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Luberon Coeur de Provence, in het Regionaal
Natuurpark van de Luberon, is dé bestemming voor
slow toerisme.
 
Slow toerisme is een vorm van kwaliteitstoerisme. Je
neemt heerlijk de tijd en beleeft elk moment ten volle:
een fietstocht, een marktje met ambachtelijke
producten, een aperitief op een knus dorpspleintje in
de schaduw van eeuwenoude bomen, een
concertavond onder de sterrenhemel, een wandeling
in een adembenemend landschap... 

Luberon Cœur de Provence ligt op slechts een uur
rijden van het vliegveld Marseille-Provence en drie
kwartier van de TGV-stations van Avignon en Aix-en-
Provence. De snelweg A7 ligt ten westen van dit
gebied en de A51 naar Pertuis in het zuiden.
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EEN NATUURBESTEMMING
WAARIN HET AAN GOED ETEN EN

CULTUUR NIET ONTBREEKT!
OPMERKELIJK HISTORISCH ERFGOED 
Twee van de Mooiste Dorpen van Frankrijk (Gordes,
Lourmain) en talloze authentieke dorpjes, onderling
verbonden via schilderachtige binnenwegen. Een
historisch verleden met veel sporen van de Romeinen,
de geschiedenis van de pausen en de vroegere staat
Comtat Venaissin, de Vaudois - hugenoten van de
Luberon, de Joden van de paus, de laatste
pestepidemie uit Marseille... 

EEN PARADIJS VOOR BUITENSPORTERS 
Een speelterrein voor iedereen: sportief op de
mountainbike, klimmen of via ferrata, tochten met het
gezin op de fiets of met een ezel, met de kano het
water op, kortom, spannende activiteiten in
oogverblindende landschappen. 

EEN PARADIJS VOOR SMIKKELAARS 
Luberon Cœur de Provence is een land met authentieke
smaken: olijfolie, wijnen, fruit en groenten... allemaal
even voortreffelijk en een inspiratie voor chefs voor de
bereiding van legendarische Provençaalse schotels. Een
streek waar verrijkende ontmoetingen op markten,
tijdens een kookles of het plukken van wilde kruiden
aan de orde van de dag zijn.
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Midden in het Regionaal Natuurpark van de Luberon
(PNRL), in een ongerepte natuur met mythische
landschappen, wandelpaden en plekken die rust en
herbronning uitstralen, milde geuren, overal
paarsblauwe lavendel en witte natuursteen (muren,
'bories', rotswanden), en aan de rand stromen twee
rivieren: de Sorgue en de Durance. 

Een kwetsbaar boerenland, bekend om de
levenskwaliteit, het erfgoed en de opmerkelijke
landschappen, met een oppervlakte van 1.850 km² op
een hoogte die varieert van 70 tot 1.125 meter (de top
van de Mourre Nègre op de Grand Luberon). De PNRL
is een van de zeven regionale natuurparken van de
regio Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). 

Toeren in Luberon Monts de Vaucluse (LMV) is de
natuur en de geschiedenis tegelijk omarmen.
Wandeltochten maken op paden die het hele gebied
doorkruisen. Uitgezette tochten voor alle niveaus - van
de korte gezinswandeling tot een langere sportieve
uitdaging - zijn er in overvloed. Voor trektochten zijn
er paden die de LMV van noord naar zuid of van oost
naar west in twee dagen doorkruisen. 

De GR's 6/91/97, de plaatselijke GR's de Pays van de
Monts de Vaucluse en het pad Sentier de la Peste
voeren je door onze landschappen. Niet te vergeten de
jakobswegen naar Rome die de vlakte doorkruisen... 

FONTAINE-DE-VAUCLUSE, EEN MAGISCHE PLEK 
Dit charmante dorpje ligt verscholen in een dicht dal en
werkt als een magneet op bezoekers. Recente
opgravingen verwijzen naar een aan de bron gewijde
cultus in de oudheid. Aan de voet van een hoge, door
erosie bewerkte rotswand, op een paar honderd meter
afstand van dit schilderachtige dorp, ontspringt de
mooiste rivier van het departement: de Sorgue. 

ZIN IN NATUUR?
W a n d e l e n ,  r e n n e n ,  f i e t s e n ,  u i t w a a i e n ,
e e n  g e v o e l  v a n  o n b e g r e n s d e  v r i j h e i d !
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ZIN IN
ONTDEKKINGEN?

