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R E I Z E N

ARENDSNEST IN CASSIS
Het kasteel van Cassis ligt hoog bovenop 
de rotsen van Cap Canaille. Het uitzicht 
over zee en land is er mega, de lucht puur. 
Tussen de cipressen, de terrassen en het 
fraaie zwembad word je één met een stukje 
Franse geschiedenis. Enkel logeren of fees-
ten geeft je er toegang toe. Mevrouw Bon-
nard biedt vijf eenvoudige gastenkamers 
voor 2 à 4 personen. Om te eten daal je af 
naar de visrestaurants in Cassis. De weg 
terug omhoog rekent af met de calorieën. 
Kamers vanaf € 350, chateaudecassis.com

VAREN NAAR SAINT-TROP’
In Saint-Tropez aankomen zonder stress, 
dat kan met Les Bateaux Verts. Vanuit 
Sainte-Maxime, Port Grimaud of Les 
Issambres brengt deze groen-witte ferry 
je naar het beroemde haventje. Daar is het 
flaneren door de steile steegjes, en proeven 
van de enige echte Tarte Tropézienne, ge-
creëerd voor Brigitte Bardot in 1955. Een 
zalige zoete snack, nu ook met aardbeien 
of frambozen. Sterren spotten kan in een 
van de vele beachclubs op het strand van 
Pampelonne, zoals Le Club 55, waar on-
der meer Elton John, Vanessa Paradis en 
Sienna Miller graag komen. Rustiger is de  
Jardin Tropezina, met vis op het menu. 
bateauxverts.com, club55.fr, jardin-tropezina.fr

ZWARTE DIAMANT
Er zijn drie grote Provençaalse truffel-
markten, in Carpentras, Richerenches en 
Aups. Maar ook op kleinere marktjes vind 
je deze delicatessen, zoals de Diamant Noir 
du Vaucluse en de witte truffel. Tip: hoe 
verser de truffel, hoe krachtiger het aroma. 
Ze zijn op hun best van november tot maart.
provence7.com/bonnes-adresses/villes-et-
villages-truffes-en-provence

SLIMME LUXEBELEVING
Mijn hobby is binnenlopen in dure hotels 
zonder er te logeren. Vaak hebben ze bars en 
restaurants met een schitterend uitzicht, zo-
als Cipressa in het fantastisch mooie hotel  
La Coquillade. Voor de prijs van een pizza  
(€ 18) of een buffet antipasti (€ 28) proef je 
er ook van het ultraluxueuze kader. Dit is 
de perfecte pauze na de wandeling langs de  
Sentier des Ocres, de roestrode canyon op 
een tien minuten rijden (of een uur wande-
len) van dit hotel.
relaischateaux.com, luberon-apt.fr/ocres-
en-luberon-0/le-sentier-des-ocres 

 

ZUID -FRANKRIJ K

DE MEEST HEMELSE PLEKJES VAN DE PROVENCE

AL S G OD IN

 Château de Cassis 

R E I Z E N

OOnder een plataan, aan de azuurblauwe zee, op een marktje 
met wat rosé: wij gingen ver van platgetreden paden op zoek 

naar hemelse plekjes voor een leven als God in Zuid-Frankrijk.
D O O R  E VY  VA N  E L S AC K E R .



134 | feeling feeling | 135 

R E I Z E N

KUNST IN AIX-EN- 
PROVENCE
De befaamde rosés rijpen onder meer in 
Château La Coste. Toch is dit niet en-
kel voor de wijn een topbestemming, ook 
liefhebbers van moderne kunst komen er 
aan hun trekken, met wisselende expo’s 
binnen en vaste waarden in de openlucht. 
Zoals het muziekpaviljoen van Frank  
Gehry, de druppel van Tom Shannon.
In de (letterlijk en figuurlijk) onbetaal-
bare setting van de Villa La Coste op dit 
domein is een etentje de betere prijs-kwa-
liteitoptie: een lunch (€ 75) van sterren-
chef Hélène Darroze laat je proeven van 
de tuinen van de Provence én genieten 
van het weergaloze uitzicht. Midden in de 
natuur en toch vlak bij Aix-en-Provence, 
een sfeervolle stad die zeker ook een be-
zoek waard is, met de Cours Mirabeau, 
het Atelier Cézanne en vele marktjes.
villalacoste.com, chateau-la-coste.com 

PARFUM OP MAAT
Heel wat parfums zijn geboren in Grasse. 
Daar kun je ook jouw persoonlijk parfum 
samenstellen na het gratis bezoek aan de 
fabriek en het Musée du Parfum Frago-
nard. Die andere historische parfumeur 
Molinard zit er ook, huisgeuren zijn er 
een specialiteit.
Nog een geurige lijn die ontstaan is in de 
Provence, is L’Occitane, geïnspireerd op 
de natuur die ze helpen beschermen. Het 
merk heeft boetieks in vele steden, maar 
een bezoek aan het hoofdhuis loont de 
moeite, in het geliefde stadje Manosque 
van schrijver Jean Giono. Zijn boeken 
ademen de essentie van de Provence.  
Op de lokale markten vind je betaalbare 
badproducten zoals de legendarische 
marseillezeep voor enkele euro’s, in tien-
tallen geuren en kleuren, van mimosa tot 
patchoeli, maar ook lokaal geproduceerde 
biocrèmes op basis van amandelen en gei-
tenmelk. Voorraadje inslaan!
usines-parfum.fragonard.com/atelier,  
molinard.com/atelier-creation-parfum,  
loccitane.com, lecouventparfums.com,  
couventdesminimes-hotelspa.com 

