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Het derde nieuws uit Frankrijk dit jaar!

Voilà! Voor u ligt onze derde sales manual van dit jaar met nieuws uit Frankrijk van 
vele partners rond het thema duurzaam toerisme en slowtourism. 

Zij geven graag tips over nieuwe (sportieve) activiteiten, bijzondere of authentieke 
accommodaties, gastronomie & wijn en culturele uitjes ‘in het groen’. De klant gaat 
echt op ontdekkingstocht op de fiets, op een boot, overnacht in boomhutten of een 
boetiekhotel op een wijndomein, wandelt door bijzondere tuinen en steden, stapt 
binnen bij unieke kastelen en monumenten en geniet volop van lokale gastrono-
mische specialiteiten, met wijn en bier! Bekijk de vele tips en doe inspiratie op voor 
«als het weer kan».
Onze Franse partners helpen u graag met ideeën en het samenstellen van een 
programma, zowel voor leisure klanten als voor (zakelijke) groepen. 

Tip: Voor het actuele nieuws en openingstijden inzake het Covid-19 virus adviseren 
wij u om op de internetsites van de partners te kijken.

Het laatste nieuws uit Frankrijk en onze activiteiten kunt u dagelijks volgen via:

•  ons blog voor reisprofessionals:  
https://www.frankrijkvoorreisprofessionals.com/

•	 onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/AtoutFranceMICE/

En uiteraard staan wij telefonisch en per e-mail tot uw beschikking wanneer u vra-
gen heeft!

 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
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Voor een geslaagd evenement in het  ‘Hoge Noorden’ 

Vanuit Londen, Parijs, Brussel of 
Amsterdam ben je zo in het noor-
den van Frankrijk. In dit dynamisch 
gebied staan negen bestemmingen 
volledig klaar voor uw zakelijke eve-
nementen, met de steun van het ac-
tieve Team Zakentoerisme van de 
Mission Attractivité Hauts-de-France 
Comité Régional du Tourisme et des 
Congrès. 

Die negen gebieden zijn Amiens, Ar-
ras,  Chantilly, Duinkerken, Le Tou-
quet-Paris-Plage,  Lille, Saint-Omer, 
Saint-Quentin en Valenciennes Métro-
pole.

Groot pluspunt van allemaal: naast 
ver rassende locaties en faciliteiten 
voor de meer zakelijke aspecten van 
uw evenementen, is dit een wereld vol 
frisse lucht en originele manieren om 
te ontspannen. Denk aan strandzeilen 

over de brede stranden, exclusieve bij-
eenkomsten in het chique kasteel van 
Chantilly, bierproeven tijdens een biero-
logische workshop of meekijken achter 
de schermen in het Louvre in Lens.

Tussen de bijzondere accommoda-
ties waar het Team Zakentoerisme u 
graag kennis mee laat maken, zitten de 
volgende klinkende namen:
- Royal Hainaut Spa & Resort Hotel 4* 
in Valenciennes : 79 kamers en suites, 
twee restaurants, twee bars en negen 
ruimtes voor seminars of evenementen
. Mama Shelter in Lille: midden in de 
zakenwijk, dicht bij de twee treinsta-
tions met 112 kamers
. La Cité suspendue 3*: bijzondere, 
feeërieke accommodatie in het Parc 
Astérix, met 150 kamers
. Le Tiara Mont Royal 5* in Chantilly: 
ook midden in het bos, 108 kamers, 
twaalf vergaderzalen

. Le Mercure Aéroport 4* in Lille: telt 
sinds de renovatie 215 kamers en elf 
vergaderzalen

Qua incentives scoren onder meer 
de volgende mogelijkheden altijd hoge 
waarderingscijfers:
- het uitstapje Echappée Bière in Lille, 
met als trefwoord: ludieke bierproeverij
- een afdaling in de kelders van cham-
pagnehuis Pannier, met proeverij en 
escape game 
- het kasteel van Chantilly met zijn 
stallen afgehuurd voor uw evenement
- een workshop hoe je de beste crème 
chantilly (slagroom) maakt, in…Chantil-
ly zelf!
- qua waterpret: ga eens een dagje 
zeilen of strandzeilen. Of probeer de 
activiteit ’long-côte’ eens uit, een soort 
zeewandelen. In Touquet-Paris-Plage 
of Duinkerken. 
-een geheid succes: een golfballetje 
slaan op een van de vele mooie golfba-
nen van de regio.

VOOR MEER INFORMATIE

MISSION ATTRACTIVITÉ HAUTS-DE-FRANCE
REGIONAL DU TOURISME ET DES CONGRÈS 
Contactpersoon: Mevr Clémence BLANCHEGORGE, MICE business 
developper
E-mail: clemence.blanchegorge@hautsdefrancetourisme.com 
Tel: +33 (0)6 37 58 43 17
www.hautsdefrancemeetings.com
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HAUTS-DE-FRANCE, NOORD-FRANKRIJK

Een rijke geschiedenis en heerlijk fietsen!

Halverwege Parijs en Straatsburg 
ligt het departement de Meuse. Het 
noordelijkste deel van dit departe-
ment heet Le Ciel de Meuse en je 
vindt het tegen de Belgische grens 
en de Ardennen aan. Het is een stuk-
je Lotharingen om met veel plezier 
te ontdekken, al was het alleen al 
om de perfect conditie van meerdere 
schitterende monumenten. 

Neem de basiliek van Avioth: een archi-
tectonisch pareltje. Ook indrukwekkend 
is het om aan te rijden op Montmédy, 
met z’n citadel hoog op de heuvel. Met 
de bouw van deze vestingstad werd in 
1545 gestart in opdracht van Karel V en 
in de 17e eeuw zorgde de beroemde mi-
litaire architect Vauban voor een eerste 
moderniseringsronde. In de 19e eeuw 
legde de - eveneens beroemde - mili-

taire bouwheer Séré de Rivières kaze-
matten bij de citadel aan. Al met al is dit 
een van de belangrijkste bouwwerken 
in het noordoosten van Frankrijk.

FIETSROUTE LA MEUSE À VÉLO
De Meuse is vernoemd naar de Maas, 
de rivier die zijn naam ook geeft aan ‘La 
Meuse à vélo’ oftewel de 900 kilometer 
lange EuroVelo 19. Het Franse traject 
loopt van Langres naar Givet, met 180 
kilometer in de Meuse: een prettig en 
goed bewegwijzerd tracé dat dicht bij 
de rivier blijft.

MEER GESCHIEDENIS EN CULTUUR
In het Pays de Vaucouleurs kun je de 
tijd van Jeanne d’Arc herbeleven. De  
geschiedenis van het koninkrijk Frank-
rijk is tastbaar in Château de Commer-
cy. In Saint-Mihiel proef je de historie 
via de beelden van beeldhouwer Ligier 
Richier en Verdun brengt je terug naar 

het verhaal van de Eerste Wereldoor-
log. 

EN HEERLIJK BIER 
Een dag in de Ciel de Meuse eindigt in 
stijl met een regionaal gebrouwen bier, 
bijvoorbeeld tijdens een leerzaam en 
speels bezoek aan het biermuseum in 
Stenay. 

HANDIGE BROCHURE
Dit soort en meer informatie is te 
lezen in de Engelstalige Sales Ma-
nual voor reisprofessionals. Daarnaast 
is er ook een  groepsbrochure in het 
Frans beschikbaar. Bij vragen helpen 
wij u graag verder, dus aarzel niet om 
contact met ons op te nemen voor de 
beste tips! 

