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Editorial
Um destino incrível com 

fácil acesso aos principais 
pontos turísticos de 

Luberon, Monts de Vaucluse 
e Pays des Sorgues.

Luberon Cœur de Provence é um território localizado na 
região montanhosa de Luberon e Monts de Vaucluse. 
Dois dos vilarejos mais bonitos da França (Gordes e 
Lourmarin), uma série de outros vilarejos, alguns nos 
topos de colinas, outros situados em áreas de vinhedos, 
carvalhos brancos ou oliveiras, e a cidade de Cavaillon 
oferecem várias atrações.
Não muito longe está Isle-sur-la-Sorgue, um cantinho 
de Provence onde a vida é boa. Passeie a pé ou de 
bicicleta entre pomares e vinhedos, faça uma viagem 
ao passado ao visitar vilarejos repletos de lojas de 
antiguidades e variedades, delicie-se em mercados 
com produtos coloridos e saborosos, veja patrimônios 
naturais e construídos e descubra as tradições e 
conhecimentos que formaram as características do 
território e seus habitantes...

Veja o que nossos 
visitantes fizeram e o que 

descobriram durante a viagem
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OTLCDP/©George Henry Nolan / OTLCDP/©Marcel Trapp



Encontre seu caminho entre 
Luberon, Monts de Vaucluse e 

Pays des Sorgues.

Nosso 
território

Localizado a uma hora do aeroporto 
de Marseille Provence e a 45 minutos 
das estações de trem TGV de Avignon 
e Aix de Provence, nosso território se 
encontra ao lado da rodovia A7 sentido 
oeste e da rodovia A51, em direção a 
Pertuis, sentido sul. Luberon Cœur de 
Provence situa-se dentro do território 
do Parque Natural Regional de Luberon, 
perto do local onde Pays des Sorgues 
e Avignon se encontram. Como destino, 
Luberon oferece turismo de qualidade, 
onde vale a pena passear com calma e 
aproveitar todos os momentos mágicos 
da região: um passeio de bicicleta, um 
mercado de pequenos agricultores, uma 
praça repleta de árvores centenárias 
onde é possível tomar um aperitivo com 
amigos, uma noite sob as estrelas em um 
concerto ao ar livre ou uma caminhada 
por um cenário de tirar o fôlego...

Bem vinda!

1 hora do aeroporto 
de Marseille Provence

45 minutos das estações 
TGV de Avignon e 
Aix en Provence

A7 / A51
> Avignon : 35 minutos
> Marseille : 1 hora
> Nice : 2h30



Um destino de natureza 
com abundância de 

gastronomia e cultura!

Reserve um tempo para conhecer pessoas que o inspirarão 
e o acompanharão em sua viagem. Fique à vontade para 
aprender com suas experiências e relatos... As páginas a 
seguir contêm depoimentos de visitantes que aproveitaram ao 
máximo sua viagem ao nosso destino e desejam compartilhar 
suas impressões com você.

Simplesmente 
Luberon...

Exclusivo 
para mulheres
Bem-estar e 
descobertas

 

12Idosos ativos
Um ambiente 

autêntico e tranquilo
8

Viajantes 
acompanhados de 

cachorros
Sempre junto de 

seu fiel companheiro

18

Conteúdo

Família
Férias divertidas

 10  

Grupos 
de amigos

Em busca de 
sensações

16Casais 
De gastronomia 

a cultura
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Saída às 8h
8h30: café da 

manhã

Almoço no 
restaurante

Passeio à tarde 
pelos vinhedos 

com degustação 
de vinhos 
“Luberon” 
e “Villages 
Gadagne”

Jantar em um 
restaurante 
com estrelas 

Michellin

Relaxe na 
piscina à tarde

Chegada ao 
hotel à tarde

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Sexta-feiraQuinta-feira

Caminhada 
em Petit 
Luberon

Visite os 
antiquários 

de Isle-sur-la-
Sorgue

Tarde livre
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“As cores estavam 
magníficas no 
nascer do sol”

“Nosso prazer 
estrelado”

IMPERDÍVEL

O QUE TROUXEMOS 
PARA CASA

“No fim de setembro, início de 
outubro, nós nos damos o luxo de 
um descanso de três ou quatro 
dias no meio da semana em um 
hotel boutique. Nossa estadia 

será um sucesso se sentirmos que 
estamos sendo bem tratados e 

tivermos um bom café da manhã.”

