
Actief eropuit
Smullend rondtrekken

Mooiste Dorpen van Frankrijk

Luberon Coeur de ProvenceTourisme
Isle sur la SorgueTourisme

Persdossier

lwww.luberontourisme.com lwww.luberoncoeurdeprovence.com
lwww.islesurlasorguetourisme.com



Voorwoord
Een uitzonderlijke 

bestemming, niet ver van 
de beroemde toeristische 

trekpleisters van de Luberon, 
de Monts de Vaucluse en de 

Pays des Sorgues.

De regio Luberon Coeur de Provence ligt tegen de 
bergen van de Luberon en de Monts de Vaucluse. 
Twee van de Mooiste Dorpen van Frankrijk (Gordes 
en Lourmarin), talloze dorpjes op heuveltoppen 
en tussen wijngaarden, zomereiken of olijfbomen, 
en de stad Cavaillon bieden een royale keuze uit 
bezienswaardigheden en activiteiten.
Isle sur la Sorgue ligt midden in dit stukje Provence 
waar het heerlijk toeven is. Slenteren of fietsen 
tussen boomgaarden en wijnranken, een duik 
nemen in dorpjes van antiquairs en brocantes, 
streekmarkten vol smakelijke, kleurrijke producten, 
natuurlijke en gebouwde monumenten bezoeken, 
kennismaken met de plaatselijke tradities en 
vakkennis die het karakter van het land en de 
mensen gevormd hebben...

Volg onze 
bezoekers in hun 
ontdekkingsreis

Photos : Luberon Coeur de Provence Tourisme / Isle sur la Sorgue 
Tourisme / OTLCDP/©fmr_travelblog / OTLCDP/©want2becity 
/ OTLCDP/©cedlaphoto / OTLCDP/©Stéphane Cleret / 
OTLCDP/©George Henry Nolan / OTLCDP/©Marcel Trapp



Tussen Luberon, Monts de 
Vaucluse en Pays des Sorgues.

Ons land
Luberon Cœur de Provence ligt op 
een uurtje rijden van het vliegveld 
Marseille-Provence, op drie kwartier 
van de TGV-stations van Avignon 
en Aix-en-Provence, de snelweg A7 
doorkruist het westen en de A51 
naar Pertuis het zuiden van deze 
streek. Luberon Cœur de Provence 
ligt bovendien in het Regionaal 
Natuurpark van de Luberon en 
het nabijgelegen Pays des Sorgues 
legt de link met Avignon. De 
bestemming Luberon biedt een 
toerisme van kwaliteit, een streek 
waar de tijd even stilstaat en waar 
je uit elk moment het beste haalt: 
een fietstocht, een streekmarktje 
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...

Welkom !

1h : Marseille Provence 
luchthaven

45 minuten : TGV 
Avignon en Aix en 
Provence stations

A7 / A51
> Avignon : 35 minuten
> Marseille : 1h
> Nice : 2h30



Een natuurlijke 
bestemming waarin 

het aan goed eten en 
cultuur niet ontbreekt.

Neem de tijd om kennis te maken met een paar 
vakantiegasten, ter inspiratie en voor reisadviezen. 
Haal het beste uit hun ervaringen en reisverhalen... 
De volgende pagina's gaan over de belevenissen van 
enthousiaste reizigers die gewoon in alle oprechtheid 
overeenstemmen met onze bestemming.

Gewoon, 
Luberon...

Vrouw alleen 
op stap

Wellness en 
ontdekken
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Vertrek om 8 uur
8.30 uur: ontbijt

Lunch in een 
restaurant

Een bezoek 
brengen aan de 
antiquairs van 

L’Îsle-sur-
la-Sorgue

‘s Middags 
wandeling 

in de 
wijngaarden 

en wijnproeven 
(Luberon 

en Villages 
Gadagne)

Diner in 
sterrenrestaurant

‘s Middags 
ontspanning 

bij het 
zwembad

Aankomst in het 
hotel in de loop 
van de middag

‘s Middags vrij

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Wandelen 
op de Petit 
Luberon

2 8 9

MEE NAAR HUIS

“Prachtige 
kleuren bij 

zonsopgang”

“Ons 
sterrenpretje”

“Eind september, begin oktober 
plannen we altijd een korte 

vakantie van 3 of 4 doordeweekse 
dagen in een charmant hotelletje. 
We willen dan veel cocooning en 

een goed ontbijt, dan is het uitje 
voor ons geslaagd.”