LA MEUSE

VOOR MEER INFORMATIE

MEUSE ATTRACTIVITÉ
Contactpersoon: Mevr Elodie GIANNINI, communication manager
E-mail: e.giannini@lameuse.fr
Tél: +33 (0)3 29 45 78 40
https://www.toerisme-maas.com/nl/

5

mailto:clemence.blanchegorge%40hautsdefrancetourisme.com?subject=
https://www.hautsdefrancemeetings.com/
https://nl-res.france.fr/PromoATF/2020-resource-guide-for-professionals-travel-to-meuse-in-lorraine.pdf
https://nl-res.france.fr/PromoATF/2020-resource-guide-for-professionals-travel-to-meuse-in-lorraine.pdf
https://pro.tourisme-meuse.com/images/EspacePro/Groupe/GuidePro2020.pdf
mailto:e.giannini%40lameuse.fr?subject=
https://www.toerisme-maas.com/nl/


In alle seizoenen top

Intrigerend, verrassend en beto-
verend: de Elzas maakt op iedere 
bezoeker indruk door zijn erfgoed, 
cultuur, gastronomie, natuur, wijnge-
bieden en vooral ook vanwege zijn 
grote gastvrijheid. En niet te verge-
ten al die prachtige vakwerkhuizen 
in de charmante dorpen en stadjes! 
Met op veel plaatsen enthousiaste 
ooievaars, de ambassadeurs van de 
streek: het is hier goed leven. 

Bijkomend voordeel is dat de Elzas 
in alle seizoenen aantrekkelijk is, niet 
alleen voor natuurliefhebbers maar ook 
voor stadsmensen. De infrastructuur is 
er  uitstekend, het aanbod aan accom-
modaties rijk en divers. Voor uw gasten 
is er veel te beleven, zowel op sportief 
gebied als wat betreft het culinaire ge-
nieten en het grote relaxen. Een com-
binatie fietsen, wandelen en wellness: 
waarom niet?

GEWELDIGE FIETSMOGELIJKHE-
DEN
Pratend over fietsen: de Elzas is de 
enige Franse regio die wordt doorkruist 
door drie Europese fietsroutes, de Eu-
roVélo’s 5, 6 en 15. In totaal liggen 
hier 2.500 kilometers goed beveiligde 
fietspaden te wachten op de actieve 
toerist. Meerdere bureaus en bedrij ven

richten zich speciaal op deze be-
zoekers, met compleet uitgestip-
pelde vakanties inclusief de ver-
huur van materiaal. Meer informatie 
vindt u op de Nederlandstalige site  
www.elzasopdefiets.nl

BESTE TIPS OP MAAT
Speciaal voor de professionals in de 
reisbranche staan wij verder van harte 

klaar met de antwoorden op alle mo-
gelijke andere vragen. Wij stippelen 
graag de beste programma’s uit voor 
individuele trips en groepsreizen. Als 
geen ander zijn we thuis in steden als 
Straatsburg, Sélestat, Colmar en Mul-
house. Musea, monumenten, wijnkel-
ders, distilleerderijen en brouwerijen: 
we kennen er de weg. Ook vinden we 
voor u de mooiste wandelpaden, de 
heerlijkste wellnesscentra  en de inter-
essantste evenementen, zoals de vele 
kerstmarkten die onze regio rijk is.

Kijk voor praktische informatie alvast op 
onze site www.tourisme-alsace.pro. Tot 
snel!

VOOR MEER INFORMATIE

ALSACE DESTINATION TOURISME
Contactpersoon: Mevr Marie HERQUE, sales manager
E-mail: marie.herque@adt.alsace
Tel: +33 (0)3 89 20 10 50
www.visit.alsace en www.tourisme-alsace.pro
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ELZAS MOSSIG ET VIGNOBLE

Puur natuur op een prettige afstand
In de Elzas, twintig minuten ten westen 
van Straatsburg, ligt tussen wijngaar-
den en heuvels een ideaal toeristisch 
gebied voor sportieve, culturele en  
gastronomische uitstapjes. Zowel 
voor volwassen stellen en vrienden-
groepen als gezinnen met kinderen: 
Mossig et Vignoble is van alle markten 
thuis!

WANDELPARADIJS
Wandelaars halen hier hun hart op: er 
lopen allerlei goed bewegwijzerde paden 
door de bossen, velden en heuvels. De 
hoogtes waarop wordt gewandeld? Van 
ongeveer 150 meter tot ruim 1.000 me-
ter. Soms gaat het om trajecten van grote 
routes als de GR 53, GR 531, GR 532 en 
GR 534, maar ook de mooie Route des 
Vins d’Alsace slingert door dit gebied vol 
wijngaarden, boomgaarden en midde-
leeuwse burchtstadjes. 

FIETSEN OP ELK NIVEAU
Fietsers kunnen zich uitleven op vijf cols 
- tot 877 meter hoogte - die we kennen 
uit de Tour de France. Vanuit Marlenheim 
kan de Véloroute du Vignoble d’Alsace 
worden gekozen, dwars door het Elzas-
ser wijngebied en ideaal voor fans van 
slow tourisme. Voor wie meer dynamiek 
en adrenaline zoekt: er zijn 13 ATB-cir-
cuits.

Graag vertellen we u meer over de plannen 
om in 2022 in Wangenbourg-Engenthal 
een nieuw recreatieterrein te openen voor 
ATB’ers en liefhebbers van cross country, 
down hill en pump track.

En tegenwoordig ook in de Elzas: de 
opmars van de sylvotherapie, oftewel 
het leren genieten van de weldaden van 
het bos. Ook door nieuwe producten als 
kruidenthee van wijnbladeren en dennen-
naalden. 

OOK CULINAIR GENIETEN
Sowieso is er altijd lekker nieuws te mel-
den over de culinaire mogelijkheden in 
Mossig et Vignoble: meerdere topchefs 
staan in deze omgeving klaar voor u en 
uw gasten. Neem daarbij het groeiende 

aanbod van interessante overnachtings-
adressen in het midden van - of vlak bij - 
de natuur en de koers is duidelijk: verdiep 
u nader in Mossig et Vignoble!

VOOR MEER INFORMATIE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL MOSSIG ET VIGNOBLE
Contactpersoon:  Mevr Marie-Pierre KASTLER, directrice en De heer 
Alexandre Bronner, communicatie en social media    
E-mail: marie.k@mossig-vignoble-tourisme.fr en 
alexandre.b@mossig-vignoble-tourisme.fr
Tel: +33 (0)3 88 87 33 50 en +33 (0)6 31 37 51 85
www.mossig-vignoble-tourisme.fr
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Activiteiten en bijzondere verblijven in de natuur

In de regio Bourgogne-Franche-Comté 
vind je intrigerende berggebieden als 
de Jura en de Vogezen, de weelderige 
wijnwereld van de Bourgogne en de 
Jura en ook eindeloos licht glooiend, 
lieflijk	heuvellandschap.	
Steden als Dijon en Besançon heb-
ben een menselijke maat en zijn goed 
toegankelijk. En makkelijk bereikbaar 
van uit Nederland!

Natuur is hier de grote troef en het gebied 
telt maar liefst vier officiële natuurparken, 
waar mens en natuur in harmonie kunnen 
samenzijn:
- het regionale natuurpark Les Ballons 
des Vosges met zijn uitgestrekte bossen
- het heuvelachtige en vriendelijke regio-
nale natuurpark van de Morvan
- het regionale natuurpark van de Haut-Ju-
ra op het kalkrijke massief van de Jura, de 
natuurlijke grens met Zwitserland
- het nieuwe nationale natuurpark 

Les forêts de Champagne et Bourgogne 
Dit elfde nationale park van Frankrijk 
ging eind 2019 van start en bestaat uit 
loofbossen.

Geïnspireerd door de natuurlijke omge-
ving kiezen steeds meer ondernemers 
voor het aanbieden van duurzame en 
kwalitatieve accommodatie en uitstap-
jes:
 
- woonwagens in het boerenland vind je 
op de boerderij Magny-Robert: de gasten 
slapen er in een pipowagen terwijl iets 
verderop de ezels en de geiten de nacht 
doorbrengen
- op Domaine de Syam in de bergen 
van de Jura heb je een ruime keuze uit 
overnachtingsplekken als boomhutten en 
gites
- het Divertiparc is een leuk recreatiepark 
voor het hele gezin met allerlei doolho-
ven, informatie over de charolaisrunderen 

en een ruimteschip
- La Jasoupe biedt comfortabele en com-
pleet uitgeruste woonwagens aan, en ook 
kamers en een gite in het herenhuis op dit 
chique park. Het ligt vlak bij de wijnroute 
van de Bourgogne die zich uitstekend 
leent voor een uitstapje
- le Domaine des Prés Verts is een magni-
fieke plek om te ontspannen in een van 
de zeer comfortabele huisjes die een ei-
gen spa hebben!

