademen de onmiskenbare charme van
het zuiden.
10 - De kalender staat bol van de
culturele en smakelijke evenementen.
KORTOM: DE AUDE
Midden in de regio Occitanie ligt de
eigenzinnige Aude met zijn rijke histo
rie en culturele erfgoed. Denk alleen al
aan de geschiedenis van de katharen,
die nog steeds voelbaar is in het heden.
Gecombineerd met de pure natuur, gul
le keukens en gezonde wijngaarden, is

De Aude kent in het oog springende at
tracties zoals de wereldberoemde Cité
van Carcassonne en het Canal du Midi
- beide op de UNESCO-werelderfgoed
lijst - en de intrigerende ruïnes van de
katharenkastelen. Maar ook vallen de
charmante dorp
jes op, vol karakte
ristieke adressen voor overnachtin
gen, glamping en heerlijke maaltijden,
van schalen vol stevige cassoulet tot
sterrengerech
ten. In dit zonnige zui
den, tussen de ruige Pyreneeën en
de blauwe Méditerranée, beleef je het
echte Frankrijk.
Natuurliefhebbers worden verwend in
het Parc Naturel Régional de la Nar
bonnaise en Méditerranée: ideaal voor
wandelingen en fietstochten tussen
beschermde flora en fauna, vlak bij de
kust.
De stranden hier zijn al sinds jaar en
dag populair bij sportievelingen uit de
hele wereld die er komen (wind)surfen,
kitesurfen en andere populaire water
sporten. Er kan zowel worden gesport
op de zee als op binnenmeren.

NEEM DE TREIN
Met de TGV reis je vanaf Parijs naar
Lyon en Montpellier en dan verder naar
Narbonne en Carcassonne. Ook kun je
reizen via Toulouse.
De belangrijkste stations van de Aude
zijn Castelnaudary, Carcassonne en
Narbonne.

PAK HET VLIEGTUIG
VLIEGVELD VAN TOULOUSE (op een
uur rijden van Carcassonne)
www.toulouse.aeroport.fr
De KLM vliegt rechtstreeks vanaf Am
sterdam op Toulouse.
VLIEGVELD VAN MONTPELLIER (op
een uur rijden van Narbonne)

www.montpellier.aeroport.fr

De KLM vliegt rechtstreeks vanaf Ams
terdam op Montpellier, Transavia ‘s
zomers vanaf Rotterdam.
VLIEGVELD VAN CARCASSONNE
www.aeroport-carcassonne.com
Verbindingen met onder meer Brus
sel-Charleroi met Ryanair

en dan met de A9 naar Narbonne.
Vanaf Maastricht via Luxemburg en
de Autoroute du Soleil A6/A7 naar Nar
bonne.

Toulouse ligt een uur van Carcassonne.
Montpellier op een uur van Narbonne.
Barcelona op drie uur van Carcas
sonne.

KOM PER AUTO OF BUS
Vanaf Parijs: via de A20/A62 naar Tou
louse en dan via de A61 naar Castel
naudary, Carcassonne en Narbonne.
Of via de A71/ A75 via Clermont-Ferrand
en het Viaduct van Millau naar Béziers

VOOR MEER INFORMATIE
Agence de Développement Touristique de l’Aude
Contactpersoon: Mevr Caroline Combis
E-mail: c.combis@audetourisme.com en
documentation@audetourisme.com
Tel: +33 (0)4 68 11 66 00
www.audetourisme.com
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HET ECHTE WANDELEN

ACTIEF LANGS HET CANAL DU MIDI

Le Sentier Cathare, het Katharenpad

Te voet, per fiets of met de boot

Het Katharenpad deels of helemaal
lopen voelt als acht eeuwen teruggaan in de tijd.
Het mythische Sentier Cathare - de
GR®367 - begint aan de Middellandse
Zeekust en staat bekend als een van de
beroemdste tochten van de Pyreneeën.

In totaal is de route 250 kilometer lang
en hij brengt je van de kust met z’n la
gunes, kreken en ruige garrigue uitein
delijk naar de hoogste bergtoppen.
Een onvergetelijke tocht met onderweg
de kans een bezoek te brengen aan
de indrukwekkende kasteelruïnes van
Aguilar, Quéribus, Peyrepertuse, Pui
vert, Puilaurens, Montségur, Roque
fixade en Foix. De uitzichten over het
Pays Cathare zijn duizelingwekkend
mooi.
En ook de droeve geschiedenis van de
katharen biedt genoeg stof tot naden
ken onderweg…