Lavendelmuseum / Château du Bois.
La Filaventure (stoffenfabriek Brun de Vian-Tiran).
 Pierre Salinger Museum: over het leven en de
loopbaan van Pierre Salinger in de laatste
Provençaalse woning van de perschef van JF
Kennedy. Bezoek op reservering, het hele jaar door.
Museum Campredon: dit oude herenhuis uit 1746 is
nu een kunstcentrum. Er worden het hele jaar door
exposities gehouden.
Olijfoliemuseum: alles over deze duizendjarige olie
uit het Middellandse Zeegebied.

Saumane-de-Vaucluse: alleen open in het
zomerseizoen 
Lourmarin: het hele jaar open 
Gordes: alleen open in het zomerseizoen

Dorpen
De dorpen van de Luberon hebben als bijzonderheid dat
ze of op bergtoppen of tegen de bergwanden van de
Luberon en de Monts de Vaucluse gebouwd zijn. Welk
dorp je ook bezoekt, je kijkt altijd uit op een dal of je zit
tussen de olijfbomen, wijngaarden of hulsteiken. Elk
uitzichtpunt geeft een unieke kijk op de beroemdste
bergketens van Zuid-Frankrijk: de Luberon, de Mont
Ventoux, de Dentelles de Montmirail, de Alpilles, en soms
de Sainte-Victoire.
Al onze dorpen behouden op hun eigen manier hun oude
dorpskern en hun karakteristieke architectuur.
Herenhuizen in het centrum, 'mas' en 'bastides' op het
platteland, steile steegjes en bloeiende tuinen in de
dorpen, prachtige ruïnes en kerken op heuveltoppen, hier
een kanaal, daar een oude put, vensters met
middenstijlen, oude poorten…

Niet te missen musea 

Kastelen op de Franse monumentenlijst

C h a r m a n t e  d o r p j e s  e n  m u s e a
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ZIN IN SMULLEN?

Les Bories in Gordes 
Le Champ des Lunes in Lauris 
Le Vivier in L'Isle-sur-la-Sorgue 
La Fenière in Cadenet

Ja, ‘tuurlijk! Onze producten zijn goed en met liefde
geteeld, de makers van onze streekproducten zijn
mensen met hart voor hun zaak en bovendien
sympathiek. Bezoek een boerderij, anders vind je de
ingrediënten voor de meest verrukkelijke schotels in een
echte Provençaalse sfeer op onze markten. Een
overvloed aan fruit en groenten, oliesoorten, honing,
bloemen en wijn (de drie kleuren): inspiratie genoeg voor
een smulpartij, om een feestmaal te maken en blijvende
herinneringen op te bouwen van deze eenvoudige,
betoverende momenten. Een toer bij onze chefs
stimuleert tot het ontdekken van nieuwe, bonte smaken
in gewaagde, maar o zo lekkere combinaties!

Provençaalse markten 
De zonnige Provence is de aanstichter van de overdaad
aan sappige, smakelijke groenten en vruchten op de
markten (avondmarkten met streekproducten, markt
van Coustellet op zondagochtend en woensdagavond in
de zomer…), op boerenbedrijven en in restaurants. 's
Ochtends vroeg geplukt, of de avond ervoor, om op tijd
uitgestald te zijn voor de eerste klanten. Smakelijke
groenten, sappig fruit - fluwelen perziken, knapperige
kersen, licht zure aardbeien, deze woorden komen hier
allemaal tot hun recht. De streekmarkten worden over
het algemeen van april tot eind december gehouden.

Eten van de boerderij 
Korte circuits en plaatselijke gerechten zijn overal te
vinden in de Luberon en de Pays des Sorgues. Een groot
deel van het jaar staan makers van streekproducten op
markten en verkopen ze vanaf hun bedrijf. Vanaf april
haal je je asperges en aardbeien en in
september/oktober pompoenen bij de tuinder. Nee, je
zult er waarschijnlijk geen tomaten vinden in december,
maar wel aardappels, prei en appels… een constante les
in natuurlijke seizoenen!
Restaurants met 1 Michelinster:

S m a k e n  e n  k l e u r e n
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ZIN IN
SENSATIE ?
Landschappen zover het oog reikt, in het tempo van
fiets of benenwagen. Wegen die leiden naar al dan
niet vlakke paden. Trail, MTB, kano, via ferrata met
uitzicht op de mooiste bergen van de Provence...
Activiteiten met een grote aantrekkingskracht, om
beslist te ontdekken!