NOSSO FAVORITO

Produtos locais tradicionais

 Não deixe de visitar os 
vilarejos nos topos das colinas 

 Lembre-se de levar 
calçados confortáveis

DICAS DA SECRETARIA 
DE TURISMO

Uma visita ao moinho 
de azeite; e assegure-se 
de encontrar um produtor 
onde possa experimentar o 
azeite de oliva de Luberon.

Nosso último jantar em um 
restaurante com estrelas 

Michelin

Uma estadia Uma estadia 
autêntica e tranquilaautêntica e tranquila



Département du Vaucluse (84)
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Hoje fizemos
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Sr. e Sra. Durand

“No feriado da Páscoa, toda 
nossa família vai explorar 

Luberon. Uma semana 
acampando para passar 

momentos inesquecíveis!”
Département du Vaucluse (84)Oi, vovô! Oi, vovó! Estamos passando um feriado fantóstico em Luberon. Margot aprendeu a andar de bicicleta e eu fiquei amigo de um burro. Fizemos um passeio com ele durante toda a tarde, e ele adorou pastar na beira do caminho... Também fizemos novas amizades no acampamento: mamóe e papai estóo felizes e pedem pizza preparada por um homem do camping. ó muito legal! Beijos e abraços!

Sr. e Sra. Dupont

Enzo

“Lourmarin é um 
vilarejo muito 

charmoso e adoramos 
o mercado!”

“Nem mesmo o 
arvorismo nos 

assusta!”

 L'Isle-sur-la-Sorgue

-Mel de lavanda
-Bolos e geleias 

artesanai

210 211

“A Ciclovia Calavon 
é perfeita para um 
passeio em família; 

é muito segura e 
agradável”

Ciclovia Calavon

O QUE TROUXEMOS 
PARA CASA

Um passeio 
com burros!

Feriado divertido Feriado divertido 
em famíliaem família

 Para a Páscoa, considere 
uma caça aos ovos

 Para o Dia de Todos os 
Santos, saiba mais sobre os 
passeios de Halloween

DICAS DA SECRETARIA 
DE TURISMO

NOSSO FAVORITO

Uma visita ao Castelo 
de Lourmarin e sua 

caça ao tesouro.

IMPERDÍVEL



#relaxamento #autocuidado 

#recarregarenergias
#mercadosprovençais #terroir #sabores 

#odores #cores
#moda #compras #pequenosprazeres

#museus #cultura #patrimônio #gastronomia #iguarias 
#produtoslocais

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

#yoga #bem-estar #natureza 
#naturelover

“Um fim de semana 
prolongado durante o 
feriado de Todos os 

Santos é exatamente o que 
preciso! Então lá vamos nós 
para uma estadia em uma 

pousada relaxante perto das 
atrações locais.”

Os mercados provençais

“Não existe melhor 
forma de relaxar! Uma 

ótima instrutora de yoga, 
energias positivas e um 

ambiente incrível!”

213212

Bem-estar e Bem-estar e 
descobertasdescobertas

NOSSOS FAVORITOS

-Cosméticos 
naturais

-Óleo essencial 
de lavanda

As aulas de yoga ao ar livre

 Alugue um carro
 Conheça as charmosas 

pousadas estilo boutique e 
faça reserva em várias para 
passear por toda a região

DICAS DA SECRETARIA 
DE TURISMO

IMPERDÍVEL

O QUE TROUXEMOS 
PARA CASA



“Aproveitamos o fim de semana 
prolongado em maio para fazer 
um passeio romântico! Nossas 

acomodações parecem ser 
ótimas – tem piscina, spa e um 

restaurante muito bom!”

Várias galerias de arte; 
estão por toda parte!

As acomodações são 
fantásticas; um lugarzinho 
tranquilo e escondido...

Quinta-feira, 26 de maio

Jérémy

Jérémy

Jérémy

Domingo, 29 de maio

Sábado, 28 de maio

Antoine

Os bares aqui também são 
muito simpáticos. Tivemos 
uma ótima noite

Sábado, 28 de maio

Antoine
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Você sabe o quanto adoramos 
bons produtos!

Sexta-feira, 27 de maio

Antoine

Algumas outras fotos do 
nosso dia!

Sexta-feira, 27 de maio

Antoine

Nós nos permitimos jantar 
em um bom restaurante 
ontem

Sábado, 28 de maio

Antoine

Jérémy

Descobrimos um lugar em 
Cavaillon que não é muito 
conhecido, mas vale muito 
a pena!