ARRANGEMENT: LE SENTIER CATHARE TE VOET (OOK VOOR GROEPEN)
6 dagen wandelen in alle vrijheid
Volg de route langs de hooggelegen kasteelruïnes over hetzelfde pad dat les parfaits liepen, de leiders van de kathaarse religieuze revolutie in de dertiende eeuw die de Roomse
Kerk op zijn grondvesten deed schudden.
7 dagen / 6 nachten
Vanaf 580 € per persoon o.b.v. twee personen per gîte of 2-p kamer
MEER INFORMATIE:
contact@larebenne.com
www.larebenne.com

Het Canal du Midi verbindt Toulouse
met de Middellandse Zee en is een
feest voor de pleziervaart. Vooral in de
Aude!
In het westen van het departement
stroomt het kanaal door de vlakte van
de Lauragais en passeert het vervolgens
Castelnaudary en Carcassonne om vanaf
Narbonne koers te zetten richting zee.

Ook op de mooie wandel- en fietspaden
op de oevers zijn heerlijke tochten te
maken. Zo loopt hier een traject van de
route Canal des Deux Mers à Vélo die
de Atlantische kust met de Middellandse
Zee verbindt. Onderweg staan overal be
drijven met het label Accueil Vélo klaar
om de fietsers probleemloos hun kilome
ters te laten maken.
Het Canal krijgt zijn water via een ge
raffineerd toevoersysteem vol inlaten,
sluizen, aquaducten en overlopen. Een
aantal van deze hydraulische construc
ties doet inmiddels al meer dan driehon
derd jaar dienst: het Canal du Midi is een
van Europa’s oudste nog steeds functio
nerende kanalen.

ARRANGEMENT: HET CANAL DU MIDI PER FIETS, VAN TOULOUSE NAAR CARCASSONNE OF
CARCASSONNE NAAR SÈTE
Volg de jaagpaden langs het water en ontdek al fietsend de historie van het kanaal, met
onderweg allerlei afstapjes bij bezienswaardigheden en leuke horeca-adressen. Rond het
Canal du Midi vind je veel architectonische en culturele hoogtepunten, van technische
hoogstandjes tot de ruïnes van katharenland.
Je ontdekt hoeveel plezierjachtjes varen door deze landstreek waar het leven zo goed is.
Dit landschap vol wijnvelden, akkers, steeneiken en olijfbomen: je zou er verslaafd aan
raken!
4 dagen/ 3 nachten
Vanaf 410€ pp (o.b.v. 2p-kamers en minimaal twee deelnemers)
MEER INFO EN RESERVERINGEN:
Rando Vélo
info@randovelo.fr
www.randovelo.fr
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HET UITGEBREIDE WIJNGEBIED

EEN ANDERE MÉDITERRANÉE

Proeverijen en workshops

Volop waterpret voor iedereen

De Aude is trots op de acht verschillende AOP’s in zijn wijngebied. Ze hebben allemaal hun eigen
unieke karakter dankzij de rijkdom
aan landschappen, grondsoorten, klimaten en druivensoorten in de Aude.
Plus natuurlijk het vakmanschap en de
ambitie van de lokale wijnmakers!
In dit goed toegankelijke gebied tussen
Montpellier en Toulouse wordt al wijn ge
maakt sinds de vroeg-Romeinse tijd. En
nog iedere dag geven de wijnboeren blijk
van veel creativiteit en verbeteringsdrang.
Zo gaan veel wijnmakers over naar het
maken van biologische wijnen. Interes
sant om de mensen te ontmoeten die in
dit mooie landschap toewerken naar een
nog mooiere toekomst.

zijn, deelnemen aan festivals en borrels
met de wijnmakers.
Ook zijn op allerlei domaines en wijnkas
telen proeverijen mogelijk en andere
(groeps)activiteiten zoals workshops en
rondleidingen.

Rond het thema wijn worden in de Aude
veel activiteiten aangeboden, zoals een
workshop wijn maken waarbij je je eigen
assemblage kiest, ritjes maken door het
wijngebied in een lelijk eendje (oftewel
een 2CV), uitleg over de beste wijn-
spijscombinaties, culturele wandeltochten
door de wijnvelden, ontdekken hoeveel
vrouwelijke wijnmakers er tegenwoordig

De Aude heeft een mediterrane
kuststrook
met
50
kilometer
zandstrand
waarlangs
natuurgebieden
en
badplaatsen
elkaar afwisselen. Saint-Pierre-laMer, Narbonne-Plage, Gruissan, LaPalme,
Port-la-Nouvelle,
Leucate:
iedere badplaats heeft zijn eigen sfeer.
Op de activiteitenkalender vind je ieder
jaar veel watersporten, maritieme
evenementen en wandeltochten.
DE NATUUR
Voor natuurliefhebbers is het Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise en
Méditerranée een must. De biodiversiteit,
flora en fauna zijn er indrukwekkend,
het natuurlijke landschap is vaak
adembenemend en veel dorpjes hebben
die typische sfeer van de Languedoc
waar nog op de ouderwetse manier
wordt geleefd en gewerkt. Moerassen,
zoutpannen en kleine havens liggen
verspreid als strooigoed in dit nog ruige
gebied, dat zich goed laat ontdekken
te voet, te paard en per fiets. Door de
naaldbossen en de garrigue zijn veel
goed bewegwijzerde routes uitgezet.