Wandelen
Voor gevarieerde wandeltochten van 1 tot 5 uur of
langer zijn er mogelijkheden genoeg. Maak je graag
trektochten, kies dan voor onze GR's en GR's de
Pays. Wandelen in eigen tempo, zo makkelijk of pittig
als je wenst, in de zon of juist met veel schaduw, van
rustige, korte wandelingen aan de voet van de
bergen tot sportieve trektochten.

Via ferrata in Cavaillon
De in 2013 aangelegde via ferrata is te voet te
bereiken vanuit het centrum van Cavaillon en bestaat
uit twee routes. De Via Natura is geschikt voor
iedereen, zonder hoogtevrees, van boven de 1,30
meter. De sensationele Via Souterrata is een stuk
pittiger en gaat op een originele manier door grotten
en langs rotswanden.

De lucht in
Vliegen als een vogel tussen de Durance en de
Luberon in een zweefvliegtuig... een onvergetelijke
belevenis. In een luchtballon kan ook!

Een reis door de tijd in een Eend 
Bestier de wegen van de Luberon aan het stuur van
een legendarische Eend, 'deux-chevaux', en beleef
met je partner, gezin of vrienden een onvergetelijk
avontuur. Een hilarisch uitje!
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ZIN IN 
ZEN?

Ontspannen, wat een droom. In alle stilte, of onder
'muzikale' begeleiding van de cicades, de tijd voor
jezelf nemen, luisteren naar het ontwaken van de
vogels in de vroege ochtend vanuit je kamer met
uitzicht op de natuur. Massage, spa, yogales in de
openlucht, maak je belevenis zo zen als je wilt. 
Neem de tijd voor ontspanning, om in alle rust bij te
tanken in een spa waar je vertroeteld wordt in
perfect aan rust en cocooning gewijde ruimtes. Voor
massages, spa's, ontspanningsruimtes en yogalessen
kun je overal in de Luberon terecht.

Eén koffie, svp! 
Ga niet voorbij aan het royale aanbod van
authentieke dorpjes in onze streek om in de sfeer
van de Provence te komen. Op veel plekken kun je
funshoppen in fraaie boetieks en heb je de keuze uit
gezellige terrasjes van café's en tearooms om neer
te strijken na je bezoek aan de markt of aan het
dorp. Een absolute aanrader.

Eigentijds design 
Een aantal accommodatieverstrekkers hebben
gekozen voor een uitgesproken eigentijdse
architectuur, midden in de Provence. Een ontspannen
chique manier om je de Provence eigen te maken.

N e e m  d e  t i j d
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PARADIJS VOOR FIETSERS
MTB
De Grande Traversée du Vaucluse (GTV), speciaal
voor de mountainbike, gaat door Gordes. De
Grande Traversée du Luberon (GTL) verbindt
meerdere dorpen van Luberon Cœur de Provence.
Vrij technische routes, gericht op ervaren mtb'ers.

FIETSTOCHTJE ROND L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
De fietstocht 'De la Source à la Venise Comtadine'
(van de bron van de Sorgue naar L'Isle-sur-la-
Sorgue) van 20 kilometer is een gemakkelijke tocht
langs het water. L'Isle-sur-la-Sorgue is het
vertrek- en eindpunt. Fontaine-de-Vaucluse en het
heuveldorp Saumane-de-Vaucluse liggen op de
route. Geniet van de door de rivier de Sorgue
bewerkte landschappen. Dit tochtje heeft een
aansluiting naar de Véloroute du Calavon.

FIETSEN
Welkom in een perfecte fietsbestemming!
Véloroute, uitgestippelde en gemarkeerde
fietsroutes door de garrigue, wijngaarden,
cederbossen, dorpjes op heuveldorpen… Laat de
tijd even stilstaan en geniet van je vrijheid!

LUBERON À VÉLO
De fietsroute Le Luberon à Vélo is 236 kilometer
lang, waarvan 63 in de LMV. De route gaat
voornamelijk over binnenwegen en door
eeuwenoude dorpjes.