Interessant: in de stad Dijon vindt inmid-
dels 40 procent van alle verplaatsingen 
lopend of per fiets plaats! In 2012 was 
dit percentage nog 31 procent. Er zijn in 
de stad dan ook vele nieuwe voorzienin-
gen gemaakt zoals autovrije wandel- en 
fietspaden.

Graag presenteren we u onze sales ma-
nual met het complete aanbod 2020 voor 
reisprofessionals in het Engels.

VOOR MEER INFORMATIE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ TOURISME
Contactpersoon:  Mevr Cécile AMBACHER, chargée de promotion
E-mail: c.ambacher@bfctourisme.com
Tel: +33 (0)3 81 25 08 03    
https://nl.bourgognefranchecomte.com/ 
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AUTUN 

Geschiedenis en cultuur in groene, sportieve omgeving  

Autun is een razend interessante 
stad midden in het natuurlijke 
landschap van de Bourgogne, op 30 
km ten oosten van de Mont Beauvray. 
Niet voor niets mag Autun zich een 
officiële	 Ville	 d’Art	 et	 d’Histoire	
noemen: zijn architecturale erfgoed 
is meer dan tweeduizend jaar oud, 
met	keizer	Augustus	als	‘godfather’.

Want het was deze Romeins keizer 
die Autun heeft bedacht, rond 15 voor 
Christus. Nog steeds kun je er gallo-
romaanse bouwwerken zien staan 
zoals de Janustempel, de poorten van 
Arroux en Saint-André, een theater, 
stadsmuren en het grafmonument 
Pierre de Couhard. Uit de christelijke 
middeleeuwen stamt de kathedraal 
Saint-Lazare met zijn bijzonder mooi 
gebeeldhouwde kapitelen. Napoleon en 
zijn broer Louis Bonaparte hebben Autun 
goed gekend: allemaal verhalen die een 

rondleiding door de smalle straatjes 
van de hooggelegen binnenstad uiterst 
interessant maken.

RELIKWIEËN VAN LAZARUS
De bouw van de Saint-Lazare startte in 
1120. Hij is ontworpen als bedevaartkerk 
en rustplaats voor de relikwieën van 
Lazarus, de man die door Jezus 
uit de dood werd opgewekt. Deze 
relikwieën zijn al sinds de tiende eeuw 
in Autun aanwezig en vormen een vast 
reisonderdeel voor pelgrims onderweg 
naar Santiago de Compostela.

HET ROLIN-MUSEUM
Vlak bij de kathedraal Saint-Lazare 
staat het Hôtel Rolin, het herenhuis dat 
kanselier Nicolas Rolin in de vijftiende 
eeuw voor zichzelf bouwde en waarin nu 

het gemeentelijk museum is gehuisvest. 
Dwalend door de vele zalen krijg je als 
bezoeker een goede indruk van de 
boeiende en rijke culturele geschiedenis 
van Autun.

BOEIEND: BINNEN EN BUITEN DE 
STAD
En nog steeds heeft  Autun een ongekend 
bruisende culturele dynamiek, vol 
muziekfestivals, exposities en nationale 
sportevenementen. 
Voor wie zijn eigen plan wil trekken, biedt 
Autun een uitnodigende en verrassende 
omgeving waarin allerlei sportieve en 
ontspannende activiteiten mogelijk zijn.

Kortom, Autun is een stad om te 
ontdekken! Het culturele en natuurlijke 
kader maken deze stad absoluut 
aantrekkelijk voor iedere actieve en 
geïnteresseerde reiziger. 

Tip: start het bezoek in 
informatiecentrum Destination Autun, 
de digitale ontvangstruimte tegenover 
de kathedraal waarin een schitterende 
3D-film alle hoogtepunten van Autun 
en omgeving op een rijtje zet. Gratis 
toegankelijk en open van april tot 
september. 

VOOR MEER INFORMATIE

DESTINATION AUTUN
Contactpersoon: Mevr Catherine GIRARD, directrice relations interna-
tionales Ville d’Autun    
E-mail: catherine.girard@autun.com
Tel: +33 (0)3 85 86 81 09
www.autun.com
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BEAUNE

Charmante stad met veel fiets- en wandelmogelijkheden

10

Beaune is een charmant en beschei-
den stadje (23.000 inwoners) midden 
in	 de	 ‘Climats	 de	 Bourgogne’,	 het	
bijzondere wijngebied dat is opge-
nomen op de werelderfgoedlijst van 
de Unesco. Opvallend is het goed 
bewaard gebleven middeleeuwse 
centrum van Beaune. 
Hier krijgt iedereen vanzelf zin om sim-
pelweg wat rond te dwalen tussen de 
oude stadswallen en te genieten van de 
gezellige winkels in straatjes geplaveid 
met kinderkopjes. Het beroemde Hô-
tel-Dieu (of Hospices de Beaune) komt 
uit de periode van de Hertogen van 
Bourgogne - 10e tot 15e eeuw - en ont-
vangt meer dan 400.000 bezoekers per 
jaar. 
De eeuwenoude kelders in en rond de 
stad zijn net als de wijngaarden zelf 
interessant om te bekijken, zeker voor 
wie van het goede leven houdt!

STARTPUNT FIETSTOCHTEN
Beaune is een ideaal startpunt voor een 
fietstocht langs de fietsroute ‘La voie 
des vignes’ om zodoende terecht te 
komen op de ‘Route des Grands Crus’. 
Hij brengt je bij de beroemde namen 
van de Côte de Beaune en de Côte des 
Nuits.  Zo fiets je tussen Beaune en No-
lay langs Pommard, Meursault en Puli-
gny-Montrachet. Vanaf Santenay kun je 
over rustige fietspaden richting Chagny 
en de leuke oevers van het Canal du 
Centre gaan, of kiezen voor Nolay met 
een parcours langs de slingerende hel-
lingen van Les Maranges.

WANDELPLEZIER 
Voor wandelaars liggen niet minder dan 
35 mooie trajecten te wachten in het 
Pays Beaunois, met meer dan 600 ki-
lometer gevarieerd wandelplezier: som-
mige routes gaan door de wijngaarden, 
andere door het ruigere landschap van 

de Hautes Côtes met zijn indrukwek-
kende rotswanden.
Onze prettige partner Active Tours is 
een enthousiaste organisatie die graag 
alle details van uitgebreidere fiets- en 
wandelvakanties regelt en bijvoorbeeld 
voor bagagetransport kan zorgen. 
Een bijzonder overnachtingsadres voor 
natuurliefhebbers is Huttopia, een cam-
ping uit het topsegment, beschut gele-
gen in de wijngaarden van Meursault.

Tip: ieder jaar wordt op Hemelvaartsdag 
het evenement ‘Beaune Saveurs des 
Vignes’ georganiseerd: een smakelijke 
wandeltocht door de wijngaarden van 
Beaune, met langs het hele parcours 
interessante en gezellige proeverijen. 

VOOR MEER INFORMATIE

OFFICE DE TOURISME BEAUNE & PAYS BEAUNOIS
Contactpersoon: Mevr Anke FATET, sales manager
E-mail: promotion@beaune-tourisme.fr
Tel: +33 (0)3 80 26 21 31
https://www.beaune-bourgondie.nl/

VAL D’ISÈRE

‘s Winters en ‘s zomers actief in een prettige setting 

Val	 d’Isère	 is	 een	 sportieve	 bestem
ming op 1850 m hoogte, in de prach-
tige natuur. Deze gerenommeerde 
winter sportplaats is wat sfeer betreft 
zeker gezellig en vooral authentiek 
gebleven.	Je	profiteert	er	’s	winters	in	
het ruime aaneengesloten skigebied 
van een relatief lang seizoen: op 28 
november 2020 opent zij haar deuren 
(onder voorbehoud van de actuele Co-
rona situatie) tot 2 mei 2021. 