ONZE AANRADER

Specialiteiten uit de streek

 De heuveldorpen 
absoluut bezoeken 

 Degelijke (wandel)
schoenen niet 
vergeten

TIPS VAN DE VVV

Een bezoek aan een oliemolen 
en niet schromen om bij een 

ambachtelijke olieboer binnen 
te stappen om de olijfolie van 

de Luberon de proeven

ZEKER NIET MISSEN

Een authentieke, Een authentieke, 
rustige vakantierustige vakantie

Een laatste avondmaal 
bij een sterrenchef



Département du Vaucluse (84)
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de kinderen. 
In het begin 

hadden we no
g zo onze 

bedenkingen, 
maar dat 

was al gauw 
over: en zijn 

parcoursen vo
or alle niveau

s. 

We genieten no
g een paar 

dagen van de
 zon en de 

farniente!

Dhr. en mw. Durand

“Met Pasen gaat het hele 
gezin op ontdekkingsreis 

in de Luberon. Een 
onvergetelijke vakantie van 
een week op een camping!” Département du Vaucluse (84)Hai Opa en Oma, we hebben een supertoffe vakantie in de Luberon. Margot heeft leren fietsen en ik heb een nieuwe vriend: een ezel! We zijn met hem een hele middag op stap geweest. Hij was gek op het gras langs het pad. En we hebben vrienden gemaakt op de camping! Papa en mama zijn ook heel blij en bestellen pizza’s die de meneer van de camping zelf maakt. Zo lekker! Heel veel kusjes!

Dhr. en mw. Durand

Enzo

“Lourmarin is zo’n 
schattig dorpje, 

we waren helemaal 
weg van de markt!”

“Helemaal 
niet eng, het 

bomenparcours!”

 L'Isle-sur-la-Sorgue

A visit to Lourmarin 
Castle and its 
paper chase

-Lavendelhoning 
-Gebak uit de streek 

en jam
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“De Véloroute du 
Calavon is ideaal voor 
een veilig fietstochtje 

met het gezin”

MEE NAAR HUIS

Fietstocht Véloroute 
du Calavon

Wandeltocht 
met ezels!

Vakantie vol pret Vakantie vol pret 
met het gezinmet het gezin

ZEKER NIET MISSEN

ONZE AANRADER

 In de Paasperiode 
worden er vaak 
eierzoektochten 
georganiseerd

 Denk aan de 
Halloween-activiteiten 
rond 1 november

TIPS VAN DE VVV



#ontspanning #mezelfverwennen 

#bijtanken
#provencaalsemarkten #eigenbodem 

#smaken #kleuren
#fashion #shopping #fijnemomenten

#museum #cultuur #monumenten #gastronomie #lekkernij
#streekproducten

Gordes Oppède Lourmarin L’Isle-sur-la-Sorgue Fontaine-de-Vaucluse Nature

#yoga #wellness #natuur #naturelover

“Een lang weekend in de 
herfstvakantie, dat heb ik 

echt nodig. Let’s go voor een 
vakantie in een knusse chambre 

d’hôte in de buurt van de 
activiteiten in de omgeving.” 

Provençaalse markten

“Geen betere ontspanning te 

bedenken! Super yogacoach, goede 

energie en fantastische omgeving.”

213212

Een weekend Een weekend 
helemaal voor jezelfhelemaal voor jezelf

MIJN AANRADER

ZEKER NIET MISSEN

MEE NAAR HUIS

-Natuurlijke 
cosmetica 

-Etherische 
lavendelolie

Yogales in de buitenlucht

 Auto huren
 Charmante chambres 

d’hôtes uitzoeken en 
er een paar reserveren 
om alle hoeken van 
de bestemming te 
ontdekken

TIPS VAN DE VVV



“We knijpen er samen een 
lang weekend tussenuit in 
mei. Onze accommodatie 
ziet er tof uit: zwembad, 

spa en restaurant van 
topkwaliteit!”

Overal kunstgalerieën!

De accommodatie is 
fantastisch, een rustige plek, 
ver van de drukte…

donderdag 26 mei

Jérémy

Jérémy

Jérémy

zondag 29 mei

Dat ziet er echt tof uit, we 
moeten een keer samen terug!

zondag 29 mei

Steph

zaterdag 28 mei

Antoine

Er zijn leuke kroegjes hier, 
we hebben een geweldige 
avond gehad

zaterdag 28 mei

Antoine

214

Je weet dat we graag 
smullen!

vrijdag 27 mei

Antoine

Nog een paar foto’s van 
onze dag!

vrijdag 27 mei

Antoine

Gisterenavond hebben 
we gesmuld in een goed 
restaurant

zaterdag 28 mei

Antoine

Drie dagen eropuit Drie dagen eropuit 
met z'n tweetjesmet z'n tweetjes

Jérémy

We hebben in Cavaillon een 
vrij onbekende plek ontdekt 
die echt de moeite waard is!

zaterdag 28 mei

ZEKER NIET MISSEN

Vandaag zijn we naar L’Îsle-
sur-la-Sorgue en Lourmarin 
geweest, wat een ontdekking! 
Waar je ook kijkt, er zijn overal 
kunstgalerieën.

vrijdag 27 mei

We zijn weer thuis. We zien 
elkaar volgend weekend voor 
een uitgebreid reisverslag!