VÉLOROUTE DU CALAVON
De Véloroute du Cavalon is een Voie Verte op een
voormalige spoorbaan van 8 kilometer tussen
Robin en Les Beaumettes, ideaal voor veilig
fietsplezier voor het hele gezin. De motorvrije
route van in totaal 36 kilometer gaat verder
richting Apt.
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ANTIQUAIRS
L'Isle-sur-la-Sorgue is een paradijs voor liefhebbers
van antiek en brocante en houdt een van de
belangrijkste markten op dit gebied. Het stadje is
dan ook op Europees niveau als zodanig erkend sinds
het ontstaan van het eerste antiquairdorp in 1978.
Tegenwoordig openen meer dan 300 antiquairs van
dinsdag tot en met zondag hun schatkamers vol
meubels, schilderijen, kunstvoorwerpen, sieraden,
boeken, grammofoonplaten, gietijzer en nog veel
meer in een van de vele antiquairdorpen. Met Pasen
en Hemelvaart verenigen de internationale markten
meer dan 500 exposanten. Al dan niet beroeps,
verzamelaar of gewoon liefhebber, er is voor ieder
wat wils!

DE SORGUE
Het voormalige vissersdorp L'Isle-sur-la-Sorgue,
dat de bijnaam 'Venise Comtadine' draagt, dankt
zijn ontstaan aan het water van de Sorgue. Sinds
8 augustus 1467 mocht er niet meer gewassen
worden in de Sorgue, een boete van 25 stuivers bij
overtreding moest de wasvrouwen doen
thuisblijven. De Sorgue heeft in het verleden altijd
een belangrijke plaats ingenomen in L'Isle-sur-la-
Sorgue, en nu trouwens nog.
De oevers van de Sorgue, het kristalheldere water,
maken nu nog deel uit van het erfgoed van L'Isle-
sur-la-Sorgue. Het oorspronkelijke dorp
ontwikkelde zich rondom het gehucht Saint-
Laurent, nu de wijk Villevieille. De rivier heeft
bijgedragen aan de voorspoed en de economische
ontwikkeling dankzij de spinnerijen, de visserij en
industriële nijverheid.

RIVIER & ANTIQUAIRS
ISLE SUR LA SORGUE
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Onze wijnboeren brengen graag tijd door met
wijnliefhebbers die in een gezellige sfeer hun wijnen
komen proeven en zich graag laten adviseren in de
keuze van een wijn om mee naar huis te nemen. Er
worden ook regelmatig proefworkshops
georganiseerd: kennismaking met en/of assemblage
van druivensoorten, wijn en kaas of wijn en
chocolade combineren...

Toeren op de wijnroute in Luberon Cœur de
Provence is een ware ontdekkingsreis: een
landschap met idyllische Provençaalse binnenwegen
en ontmoetingen met vakmensen met liefde voor
hun vak. Eenmaal ter plekke kun je via vijf
wijnpaden (tochtjes van 20 minuten tot anderhalf
uur) een ware duik in het wijngebeuren nemen.

Rood, rosé en wit, afkomstig van een lichte,
kalkrijke zandbodem die aan de druivensoorten die
aparte smaak geeft.

Daar komt het mediterrane klimaat nog eens
bovenop voor een perfecte rijping van de trossen,
en net hoog genoeg in de bergen om te profiteren
van frisse nachten zodat de druiven op adem
kunnen komen van hun dagelijkse groei.

De wijnen van de Luberon hebben een soepele
body dankzij de verschillende druivensoorten die
hier geteeld worden. Frisse, fruitige rosés en witte
wijnen met een fleurige noot. De rode wijnen
daarentegen zijn kruidiger, peperachtiger, met
truffelachtige, tanninerijke aroma's.

WIJN
 

AOP LUBERON, AOP VENTOUX, IGP VAUCLUSE: DE WIJNEN VAN LUBERON MONTS DE
VAUCLUSE ZIJN FAMILIE VAN DE WIJNEN UIT HET RHÔNEDAL.
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Wat de tapenades, gepekelde olijven en andere
verrukkelijke borrelhapjes betreft, die worden
gemaakt van verschillende soorten olijven: Picholine,
Tanche (olijven van Nyons), Salonenque (Salon de
Provence), Grossane (Baux-de-Provence).

AGRITOERISME & OLIJFOLIE 
In Provence worden al duizenden jaren olijven
geteeld. Bij ons maak je nader kennis met deze
groene parel, van de vrucht aan de boom tot de
heilzame werking op de gezondheid, via de
geschiedenis, de smaak en de teelt. Het bijwonen
van het persen van de olijven tot olijfolie is mogelijk
op de boerderijen Ferme Les Callis en de Mas
Honorat, tussen de olijfboomgaarden. 