voor gezinnen met kinderen, liggen
vlak bij het dorp, de zee blijft er lang
ondiep en er worden veel activiteiten
georganiseerd. Op andere plekken vind
je veel strandtentjes waar je een glaasje
kunt drinken of geniet van een bord fruits
de mer aan de rand van het water. Maar
er zijn ook nog ruige stranden waar je je
alleen op de wereld waant.
kitesurfen enzovoort. Voor wie houdt
van waterskiën, jetskiën of van
waterpret met raptors, flyfish, funtubes,
hoverboards, flyboard en skyfly: langs
de kust van de Aude is alles aanwezig
voor gegarandeerde sensaties.
Grote diversiteit is er ook qua de
stranden. Sommige zijn echt geschikt

MEDITERRANE SENSATIES
Zo’n tweehonderd dagen per jaar
waait het hier langs de kust waardoor
de stranden van de Aude tot de beste
plekken ter wereld behoren om te
surfen, windsurfen, funboarden,
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VOOR EEN ACTUEEL OVERZICHT VAN ALLE MOGELIJKHEDEN EN DATA WAT BETREFT HET

VOOR DE ADRESSEN VAN CAMPINGS EN ANDERE ACCOMMODATIES LANGS DE

WIJNTOERISME IN DE AUDE, CHECK WWW,AUDETOURISME.COM

KUST, CHECK WWW.AUDETOURISME.COM
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ACCOMMODATIES: ONZE FAVORIETEN

ACCOMMODATIES: ONZE FAVORIETEN

Charmant onderdak en glampings

Charmant onderdak en glampings

LE C BOUTIQUE HÔTEL***
15 rue Suffren
11100 NARBONNE
+33 9 67 17 56 54
boutiquehotellec@gmail.com
www.hotel-le-c.com/

VIGLAMO – DOMAINE PRESQU’ÎLE
DE LA FRANQUI**
Chemin des Coussoules
11370 LEUCATE
+33 4 68 45 74 93
lafranqui@viglamo.com
www.viglamo.com

LE SOLEIL D ‘OC****
Route de Gruissan, Départementale 332
11100 NARBONNE
+33 4 68 49 86 21
info@soleildoc.fr
www.soleildoc.fr

www.camping-martinet.fr
Deze boomrijke natuurcamping van 3
hectare telt 63 plaatsen midden in de na
tuur van de Montagne Noire ten noorden
van Carcassonne. De accommodaties
- stacaravans, chalets, gîtes en lodgetenten - zijn comfortabel en compleet uit
gerust. De gasten na afloop ook!

DOMAINE DE JOUCLA CABANES
DE LUXE*****
11170 ALZONNE (16 km de Carcas
sonne)
https://www.domaine-joucla.fr/
Een nieuw adres in het centrum van
Narbonne, bij het Canal de la Robine
en de markthallen. Een karaktervol, ele
gant en gezellig boetiekhotel, met veel
aandacht voor comfort, gastvrijheid en
de persoonlijke touch. Het heeft 10
kamers en juniors suites.

Bijzondere accommodaties, verwarm
de zwembaden, wellnesscentrum met
sauna, hammam en een menukaart vol
massages, fitnessruimte, restaurant.
152 plekken.
Een luxueuze boomhut met eigen sauna
en jacuzzi. Het Domaine de Joucla ligt
vlak bij Carcassonne in een beschermd
natuurgebied aan de rand van een bos.
Deze ‘Cabane de Luxe et de Prestige’
op acht meter hoogte heeft vijf sterren
gekregen en dat is niets te weinig voor
deze chique, strakke, comfortabele en
authentieke plek in het groen.
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Gelegen op 600 meter van een groot
zandstrand, op een beschutte plek bij het
massief van La Clape. 197 plaatsen
LE MARTINET ROUGE***
2 chemin du Lac des Rochers
11390 BROUSSES-ET-VILLARET
+33 4 68 26 51 98
info@camping-martinet.com

DOMAINE D’ARNAUTEILLE*****
11250 MONTCLAR
+33 4 68 26 84 53
info@arnauteille.com
www.camping-arnauteille.com

Een grote camping van 115 hectare, een
echt recreatiegebied midden in de natuur.
Het zwemparadijs is gebouwd als een
Griek-Romeins amfitheater en heeft vier
baden, waarvan drie verwarmd. Er zijn
217 kampeerplaatsen.