Sábado, 28 de maio

Hoje fomos para Isle-sur-la-
Sorgue e Lourmarin. Que 
achado! Há galerias por toda 
parte!

Sexta-feira, 27 de maio

Estamos voltando para casa. 
Nos vemos no próximo fim de 
semana para contar tudo!

Domingo, 29 de maio

Parece muito bom! Precisamos 
voltar lá juntos...

Steph

Um passeio romântico Um passeio romântico 
de três diasde três dias

IMPERDÍVEL

Nossas excelentes 
acomodações
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-Uma caixa de vinho
-Cerveja artesanal

 O destino perfeito 
para um fim de semana 
prolongado e para 
descansar fora da 
cidade

DICAS DA SECRETARIA 
DE TURISMO

Os amigos

Antoine > Olá! Chegamos a Gordes. 

Olhem essa vista!

Quinta-feira, 26 de maio

NOSSOS FAVORITOS

O QUE TROUXEMOS 
PARA CASA



Aurélien <no-...               Terça-feira, 6 de setembro    (há 2 horas)

Arrume as malas!

Universidade

Trabalho de verão

FÉRIAS EM LUBERON
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Caixa de entrada

Sexta-feira 20:45

PromoçõesRedes sociais

Oi, pessoal! 
Tudo pronto para nossas férias! 
A diversão já vai começar!

“As férias de verão acabaram, 
mas queríamos prolongá-las um 

pouco mais! Vamos para Luberon 
e Pays des Sorgues para uma 
viagem de 5 dias. Queremos 

fazer várias atividades durante 
o dia e muita agitação à noite.”

A Via Ferrata de Cavaillon 
para quem busca emoção

“Não paramos 
um minuto!”

“Que casa 
maravilhosa!”Luberon Coeur Olá, setembro! O que acontece   1 de setembro

de Provence em Luberon no dia 1 de setembro

Eloise Ideias para atividades nas férias  25 de agosto

Seu aluguel  Confirmação de reserva de aluguel  18 de agosto
 de uma vila de 4 quartos

Arnaud Ideias de estadia em Luberon 14 de agosto

Isle sur la Sorgue  Últimas notícias de 01 de agosto 
Tourisme Pays des Sorgues

Eva  Lista de afazeres das reservas 25 de julho
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Férias com amigosFérias com amigos

IMPERDÍVEL

Muitos bons 
momentos em grupo 

e bons produtos 
para nossos futuros 

encontros

Nosso guia de caminhada e o 
piquenique improvisado

 Pense em usar uma 
bicicleta elétrica 

 Procure vilas com 
antecedência para ter mais 
opções de aluguel

DICAS DA SECRETARIA 
DE TURISMO

Caixa de entrada

Escrever

Startseite

Buscar e-mail

  Arquivo       Editora       Introdução       Ir          Janela       Ajuda

Com estrela

Em espera 

Enviado

Rascunho

Mais

Caixa de entrada

NOSSOS FAVORITOS

O QUE TROUXEMOS 
PARA CASA
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“O clima agradável está 
chegando, é hora de aproveitar 

ao máximo! Nunca viajo sem 
meu fiel companheiro. Vamos 

embarcar em uma aventura em 
nosso breve descanso...”

Caminhadas pela natureza e 
cenário primaveril

 Caminhada na 
floresta de cedro

 Consulte acomodaçoes 
que aceitam cachorros

Nos arredores de Le Thor...

Passeio em L
uberon

Vilarejo de Lagnes

Variedades em Isle-sur-la-Sorgue

218

 Descubra 
os mercados

 Deguste vinhos

 Faça o passeio 
botânico de Lagnes

 Visite o Partage 
des Eaux em Isle-sur-
la-Sorgue

Férias com seu amigo Férias com seu amigo 
de quatro patasde quatro patas

IMPERDÍVEL

Óleo de lavanda 
essencial para se 

proteger de pulgas 
e carrapatos

Os donos do restaurante 
prepararam uma refeição 

para meu amigo peludo

 Venha na temporada 
baixa, pois é quente 
demais para os cachorros 
no verão

DICAS DA SECRETARIA 
DE TURISMO

MEU FAVORITO

O QUE TROUXEMOS 
PARA CASA



ObservaçõesObservações ObservaçõesObservações
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CONTATO :
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