Beginners leren de fijne kneepjes op de 
top van la Solaise, op 2560 m hoogte. 
Maar iedereen kan zich hier vermaken 
want er zijn vele activiteiten mogelijk: 
op pad gaan met de (honden)slee, pa-
rapente, sneeuwscooteren. Of wie liever 
binnen actief is leeft zich uit in het Aqua 
Leisure complex met 2 zwembaden, een 
wellness centrum, klimmuur, squash 
baan en nog veel meer. 
Shopfanaten kunnen terecht in de vele 
winkels met sportartikelen, mode, deco-

ratie, sieraden en parfums. Ook op het 
gebied van overnachtingsmogelijkheden 
valt er genoeg te kiezen, van apparte-
menten tot vijfsterren hotels, en dan zijn 
er ook nog 84 restaurants waarvan twee 
met een Michelin ster. En niet te vergeten 
bars en discotheken voor als er weer ge-
danst kan worden !
De sales afdeling helpt reisprofession-
nals graag bij hun zomer –en winterpro-
grammering: zoals het vinden van het 
juiste hotel of appartement, een samen-
gestelde reis, een seminar, studiereis of 
reservering. 

NIEUW DEZE WINTER 2020-2021
• K2 Chogori***** : Deze winter opent 
een nieuwe accommodatie « Chogori » 
van de K2 Collections in Val d’Isère, ver-
noemd naar een van de lokale benamin-
gen van de K2, de op twee na hoogste 
bergtop in de wereld
•  Chalet La Grange by Hotel Village La 
Mourra***** : La Mourra opent het vijfde 

privé chalet met 4 slaapkamers, waar in 
totaal 9 personen ondergebracht kunnen 
worden
•  In december opent het viersterren cha-
let hotel Mont Blanc haar deuren. Vanaf 
deze accommodatie aan de voet van de 
Solaise heb je direct toegang tot de piste. 
In totaal zijn er 30 kamers, één driekamer 
chalet en drie tweekamer appartementen 
in het Kilimanjaro chalet naast het hotel 

EN NOG RELATIEF NIEUW
Deze accommodaties zijn in seizoen 
2019-2020 geopend:
•  Mademoiselle Val d’Isère 5* Hotel met 
41 Deluxe kamers, Junior Suites, Suites 
& Privé Appartementen aan de voet van 
de pistes
•  Nieuwe kamers (inclusief penthouses 
en 1 slaapzaal), een restaurant én spa 
met 25m lang zwembad voor het 2550 m 
hoog gelegen Refuge de la Solaise
•  Chalet-Hotel 5* Izia by Village Montana 
met 51 appartementen & spa/zwembad 
aan de voet van de pistes
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VOOR MEER INFORMATIE

VAL	D’ISÈRE	TOURISME
Contactpersoon: Mevr Astrid MAHFI-ZATOVIC, sales manager
E-mail: valpromo@valdisere.com
Tel: +33 (0)4 79 06 06 60
www.valdisere.com

http://active-tours.fr/
https://europe.huttopia.com/site/meursault/
mailto:promotion%40beaune-tourisme.fr?subject=
https://www.beaune-bourgondie.nl/
mailto:valpromo%40valdisere.com?subject=
https://www.valdisere.com/en/mountain/


PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

3 verschillende gebieden, overal hetzelfde goede gevoel
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De grote regio Provence-Alpes-Côte 
d’Azur	 is	 een	 bijzonder	 samenspel	
van drie verschillende bestemmin-
gen met alle soorten landschappen 
die je je maar kunt wensen. Natuur, 
erfgoed en kunst stelen overal de 
show en ook qua het klimaat valt er 
het hele jaar door veel te genieten.

Naast z’n wuftere kanten, is dit een 
regio vol ruige natuur. PACA telt maar 
liefst negen regionale natuurparken, 
vier nationale natuurparken en ook nog 
tal van beschermde gebieden. Van de 
Camargue tot Mercantour, van Quey-
ras tot Port-Cros: overal komen natuur-
liefhebbers hier aan hun trekken.

FIETSEN DOOR EEN AN-
SICHTKAART
Geen wonder dat ook veel fietsers 
PACA weten te vinden. Met gemiddeld 
meer dan driehonderd dagen per jaar 
goed weer is dit een regio waar je ze-
ker kunt zijn van al je buitenactiviteiten 

en dus ook van je fietsplannen. Ook de 
meer dan zeshonderd bedrijven met 
het label ‘Accueil Vélo’ doen er alles 
aan om sportieve vakantiegangers een 
zorgeloos verblijf te garanderen!

NIEUWE FIETS ACCOMMODATIE
- Nieuw: midden in het regionale natuur-
park van de Ventoux is een **hotel voor 
fietsers gekomen, met alle mogelijke 
praktische voorzieningen. Dit Centre in-
ternational de séjours cyclistes (CISC) 
heeft 75 kamers voor 2 tot 6 personen 
en ligt vlak bij de wijngaarden van Vai-
son-la-Romaine.

DUURZAME ACCOMMODATIES
Steeds meer accommodaties richten 
hun vizier op duurzaam toerisme en het 
bieden van een unieke ervaring. Zo kun 
je in de Lubéron slapen onder het door-
zichtig tentdak - en onder een mag-
nifieke sterrenhemel - van de Géopod 
van Saint-Michel l’Observatoire. 

Steeds meer adressen maken werk van 
een duurzame bedrijfsvoering, zoals 
het ontspannen ****hotel Le Mas de 
l’Oulivié in Baux-de-Provence en ook 
hotel Almanarre in Hyères dat nu een 
van de tientallen bedrijven in PACA is 
met het label Clef Verte.

ACTIVITEITEN NATUUR
- Via de agenda van het gezamenlijke 
initiatief Chemins de la Biodiversité kan 
je precies zien waar verantwoorde acti-
viteiten zijn te ondernemen.
- Het IUCN Wereldnatuurcongres vindt 
in 2021 plaats in Marseille, datum wordt 
nog bekend gemaakt
- Ook lekker buiten en een jaarlijks 
feest: de Tour de France, 26 juni - 18 
juli 2021

GOED BEREIKBAAR
De bereikbaarheid van de regio is pri-
ma georganiseerd via de grote trein-
verbindingen en het vliegveld Marseille 
Provence. 

VOOR MEER INFORMATIE

CRT	PROVENCEALPESCÔTE	D’AZUR
Contactpersoon: Mevr Sarah  LE PELLEY, chargée de mission
E-mail: s.lepelley@provence-alpes-cotedazur.com
Tel: +33 (0) 4 91 56 47 40
https://provence-alpes-cotedazur.com/en/

CORSICA

Corsica, de groene parel van de Middellandse zee
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Het eiland Corsica heeft in Frank rijk 
een reeks aan bijnamen. Zoals het 
île-montagne oftewel het bergeiland, 
het île-verte of het groene eiland en 
ook het île-continent: een eiland zo 
veelzijdig als een werelddeel. Niet zo 
vreemd die laatste benaming, als je 
beseft dat Corsica een kustlijn heeft 
van meer dan duizend kilometer met 
zeer spectaculaire en ook woeste 
stukken, maar ook een super groen 
binnenland met tientallen berg-
toppen van meer dan 2.000 meter 
hoog. 

Je kunt gerust stellen dat van alle ei-
landen in de Middellandse Zee het 
Franse Corsica de meeste variatie en 
de meeste contrasten kent. Op geen 
enkele andere mediterraan eiland vind 
je zoveel hoogteverschillen en tref je 
een zo goed bewaarde natuur aan. 

HEERLIJK KLIMAAT
Het klimaat is er heerlijk. Zeker voor de 
toerist die daarbij ook profiteert van de 
goede bereikbaarheid van het eiland, 
zowel door de lucht als via de zee. 
Daardoor is een reis naar het eiland 
ook voor een kort bezoek de moeite 
waard, zoals een lekker lang weekend 
in de herfst of in het voorjaar. 