Oliemolens bezoeken, de geuren van versgeperste
olie opsnuiven, wandelen tussen de olijfbomen,
tapenade (een olijvenspread met knoflook,
ansjovisolie en kappertjes) proeven...

Olijven worden in november en december geoogst.
Van olijven wordt olie gemaakt, maar ze worden
ook bereid om los uit de hand te eten. Uit 5 tot 8
kilo olijven wordt 1 liter olie geperst. Olijven die
begin november geperst worden, geven de
zogenaamde 'fruité vert', een jonge olie.

Tegen het eind van het seizoen is de 'fruité' rijp,
dus donker van kleur. De olijvensoort Aglandau
heeft in onze streek de overhand en geeft een olie
met een krachtig, vurig aroma, maar mild in de
mond.

OLIJF & OLIE
HET MEDITERRANE PRODUCT BIJ UITSTEK: MAAK HET HELE JAAR DOOR
KENNINS MET PURE OLIJFOLIE EN DE PROVENCAALSE OLIJVEN.

WANDELEN IN EEN OLIJFBOOMGAARD, OLIJVEN PROEVEN, EEN OLIEMOLEN
BEZOEKEN... ONTDEK DE GEHEIMEN VAN DEZE EEUWENOUDE OLIESOORT.

| P12

Bastide du Laval Cadenet © 

Bastide du Laval Cadenet © 

Domaine de la Royère © 



Kwaliteit
Wij verplichten ons om van de 'Diamant Noir du
Vaucluse' alleen de beste, meest smakelijke
truffels te verkopen, afkomstig uit onze eigen
streek.

DE VAUCLUSE, HET VADERLAND VAN DE TUBER
MELANOSPORUM
De teelt van de truffel is ontstaan in de Vaucluse,
het departement is de grootste producent van
deze truffel. Mediterraan klimaat, een
steenachtige, kalkrijke bodem, de Vaucluse
brengt de beste tuber melanosporum voort. 

Ook al wordt deze truffel in de volksmond
'truffel uit de Périgord' genoemd, vergis je niet:
zijn oorsprong ligt goed en wel in de Vaucluse! 

https://diamantnoirvaucluse.fr/ 

3 CRITERIA: 
Versheid
Hoe verser de truffel, hoe krachtiger het aroma.
Daarom verplichten wij ons de truffels te dateren
en alleen truffels van minder dan een week oud te
verkopen.

Rijpheid
De zwarte truffel is niet zwart bij zijn ontstaan. De
truffel gaat van wit naar donkergrijs en is rijp als
hij die fraaie zwart-paarse truffelkleur heeft. De
kracht van het aroma hangt af van de rijpheid.
Daarom verkopen wij alleen gitzwarte truffels en
zijn bereid ze door te snijden om de binnenkant te
laten zien.

TRUFFEL 
DE TRUFFEL IS DE ZWARTE DIAMANT VAN DE VAUCLUSE. 

 
DE VERENIGING VAN TRUFFELBOEREN VAN DE VAUCLUSE RICHT ZICH OP
KWALITEIT, HELDERHEID EN RESPECT. ZE HEBBEN ZICH GEBUNDELD IN EEN
VERENIGING OM DE KWALITEITEN VAN DE ZWARTE TRUFFEL, DE TUBER
MELANOSPORUM, ZO WEIDS MOGELIJK TE VERSPREIDEN. DEZE TRUFFEL IS
QUA AROMA DE TOP VAN DE TOP.
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MET EEN WIJNBOER 
Stap binnen bij een wijnboer en ontdek de AOP-
wijnen Luberon en Ventoux en hun fijne aroma's. 

MET EEN CHEF 
Macaron, tapenade, meloengranité, ratatouille,
lamsbout in jasje, aspergeaspic... Koken met een chef
in zijn keuken is een unieke belevenis en je komt
thuis met veelbelovende recepten. Leuk vooruitzicht,
toch? 

MET EEN OLIJFOLIEBOER 
Wandelen in een olijfboomgaard en alle geheimen
ontdekken van de olijf en zijn beroemde olie. 

MET EEN NATUURGIDS 
Volg een natuurgids op zijn speelterrein, in het hart
van het Natuurpark, en ontdek de rijke flora en
fauna van de Luberon. 

MET EEN TOERISTISCHE GIDS 
De geschiedenis van de Provence, en die van de
Luberon in het bijzonder, is rijk, boeiend en
fascinerend. Een gids vertelt je alles over zijn/haar
geliefde streek. 