Onze topaccommodatie

15

-Een doosje wijn
-Ambachtelijk 
gebrouwen bier

 Een doosje wijn
 Ambachtelijk 

gebrouwen bier

MEE NAAR HUIS

ONZE AANRADER

MEE NAAR HUIS

De vrienden

Antoine > Hé makkers,

We zijn goed aangekomen in 

Gordes, kijk eens wat een uitzicht!

donderdag 26 mei



Aurélien <no-...                      Dinsdag 6 september     (2 uur geleden)

Pak je koffers!

Universiteit

Zomerjob

VAKANTIE LUBERON

17

  Inbox

vrijdag. 8:45 pm

AanbiedingenSocial Media

Hey, we zijn helemaal 
klaar voor de vakantie! 
Vette pret, zin in!

“De vakantie is eigenlijk 
afgelopen, maar we willen 

nog even blijven. Op naar de 
Luberon en de Pays des Sorgues 
voor een korte vakantie van 5 
dagen. We willen goed gevulde 

dagen en elke avond uit”

De Via Ferrata van Cavaillon 
voor een adrenalineshot

“We hebben een 
heerlijk actieve 
vakantie gehad!”

“Wat een 
fantastisch huis!”Luberon Coeur Hallo september!   01 Sept

de Provence Wat er op 1 sept te doen is in de Luberon

Eloise Tips voor activiteiten tijdens onze vakantie 25 Aug

Je  Reserveringsbevestigin 18 Aug
huuraccommodatie g huur villa met 4 slaapkamers

Arnaud Vakantietips Luberon 14 Aug

Isle sur la Sorgue  Laatste nieuwtjes uit de 01 Aug 
Tourisme Pays des Sorgues

Eva  To-do-list reserveringen 25 Juli

216

Op vakantie met Op vakantie met 
een stel vriendeneen stel vrienden

ZEKER NIET MISSEN

MEE NAAR HUIS

Een hele hoop fijne 
momenten samen en 

heel veel lekkers voor 
de komende borrels

Onze wandelgids en 
geïmproviseerde picknick

 E-bike huren 
 Van tevoren de grotere 

vakantiewoningen checken 
voor meer keuze

MEE NAAR HUIS

Inbox

Nieuw bericht

Hoofd

Zoeken in berichten

    Bestand           Uitgave         Presentatie        Heen       Help

Gevolgde berichten

In afwachting 

Verzonden berichten

Klad

Meer

Inbox

ONZE AANRADER



19

“De dagen worden weer 
langer, we moeten eropuit! 
Nooit zonder onze trouwe 
viervoeter, hij gaat mee op 

onze korte vakantie”

Wandelingen in de natuur 
en voorjaarslandschappen

 Wandeling in 
het Cederbos, 
Forêt des Cèdres

 Hondvriendelijke 
accommodatie uitzoeken

         In de omgeving van Le Thor

Tocht in de
 Luberon

Dorp Lagnes

Brocante van L'Isle-sur-la-Sorgue

218

Hond mee op reisHond mee op reis

MEE NAAR HUIS
 Informatie                            

zoeken over 
de markten

 Naar een wijnproeverij

 De botanische wandeling 
van Lagnes maken

 Naar de waterscheiding 
van L'Isle-sur-la-Sorgue

Etherische 
lavendelolie tegen 
vlooien en teken

De restaurants met 
doggy bar

 Kom in het laagseizoen, 
in de zomer is het te heet 
voor de hond

TIPS VAN DE VVV

MIJN AANRADER

ZEKER NIET MISSEN



NotitiesNotities NotitiesNotities



NotitiesNotities NotitiesNotities



CONTACT DETAILS :
Bianca Ogel

incoming@luberoncoeurdeprovence.com
+33(0)6 50 90 80 32

Isle sur le Sorgue Tourisme
contactpro@islesurlasorguetourisme.com

lwww.luberontourisme.com lwww.luberoncoeurdeprovence.com
lwww.islesurlasorguetourisme.com