AFWISSELENDE VERBLIJVEN EN 
ACTIVITEITEN
Wij laten u graag alle verblijfsmoge-

lijkheden zien, zowel in de fijne kust-
plaatsen met hun mooie strand, als in 
de hoger gelegen groene bergdorpen, 
bijvoorbeeld vlak bij die bijzondere gra-
nieten rotspunten, les Aiguilles de Ba-
vella.

Naast mooie activiteiten in de natuur, 
kun je op Corsica ook moeiteloos 
een ontspannen cultureel programma 
samenstellen, met veel ruimte voor die 
o zo belangrijke culinaire cultuur waarin 
de mooiste kazen en vleeswaren een 
grote rol spelen.
De vertegenwoordigers van het VVV 
kantoor van Corsica helpen je graag 
verder met de beste tips.

Graag tot ziens op Corsica, of zoals we 
daar zeggen, Avvedeci!

VOOR MEER INFORMATIE

AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
Contactpersoon: De heer Jean-Philippe DI GRAZIA, Manager buiten-
landse markten
E-mail: jpdigrazia@atc.corsica
Tel: +33 (0)4 95 51 77 78
www.visit-corsica.com

http://www.cheminsdelabiodiversite.com/agenda/
mailto:s.lepelley%40provence-alpes-cotedazur.com?subject=
https://provence-alpes-cotedazur.com/espace-pro/medias-et-tour-operateurs/
mailto:jpdigrazia%40atc.corsica?subject=
https://www.visit-corsica.com/en


CALVI - BALAGNE

Corsica in een notedop
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In het vruchtbare achterland van 
kustplaats Calvi, La Balagne, bieden 
de zee en de bergen een ongekend 
aanbod aan activiteiten. Elk seizoen 
zijn er bijzondere ervaringen die je 
hier opdoet. 

Om te beginnen kun je wandelen in de 
botanische tuin met Robert, Calvi ont-
dekken door in de voetsporen te tre-
den van keizer Napoleon of jouw eigen 
mand maken in Annick’s mandenmake-
rij. 

Voor meer avontuur ga je op pad met 
een 4x4 over geheime weggetjes, 
wandelen over het smokkelaarspad 
langs planten met geneeskrachtige 
eigenschappen, met de geur van de 
bloeiende maquis in je neus. 
En aan het eind van de dag neem je 
een verfrissende duik in het turquooizen 
water. 

Genoeg ervaringen om je klanten mee 
te verrassen, het VVV biedt daarom 
ook 100 % maatwerk aan.

Het is maar net waar de voorkeur naar 
uitgaat, met zijn tweetjes tot rust komen 
of met het hele gezin een week vol acti-
viteiten beleven. En waarom niet lekker 
op pad met een groep vrienden?

RUIME KEUZE ACCOMMODATIES
Wat accommodaties betreft is er ook 
genoeg keuze, van hotel tot villa. En 
naast activiteiten kun je ook terecht 
voor transfers. Dankzij het netwerk van 
150 lokale partners waar nauw mee 
samengewerkt kan worden stelt de ser-
vice receptif een verblijf voor dat pre-
cies bij de wensen van de klant past. 
Calvi en La Balagne zijn er klaar voor 
om je te verrassen ! 

VOOR MEER INFORMATIE

OFFICE DE TOURISME CALVI-BALAGNE
Contactpersoon: Mevr Léa DUNIAUD, organisatie verblijven 
E-mail: calvitourisme.commercial@gmail.com
Tel: +33 (0)4 95 65 92 90
www.balagne-corsica.com

DOMAINE RIBERACH****

Duurzaam verblijf op biologisch wijndomein in Occitanië
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Vier vrienden, een architect, een 
wijn boer en twee oenologen, hebben 
deze voormalige cooperatieve wijn-
kelder omgetoverd in een geweldig 
slow-tourisme verblijf. En zo is de 
droom van Diogenes hier in Ribe-
rach eindelijk uitgekomen: comfor-
tabel overnachten in en boven de 
(uiteraard aangepaste) wijnvaten 
van een voormalige wijnkelder! 

Verblijven in dit unieke vier-sterren loft/
boutique hotel met 20 kamers en de 4 
huisjes is een onvergetelijke ervaring!

DUURZAAM EN ZEN VERBLIJF
De wijngaarden, het hotel en het gas-
tronomische restaurant waar gewerkt 
wordt met lokale, grotendeels biolo-
gische producten van het seizoen: hier 
is alles helemaal groen.

De bar van de huidige wijnkelder, de in-

tieme spa (60m2), het volledig natuurlij -
ke zwembad, de ontdekking van de 
wijngaarden en biologische wijn die er 
gemaakt wordt (met het label Nature et 
progrès) en het gebruik van aardwar-
mte en zonne-energie maken van het 
Domaine Riberach één van de plekken 
op het gebied van duurzame ontwikke-
ling in de régio Occitanië die je gezien 
moét hebben! 

IDEAAL VOOR EVENEMENT OF SE-
MINAR
Wie een evenement of seminar wil or-
ganiseren kan hier prima terecht. Het 
restaurant en het terras met panora-
misch uitzicht kunnen geprivatiseerd 
worden. Daarnaast zijn er twee semi-
narzalen (63 en 240m2) beschikbaar.

Het domaine ligt op 20 minuten rijden 
vanaf het vliegveld van Perpignan, 
1u15 van Montpellier, 2u van Barcelona 
of Toulouse. A bientôt!

VOOR MEER INFORMATIE

DOMAINE RIBERACH**** 
Contactpersoon: Mevr Laurence HERLIN LEMAIRE, directrice com-
merciale
E-mail: commercial@riberach.com
Tel: +33 (0)4 68 50 96 96
www.riberach.com

mailto:calvitourisme.commercial%40gmail.com?subject=
https://en.balagne-corsica.com/
mailto:commercial%40riberach.com?subject=
https://www.riberach.com/en


DESTINATION CÔTE ATLANTIQUE

Te kust en te keur
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De schitterende Atlantische kust 
van Frankrijk, met wel negenhon-
derd kilometer strand van La Baule 
in Loire-Atlantique tot aan Hendaye 
aan de Spaanse grens in Frans Bas-
kenland. Hier houdt het land op. En 
stopt ook de haast. 
Dit is een wereld om de auto te laten 
staan en te voet, per fiets of te paard 
de natuur te gaan verkennen. Of om 
het land te verlaten en het water op te 
gaan. We delen graag ons adresboek 
vol namen van enthousiaste partners 
die voor iedere bezoeker een onverge-
telijk tripje kunnen organiseren. 

GLAMPING 
Trefwoorden bij een verblijf langs de 
Atlantische kust zijn gezelligheid, onge-
dwongenheid en dynamiek. En er is een 
rijk gamma aan interessante accom-
modaties met een accent op glamping 
en charmante gites. Zoals camping 

Merko Lacarra in Saint-Jean-de-Luz 
of de bruisende Camping Village de la 
Guyonnière in de Vendée, beroemd om 
zijn animatieteam. Maar ook camping 
des Pins in Soulac-sur-Mer (Gironde) 
en  camping Eurosol in Vielle Saint 
Girons (Landes) zijn echte aanraders 
voor een fijne vakantie.

LEUKE ACTIVITEITEN
Maar overal zijn de leukste activiteiten te 
boeken. Zoals een sessie yoga-paddle 
in de Vendée bij Wave School en Yoga 
Shantala, of lekker kajakken over het 
kanaal van Saint-Vivien-de-Médoc. Via 
een route als de Flow Vélo leer je het Ile 
d’Aix goed kennen, een autoloos eiland. 
De Vélo Francette loopt van Le Havre 
door het binnenland naar La Rochelle, 
terwijl de beroemde Vélodyssée vanaf 
de hoogte van Nantes de Atlantische 
kust blijft volgen, tot aan Hendaye. 