MET EEN AMBACHTSMAN/VROUW 
In een praatje met een ambachtsman/vrouw ontdek
je waar hij/zij inspiratie vindt in de Luberon en kom
je alles te weten over zijn/haar kunst.

ONTMOETINGEN
T i p s  v o o r  e e n  p r a a t j e . . .
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WELZIJN & NATUUR 
Trek een dag de natuur in met een gids en ontdek
de plaatselijke flora en fauna. Wandeling voor alle
leeftijden, keuze uit tochten voor diverse niveaus
door uiteenlopende landschappen: aride, groen,
garrigue, steppe, bos... de natuurlijke rijkdommen
van de Luberon liggen aan je voeten. Gezonde
lunch in de vorm van een picknick, verzorgd door
een plaatselijke chef, op reservering. Een
aangename manier om nieuwe energie bij te
tanken. De dag eindigt met een yogales, niet alleen
voor de ontspanning, maar ook om je energie tot
op de bodem te vernieuwen zodat je er weer tegen
kunt! 
€ 91/pers. 

REIS DOOR HET LAND VAN HET BLAUWE GOUD 
's Ochtends boerderijbezoek op enkele kilometers
van Lourmarin voor een nadere kennismaking met
de wereld van de lavendel en andere typische
planten van de Provence. Oorsprong, gebruik,
aromatherapie, koken, alle kanten komen aan bod.
Lunch ter plekke. De middag staat in het teken van
de distillatie: methodes van vroeger en nu, en nog
andere beroepsgeheimen… Niet te vergeten een
'ruikerij' van deze etherische olie die al sinds
mensenheugenis bestaat. 
€ 75/pers.

UITSTAPJES
R o n d l e i d i n g e n  m e t  u i t l e g  i n  d e
m o o i s t e  d o r p e n  v a n  d e  L u b e r o n
W a n d e l i n g e n  e n  t r e k t o c h t e n  i n  h e t
R e g i o n a a l  N a t u u r p a r k
T h e m a d a g e n  ( w i j n ,  s p o r t ,  c u l t u u r … )
T a l l o z e  a c t i v i t e i t e n
E n  n o g  v e e l  m e e r  o p  a a n v r a a g
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MEDIA / PROMOTIE  
Info en foto's voor reportages, contacten...

BIANCA OGEL 
INCOMING@LUBERONCOEURDEPROVENCE.COM 

+33(0)6 08 94 83 01 
 

3 INFOPUNTEN VOOR 16
GEMEENTEN

Cavaillon - Place François Tourel 
Tel +33(0)4 90 71 32 01

Gordes - Le Chateau 
Tel +33(0)4 90 72 02 75

Lourmarin  - Place Henri Barthélémy 
Tel +33(0)4 90 68 10 77

DIRECTEUR
FRANCK DELAHAYE 

F.DELAHAYE@LUBERONCOEURDEPROVENCE.COM
 
 

WWW.LUBERONTOURISME.COM
 
 
 

VAKANTIEDIENST 
Arrangementen voor groepen en
individuelen in partnerschap met plaatselijke
aanbieders en accommodatieverstrekkers.
Maatwerk op aanvraag.

BIANCA OGEL
INCOMING@LUBERONCOEURDEPROVENCE.COM

MEDIA / PROMOTIE 
Info en foto's voor reportages, contacten..

XAVIER FEUILLANT
XFEUILLANT@ISLESURLASORGUETOURISME.COM

+33(0)4 90 38 04 78 
 
 

3 INFOPUNTEN VOOR 5
GEMEENTEN

Isle sur la Sorgue - 13 place Ferdinand Buisson -
Tél. : +33 (0)4 90 38 04 78
 
Fontaine de Vaucluse - 4 route de Cavaillon
Tél. : +33 (0)4 90 20 32 22

Le Thor - 41 place du marché 
Tél. : +33 (0)4 90 33 92 31

DIRECTEUR
XAVIER FEUILLANT 

XFEUILLANT@ISLESURLASORGUETOURISME.COM
 
 

WWW.ISLESURLASORGUETOURISME.COM
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VOLG ONS OP

@LUBERONCOEURDEPROVENCE

https://www.facebook.com/Luberoncoeurdeprovence/
https://www.instagram.com/luberoncoeurdeprovence/
https://twitter.com/luberonprovence
https://www.pinterest.fr/luberonprovence/