LES CHALETS DU LAC***
4 chemin du lac
11340 BELCAIRE
+33 4 68 20 39 47
chaletsdulac@gmail.com
www.camping-pyrenees-cathare.fr
Camping aan de rand van het dorp Bel
caire, mooi natuurlijk gelegen in de Pyre
neeën van de Aude. De huisjes zijn het
hele jaar door te huur en de camping telt
55 plaatsen.

VOOR DE ADRESSEN VAN CAMPINGS EN ANDERE ACCOMMODATIES IN DE AUDE, CHECK

VOOR DE ADRESSEN VAN CAMPINGS EN ANDERE ACCOMMODATIES IN DE AUDE, CHECK

WWW.AUDETOURISME.COM

WWW.AUDETOURISME.COM
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FOTOCREDITS
VOORKANT : Fietsen Canal Midi©C-Deschamps-ADT-Aude, Wandelen Duilhac-ss-peyrepertuse-chateau-ran
do©G-Deschamps, pennautier-chateau-parc-vigne©Ch-Pennautier,
Carcassonne-hotel-cite-jardin-terrasse©P-Benoist-ADT-Aude
INHOUDSOPGAVE : Carcassonne©Phovoir ADT Aude
TEKSTEN :
Aantrekkelijke Aude : Carcassonne-vuurwerk©Julien-Roche-Mairie-Carcassonne, Saint-Pierre-la-Mer©Nomah-OTGD-Narbonne, oesters©J-Belondrade-OT-Leucate
Bereikbare Aude : Bages-etang-village-pyrenees©C-Deschamps-ADT-Aude, Carcassonne-cafe-place-Carnot©P-Be
noist-ADT-Aude, cite-theatre-jean-deschamp-spectacle©Ville-Carcassonne, glamping©Domaine d’Arnauteille, Leu
cate-mondial-vent-windsurf©P-Bouras-OT-Leucate
Wandelen : sentier-cathare-queribus-rando-©Vincent-photographie-ADT- Aude, Wandelen Duilhac-ss-peyreper
tuse-chateau-rando©G-Deschamps, sentier-cathare-rando-queribus©Vincent-photographie-OT-CSM, Puilaurens-cha
teau-route-©E-de-Puy-ADT-Aude
Canal du Midi : Fietsen Canal Midi©C-Deschamps-ADT-Aude, Canal-Midi-bateau-velo©C-Deschamps-ADT-Aude,
Canal-Midivelo-platane©Vincent-photographie-ADT-Aude, Canal-Midi-velo-comptoir-nature©C-Deschamps-ADT-Aude
Wijngebieden : vigne-vendange-porteur©C-Deschamps-ADT-Aude, wijnproeven vrouw©C-Deschamps-ADT-Aude, citecomte-roger-cassoulet-terrasse-chef©P-Benoist-ADT-Aude, pennautier-chateau-parc-vigne©Ch-Pennautier
Waterpret : etang-flamants-gruissan©OT-Gruissan, Leucate-mondial-vent-windsurf©P-Bouras-OT-Leucate, oes
ters©J-Belondrade-OT-Leucate, Bages-etang-village-pyrenees©C-Deschamps-ADT-Aude
Accommodaties: ©Le C-Boutique Hotel, ©Domaine de Joucla, ©Viglamo-Domaine-Presqu’Ile de la Franqui, ©Cam
ping Soleil d’Oc Narbonne, ©Le Martinet Rouge, ©Domaine d’Arnauteille, ©Les Chalets du Lac
ACHTERKANT : Villeneuve-les-Corbieres-paysage-vigne©AOC-Fitou, Gruissan-zoutmoerassen©Ailium-ADT-Aude,
Carcassonne-cite-chateau-comtal-pont©C-Deschamps-ADT-Aude, cite-comte-roger-cassoulet-terrasse-chef©P-Be
noist-ADT-Aude, Leucate-defi-wind-mer-vague-course©JM-Cornu, sentier-cathare-rando-queribus©Vincent-photogra
phie-OT-CSM

VRAGEN OVER DE MOGELIJKHEDEN IN DE AUDE?
NEEM DAN CONTACT OP MET:
Agence de Développement Touristique de l’Aude
Contactpersoon: Mevr Caroline Combis
E-mail: c.combis@audetourisme.com en
documentation@audetourisme.com
Tel: +33 (0)4 68 11 66 00
www.audetourisme.com
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ATOUT FRANCE
Hullenbergweg 278-308
1101 BV Amsterdam
www.france.fr