CULTUUR EN GASTRONOMIE
Ook cultureel en culinair is hier veel 
te beleven, van het bekijken van de 
zout velden van Guérande, het duin 
van Pilat, de Frans-Baskische stran-
den en de Cité du Vin in Bordeaux tot 
het proeven van de heerlijkste oester-
gerechten in een bijzonder restaurant 
als Ile aux Papilles in Oléron. Voor 
sardines moet je zijn in Saint-Gilles-
Croix-de-Vie met zijn infocentrum over 
de visserij. En voor chocola? Naar 
Maison Pariès in Saint-Jean-de-Luz!  

Langs de kust worden ook de leukste 
evenementen en sportfestijnen georga-
niseerd, zoals de start van zeilwedstrijd 
Vendée Globe. 

Namens vijfendertig publieke toeris-
tische organisaties en drie kampeerfe-
deraties praten we u graag bij over de 
geactualiseerde agenda!

VOOR MEER INFORMATIE

DESTINATION CÔTE ATLANTIQUE
Contactpersoon: Mevr Pénélope AUDRAIN, chef de projet 
E-mail: p.audrain@charentestourisme.com
Tel: +33 (0)7 64 39 16 10
https://atlantischekustfrankrijk.nl

ATLANTISCHE LOIRESTREEK

Op ontdekkingstocht: kastelen, wijndomeinen en originele fietsroutes
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OP BEZOEK BIJ EEN KASTEEL-
HEER
Het hart van de Val-de-Loire telt vele ko-
ninklijke kastelen, maar loop ook eens 
binnen bij de kleinere varianten, waar 
je ontvangen wordt door de kasteel-
heer, kunt genieten van een diner en de 
verhalen over de familiegeschiedenis. 
Bijvoorbeeld Château de Brissac, bij 
Angers of het Château du Lude in de 
Vallée du Loir. 

NIEUW IN DE ABBAYE DE 
FONTEVRAUD
In de grootste abdij van Europa, die 
pronkt op de Werelderfgoedlijst van 
de UNESCO, opent in december 2020 
een museum met moderne kunst van 
maar liefst 1200m2 dankzij een donatie 
van kunstverzamelaar Léon Cligman: 
600 werken van Toulouse-Lautrec tot 
Degas, André Derain en Germaine Ri-
chier. www.fontevraud.fr

ONTMOET GEPASSIONEERDE 
WIJN BOEREN
Naast kastelen staat de regio natuurlijk 
ook bekend om haar heerlijke wijn. Er 
zijn genoeg niet al te grote wijngaarden 
waar je de gepassioneerde wijnboeren 
zelf hoort vertellen over hun wijn. Aan-
rader is bijvoorbeeld Les vignes selon 
Val, de wijngaarden volgens Val, die 
begeleide wandelingen organiseert in 
het Frans en Engels over enkele wijn-

domeinen in de buurt, met een proeve-
rij na afloop. 

GEWELDIG FIETSEN ÉN ONTDEK-
KEN
En wist je dat de regio ook een echte 
fietsregio is? De grote Europese fiets-
routes zoals de Loire à Vélo en de Vé-
lodyssée kun je er volgen, maar ook 
vele kortere en rustige routes langs 
de rivieren, sluizen, door pittoreske 
dorpjes waar de huizen met bloemen 
omringd zijn, zoals La Vélo Francette of 

La Vallée du Loir à vélo. 
Een goede tip is Original Vélo Tour® 
die becommentarieerde fietstochten or-
ganiseert buiten de platgetreden paden 
in het Zuiden van de Vendée, waarbij 
je onderweg lokale producenten ont-
moet. Tegelijkertijd ontdek je er ook de 
zoutmoerassen Marais Poitevin op een 
originele manier.

VOOR MEER INFORMATIE

ATLANTISCHE LOIRESTREEK
Contactpersoon: Mevr Virginie PRIOU, international tourism develop-
ment
E-mail: v.priou@solutions-eco.fr
Tel: +33 (0)2 40 89 89 70 en +33 (0)6 20 40 20 83
www.atlantische-loirestreek.com

mailto:p.audrain%40charentestourisme.com?subject=
https://atlantischekustfrankrijk.nl/
https://www.fontevraud.fr/en/
https://www.lesvignesselonval.com/walks-suggested
https://www.lesvignesselonval.com/walks-suggested
https://originalvelotour.fr/
mailto:v.priou%40solutions-eco.fr?subject=
https://www.atlantische-loirestreek.com/


CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

Op alle fronten sterk
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Dit	magnifieke	kasteel	 aan	de	Loire	
op 25 km van Tours, zet in op drie 
fronten: 
- het is de plek waar Leonardo da 
Vinci ligt begraven, 
- het is het paleis waar tijdens de 
renaissance de Franse koningen 
verbleven en
- het biedt het mooiste panorama 
over de Loirevallei, dat vanwege zijn 
landschappelijke kwaliteiten een 
plek heeft gekregen op de Unes-
co-werelderfgoedlijst.

Wat een plaatje, dit kasteel op een 
piek hoog boven de Loire, met tuinen  
hangend tussen hemel en aarde. 
Niet verrassend dat vorsten als Karel 
VIII, Frans I, Anne van Bretagne en 
Louis-Philippe - ‘de laatste koning der 
Fransen’ - graag kwamen naar het Châ-
teau d’Amboise. Net als dus Leonardo 
da Vinci die er zijn laatste adem uitblies 
en ligt begraven in de kapel van het 

kasteel.

Maar er zijn nog veel meer troeven 
te noemen. Zo heb je vanaf de oude 
kasteelmuren een 180°-uitzicht over 
het rivierlandschap dat een plaats heeft 
gekregen op de Unesco-werelderfgoed-
lijst. Liefhebbers van vogels zullen ver-
rast zijn dat in en rond de weelderige 
tuinen van het château d’Amboise meer 
dan tachtig soorten vogels worden 
waargenomen. Er heerst dan ook een 
paradijselijke rust in deze natuurlij ke 
omgeving.

VERNIEUWENDE RONDLEIDING
Amboise wil ook een oude plaats zijn 
waar de nieuwste technologieën wel-
kom zijn. Daarom kunnen bezoekers 
met behulp van een tablet - de Histo-
Pad - gemakkelijk hun eigen rondlei-
ding organiseren en extra informatie 
vinden.

Een nieuwtje in 2020: het parcours His-
topad Express, dat een kort bezoek van 
45 minuten mogelijk maakt. Zonder ex-
tra kosten is dit een ideale manier om 
tijd te besparen en tegelijkertijd extra 
veel te leren over de permanente expo-
sities.    Ideaal voor groepen met een 
vol programma!

In 2021 worden de bijfiguren van het 
koninklijke hof in de spotlights gezet en 
staan alle activiteiten in het teken van 
het thema «het kasteelleven achter 
de schermen aan het Franse hof».

VOOR MEER INFORMATIE

CHÂTEAU	ROYAL	D’AMBOISE
Contactpersoon: Mevr Cécile FEVE, Sales Manager 
E-mail: contact@chateau-amboise.com
Tel: +33 (0)2 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

BRETAGNE

Van oudsher fan van rustig aan
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Bretagne	is	een	van	de	Franse	regio’s	
die duurzaam en slow toerisme al 
lange tijd hoog op de prioriteitenlijst 
heeft staan. Het past dan ook perfect 
bij de indrukwekkende natuur en de 
authenticiteit van dit uitdagende deel 
van Frankrijk. Die weidse landschap-
pen, duizeling wekkende rotswanden 
en	 de	 fijne	 zandstranden	 langs	 de	
2.700 kilometer lange kuststrook: 
hier vergeet iedere bezoeker vanzelf 
zijn dagelijkse beslommeringen.

WANDELPLEZIER LANGS DE KUST
En dan komt er ruimte voor nieuwe 
herinneringen. Neem de onvergetelij-
ke indruk die wandelaars overhouden 
aan de GR34: deze grote wandelroute 
volgt de complete kustlijn van Bretagne 
en biedt overal adembenemende beel-
den van de Bretonse natuur. Het is 
misschien wel de beste manier om Bre-
tagne te leren kennen.

NIEUW FIETSTRAJECT
Voor fietsers is er nieuws: onlangs 
werd een nieuw traject geopend van 
de Eurovélo 4 oftewel de Vélomari-
time, met veel mooie weggetjes door 
een glooiend landschap. Onderweg zijn 
veel culturele afstapjes te maken en 
niet te vergeten culinaire ontdekkingen 
te doen! Het maakt deze route zowel 
geschikt voor de sportievere fietser als 
voor de ontspannen toerist op zijn of 
haar e-bike.

ACTIEF OP HET WATER
Bretagne is natuurlijk ook populair 
vanwege de vele mogelijkheden je op 
en rond het water te amuseren. En niet 
alleen op zee: denk ook eens aan het 
Lac van Guerlédan, midden in Bre-
tagne, of aan het kanaal tussen Nantes 
en Brest. Waar dan ook, overal staan 
verhuurders en aanbieders klaar van 
zeilwagens, SUP’s, kano’s, kitesurf, ca-

tamarans en zo voort.

BIJZONDERE ACCOMMODATIES EN 
UITJES 
Eveneens keuze te over qua bijzondere 
overnachtingsadressen, soms midden 
in de natuur. Er zijn tal van campings 
met yurts, boomhutten en tipi’s. Wie 
meer houdt van echte muren om zich 
heen vindt in Bretagne de charmantste 
hotelletjes en B&B’s, en ook veel aan-
bieders van spa-vakanties.
Wat betreft leuke stadjes, oude kas-
telen en mooie tuinen: niet voor niets 
was een schilder als Paul Gauguin 
dol op Bretagne. Overal vind je par-
ken en tuinen met het label ‘Jardin 
Remarquable’. Dat Franse woord voor 
‘opmerkelijk’, dat kun je gerust op heel 
Bretagne plakken. 

VOOR MEER INFORMATIE

CRT BRETAGNE
Contactpersoon: Mevr Armelle FLOC’H, Manager B2B
E-mail: a-floch@tourismebretagne.com
Tel: +33 (0)2 99 28 44 59
https://www.bretagne-vakantie.com/ en incoming agents:  
https://www.federation-voyage-receptif-bretagne.com/en

mailto:contact%40chateau-amboise.com?subject=
https://www.chateau-amboise.com/en/
mailto:a-floch%40tourismebretagne.com?subject=
https://www.bretagne-vakantie.com/
https://www.federation-voyage-receptif-bretagne.com/en


INDEAUVILLE

Deauville en omstreken, een veelkleurig parel aan zee
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Wij presenteren graag onze parel 
midden	 in	 Normandië:	 een	 kleine	
kustregio met elf plaatsjes vol goed 
bewaarde architectuur, in een mooie 
omgeving waar iedereen kan bijtan-
ken. 
Die elf gemeenten - halverwege tussen 
Caen en Le Havre - zijn Deauville, 
Bénerville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, 
Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-Bois, 
Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgéville, 
Vauville, Villers-sur-Mer en Villerville.

EEN DIVERS AANBOD VOOR EEN 
SUCCESVOL VERBLIJF
Samen vullen deze gemeenten elkaar 
goed aan: u vindt hier een compleet 
aanbod voor een succesvolle reisaan-
bieding. Er zijn attracties voor gezinnen 
met kinderen en vriendengroepen, 
maar ook meer professionele voorzie-
ningen voor zakelijke (groeps)reizen en 
bijeenkomsten. 

EEN PAAR VOORBEELDEN VAN DIE 
DIVERSE MOGELIJKHEDEN?
* Een bezoek aan historisch monument 
Villa Strassburger, ook af te huren voor 
een evenement 
- Aan de dinosauriërs van Normandië is 
aan museum gewijd: het Musée Le 
Paléospace 
- De Mont Canisy biedt een geweldig 

uitzicht over de Seine 
- Met een zeilwagen over het strand 
racen: en adembenemende ervaring
-  Of juist helemaal zen worden met een 
yogales in het zand
- Proeven wat je allemaal aan eetbaars 
kunt maken met de zoutwateralg spiru-
lina? Het kan op het Eco-Domaine van 
Bouquetot.

En dan is er het paard, de koning van 
onze streek. Er staat het hele jaar door 
altijd wel ergens een race, springeve-
nement, polowedstrijd of paardenvei-
ling op het programma. 

RIJKE EVENEMENTENKALENDER
Ook staat onze kustregio bekend om 
tientallen andere evenementen op het 
gebied van cultuur, vrijetijdsbesteding 
en sport. Neem het beroemde Festi-
val du Cinéma Américain in Deauville, 
de muziekfestivals, de grote zeilwed-

strijden, rallyes met oldtimers en niet 
te vergeten het Festival de la Coquille 
in Villers-sur-Mer, voor liefhebbers van 
gastronomische geneugten.  

GEWELDIG SLAPEN EN ETEN
Er zijn tweeduizend overnach-
tingsplaatsen, van klassieke hotels, 
boetiekhotels van 2 tot 5 sterren en 
résidences tot gîtes, B&B’s, campings. 
Mag het iets bijzonders zijn, dan is er 
keuze tussen slapen op het water, in 
een boom of in een tipi. 
Negentig restaurants - waarvan twee 
met Michelinster - schuiven graag uw 
stoel aan. En voor shop-a-holics zijn 
440 winkels het hele jaar door open, 
zelfs op zondag! 
Op de markten kun je alle lokale spe-
cialiteiten proeven: AOP kazen, boter, 
room, vis en schaaldieren. Een ware 
must: een bezoek aan een Calvados 
distilleerderij!

VOOR MEER INFORMATIE

INDEAUVILLE
Contactpersoon: Mevr Emma THIERRY,  promotion & distribution 
manager
E-mail: emma.thierry@indeauville.fr
Tel: +33 (0)2 31 14 40 05
https://nl.indeauville.fr/zakelijke-vrijetijdsgroepen

LES JARDINS D’ETRETAT

Pure schoonheid en geraffineerde kunst
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Welkom	 in	 Les	 Jardins	 d’Étretat,	
tuinen die je gerust kunt omschrij-
ven als tuinen met toekomst.

Al in 1905 begon Madame Thébault - 
een beroemde comédienne - hier op 
de rotskust van Étretat met de aanleg 
van een sprookjesachtige tuin. Voor 
het ontwerp kreeg ze hulp van niemand 
minder dan Claude Monet, de impres-
sionistische schilder met wie ze be-
vriend was. 

Vele jaren later dreigde de plek in de 
vergetelheid te raken, maar in 2015 
kreeg zijn geschiedenis gelukkig een 
vervolg. In dat jaar schonk de interna-
tionaal vermaarde landschapsarchitect 
Alexandre Grivko de tuin een nieuw 
leven, geïnspireerd door de flora van 
Normandië. Hij koos voor een neo-futu-
ristische aanpak met veel planten 

dicht op elkaar, en vaak op bijzondere 
wijze gesnoeid. Het resultaat is een 
complex parcours vol plantaardige en 
andere sculpturen. Je herkent er soms 
de golven van Het Kanaal in, draai-
kolken, rotswanden: een surrealistisch 
landschap dat zo uit een sprookje lijkt 
te zijn gestapt. 

7 UNIEKE TUINEN
Les Jardins d’Étretat omvatten in totaal 
zeven tuinen met ieder een eigen ka-
rakter door de keuze van de planten, 
het ontwerp en de verschillende 
kunstwerken tussen het groen. Zo is 
hier een modern, kunstzinnig open-
luchtmuseum ontstaan, dat soms voelt 
als een laboratorium waar volop wordt 
geëxperimenteerd! 
De tuinen zijn het hele jaar door open 
met - naast een permanente collectie 
- van april tot oktober ook tijdelijke ex-
posities. 

AWARD OPMERKELIJKE TUIN
In 2019 wonnen Les Jardins d’Étretat 
de European Garden Award in de cate-
gorie: ‘Best gerenoveerde historische 
tuin of park’ en kregen ze het label ‘Jar-
din Remarquable’ oftewel ‘opmerkelijke 
tuin’.

Voor bezoekers opent zich vanaf het 
terras van Les Jardins d’Étretat een 
schitterend panorama op de rotswan-
den, een uitzicht dat is opgenomen op 
de Unesco-werelderfgoedlijst en dat 
in het begin van de 20e eeuw zo veel 
kunstenaars inspireerde. 

Laat u inspireren tot een bezoek, we 
heten u meer dan graag welkom. Hou  
onze website in de gaten voor de ac-
tuele openingstijden. 

VOOR MEER INFORMATIE

LES	JARDINS	D’ETRETAT
Contactpersoon: Mevr Daria ERMAKOVA-BERNOT, communicatie
E-mail: daria@etretatgarden.fr
Tel: +33 (0)7 81 19 26 09
https://etretatgarden.fr

mailto:emma.thierry%40indeauville.fr?subject=
https://nl.indeauville.fr/zakelijke-vrijetijdsgroepen
mailto:daria%40etretatgarden.fr?subject=
https://etretatgarden.fr/en/


CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Culturele bezoeken van alle tijden

Het Centre des Monuments Nationaux 
is dé partner voor cultureel toerisme in 
Frankrijk. En uniek en indrukwekkend 
door zijn omvang en netwerk. 

Het centrum regelt de toegankelijkheid 
van bijna honderd monumenten en 
archeologische sites. Een aantal ervan 
betreft wereldberoemde trekpleisters 
met klinkende namen als de abdij Mont-
Saint-Michel, de kastelen van Angers en 
Azay-le-Rideau, de Arc de Triomphe en 
de Sainte-Chapelle in Parijs. 
Andere gebouwen in onze portefeuille lig-
gen op minder drukke locaties maar zijn 
een bezoek ook meer dan waard. Neem 
Châteaudun in de vallei van de Loir en Le 
Thoronet in het bosgebied Les Maures 
(departement Var). 
Het gaat al met al om een zeer diverse 
en rijke schatkamer met monumenten uit 
alle tijdperken, waarvan er zeventien op 
de Unesco-werelderfgoedlijst staan. 
Denk bijvoorbeeld aan de versierde 
grotten van Vézère, de stadswallen van 
Aigues-Mortes of aan de Villa Cavrois bij 
Lille.

SPECIALE AANDACHT VOOR 
-  de publieksopening in april 2021 van 
het Parijse cultuurpaleis Hôtel de la Ma-
rine, dat een prachtig zicht op de Place 
de la Concorde heeft. Hier reis je 

dankzij een headset met 3D surround 
geluid door verschillende eeuwen. Je 
vindt er bovendien drie eetgelegenheden 
met prestigieuze namen: Alain Ducasse, 
Christophe Michalak et Jean-François 
Piège
-  de jaarlijkse zomerse avond spektakels 
bij Mont-Saint-Michel, Château d’Azay-le-
Rideau, de megalieten van Carnac en het 
Château Comtal van Carcassonne
-  een ingepakte Arc de Triomph : dit 
bij zondere project wordt door het team 

van  Christo en Jeanne-Claude opgepakt, 
in samenwerking met het CMN en het 
Centre Pompidou, en het eindresultaat 
zal van 18 september tot 3 oktober 2021 
te bewonderen zijn. Het monument en 
het terras blijven toegankelijk tijdens dit 
16-daags kunstspektakel. 

EENVOUDIG KAARTEN BESTELLEN 
VOOR REISPROFESSIONALS 
Voor 32 monumenten kunnen professio-
nele partners via onze e-kassa vooraf 
kaarten bestellen en profiteren van gun-
stige tarieven, kortingen en betaalgemak:  
https://pro-ticket.monuments-nationaux.fr 
Een idee van de kortingen: het gaat om 
3% vanaf 100 kaartjes, 5% vanaf 200 
kaartjes en 10% korting bij meer dan 500 
toegangsbewijzen.

Dowload hier de Engelstalige sales ma-
nual voor 2021. En houd de website in 
de gaten voor actuele openingstijden.

VOOR MEER INFORMATIE

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Contactpersoon: De heer William ROUSSEL, Head of international 
development 
E-mail: William.roussel@monuments-nationaux.fr
Tel: +33 (0)1 41 66 20 83
http://tourisme.monuments-nationaux.fr/en
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NICOLS

Genieten van slowtourisme op de Franse wateren
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Al meer dan dertig jaar is rederij Ni-
cols actief als constructeur en ver-
huurder van rivierjachten waarvoor 
geen vaarbewijs nodig is.

In heel Europa kun je met de vloot op 
pad, sinds vorig jaar zelfs in Nederland,  
maar de meeste routes liggen toch echt 
in la douce France.
Er is een vloot van maar liefst 280 
boten en meer dan 20 vertrekplaatsen 
in alle gebieden in Frankrijk waar rivier-
tourisme mogelijk is. Dus van Bretange 
tot de Elzas, van Canal du Midi tot op 
de Charente of in de Bourgogne.... echt 
de mooiste streken zijn te verkennen 
vanaf een Nicols huurboot.

JE EIGEN HUISJE OP HET WATER
De boten zijn van alle comfort voorzien, 
zoals een ruime living en keuken, luxe 
badkamers en hutten. Men eet, slaapt 
en reist dus aan boord van een Nicols 

boot. Het is een beetje het idee van een 
camper maar dan op het water, iets dat 
Nederlanders toch zeker zullen waar-
deren.

EENVOUDIG TE BESTUREN
De boten zijn er vanaf 2 tot 10 per-
sonen en u kunt ze zonder enige vaar 
ervaring besturen omdat de moto-
ren op 10km/uur begrensd zijn. Na 
de verplichte vaarinstructie kan ie-
dereen dus zelf als een echte rivier 
kapitein de kanalen en rivieren op.  

Vanaf het water ziet de wereld er an-
ders uit, iedere nacht slaapt men in een 
ander dorpje en zo beleeft men een 
veelzijdige vakantie die als zeer rustge-
vend ervaren wordt. Riviertourisme valt 
onder de noemer “Slow Tourism”, dat 
zegt genoeg.

NICOLS: EEN BETROUWBARE 
PARTNER
Nicols is vanaf 1986 actief als scheeps-
bouwer en verhuurder. Sinds die tijd 
heeft deze betrouwbare partner meer 
dan 600 péniches afgeleverd en voor 
tienduizenden toeristen een geweldige 
vakantie mogelijk gemaakt.

IN ZEE MET NICOLS
Graag ontmoet Nicols nieuwe partners 
en touroperators om deze perspectiefrij-
ke nichemarkt verder uit te bouwen! 
Denk aan goede verkoopcondities, Ne-
derlandstalige brochures met white la-
bel, een engelstalig agency acces zodat 
men direct opties en boekingen kan in-
geven en de prijzen en beschikbaarheid 
kan uitlezen, en een pro.nicols.com 
portaal waar veel promotie material vrij 
ter beschikking is voor gebruik op uw 
site of andere media. 
Daarnaast garandeert Nicols dat u 
dezelfde prijs verkoopt als de reser-
veringscentrale in Frankrijk. Zij staan, 
de reserveringscentrale staat tot uw 
beschikking voor eventuele vragen en 
hulp bij reserveringen van uw klanten.

En een vakantie op het water is ook 
nog eens volledig corona-proof. Op 
een boot heb je namelijk meer dan vol-
doende afstand tot anderen. 

VOOR MEER INFORMATIE

NICOLS BOOTVERHUUR
Contactpersoon: De heer Guido CAMP, sales manager Noord-Europa
E-mail: guido.camp@nicols.com
Tel: +33 (0)7 86 23 30 78
www.nicols.com

https://pro-ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
https://nl-res.france.fr/PromoATF/2021_sales_manual-Centre_des_Monuments_Nationaux.pdf
mailto:William.roussel%40monuments-nationaux.fr?subject=
mailto:jojanneke.kramer%40atout-france.fr%0D?subject=
http://tourisme.monuments-nationaux.fr/en
http://pro.nicols.com/
mailto:guido.camp%40nicols.com?subject=
https://www.bootverhuur-nicols.nl/
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