ZICHT OP ZEE  
GEGARANDEERD
Het gloednieuwe hotel Belle Plage is een 
verfrissende nieuwkomer in klassiek Can-
nes. Deze parel in wit, hout en blauwtin-
ten heeft veel rondingen in het moderne 
design van de kamers en appartementen. 
Dé place to be - ook als je er niet logeert - is 
de rooftop Bella, met palmen, zicht op zee 
en lekkers bereid door chef Eyal Shani. In 
elke kamer ligt een yogamat klaar; well-
nessen kan in de bijbehorende Villa Belle 
Plage met heerlijke tuin.
Kamers vanaf € 267, hotelbelleplage.fr

‘Heel wat parfums 
zijn geboren in 
Grasse, waar je je 
persoonlijke geuren 
kunt samenstellen’

 Musée du Parfum Fragonard 

EXTRA TIP VAN EEN LOCAL

Marianne Cou-
lomb verhuisde 
van België naar 
Avignon. Ze werkt 
er in het toerisme-
kantoor.

“Achter het Palais des Papes 
in Avignon verschuilt zich  
La Mirande, een 18de-eeuwse 
meesterwoning met mag-
nifieke tuin. Ik ga er graag 
heen voor een vieruurtje met 
verfijnde patisserie. Wie meer 
honger heeft, kan de bistro 
in de historische keuken bin-
nenlopen. Of voluit gaan voor 
de gastronomie van de jonge 
sterrenchef Florent Pietraval-
le, pas gelauwerd als een van 
de duizend beste chefs ter 
wereld. Een magische plek.”
lamirande.fr,  
avignon-tourisme.com

 La Mirande 

 Villa La Coste 

Anne Dallaporta  
werkt bij de  
toeristische 
dienst van haar 
stad, Marseille

“Tussen Marseille en Cassis 
ligt het beschermde natuur-
gebied van de Calanques. 
Die verstopte kreken met 
strandjes zijn bereikbaar na 
een fikse wandeling, vaak van 
meer dan een uur, door de 
pijnbossen. Behalve specta-
culaire kreken zoals En-Vau 
zijn er ook minder bekende 
en minder drukke zoals de 
Calanque de Podestat, voor 
liefhebbers van turkooizen 
zee en witte rotsen.
In een ondergelopen grot 
in de Calanque de Morgiou 
werden prehistorische schil-
deringen ontdekt, ongeveer 
even oud als die van Lascaux. 
Vanaf juni zijn die te bewon-
deren in het gloednieuwe  
museum met een exacte  
replica van deze Grot 
van Cosquer, vlak bij het 
 boeiende museum Mucem 
over de mediterrane cultuur.

calanques13.com, marseille- 
tourisme.com, grotte-cosquer.com

 Calanque d’En-Vau 

EXTRA TIP VAN EEN LOCAL

 Hôtel Belle Plage 
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HET GEHEIM VAN SANARY
Een gekoesterd geheimpje van de Fran-
sen, minder bekend bij Belgen, is het kust-
plaatsje Sanary-sur-Mer. Zalig om te fla-
neren langs de typische vissersbootjes, om 
marseillezeep, vers fruit of tafellakens te 
kopen op de markt langs het water, of om 
een terrasje uit te kiezen voor een Proven-
çaals maal. Ook ’s avonds is er markt, met 
kledij en juwelen. De keuze aan stranden 
is ruim. Onze favoriet is de goudgele Pla-
ge de Portissol, met na een dag zonnen 
en zwemmen een stukje zwaardvis op het 
panoramische terras van Le Bard’ô.
sanarysurmer.com, le-bardo.com

DE BESTE BOUILLABAISSE
Natuurlijk wil je ook de authentieke bouil-
labaisse (met een scherpe s!) proeven met 
broodkorstjes en rouille. Voor het origine-
le recept moet je in Marseille zijn. Chez 
Fonfon in het vissershaventje Vallon des 

Auffes is daarvoor de beste plek. Je kunt 
bij Fonfon ook een eenvoudige kamer met 
terras en zicht op dit binnenhaventje boe-
ken. Of een Airbnb in deze buurt boeken, 
met haar authentieke sfeer.
Nog een hotel-restaurant om niet te mis-
sen is Les Bords de Mer in het gelijkna-
mige hotel op de Corniche aan de Plage 
des Catalans. Chef Camille Gandolfo 
is een echte Marseillaise, die inktvis ser-
veert geglazuurd in rode wijn, met linzen, 
granaatappel en koriander, of gegrild met 
basilicum en limoen. Zee-egels zijn de 
specialiteit van het huis. Alle 19 hotelka-
mers zijn strak ingericht met enorme ra-
men, goed voor een sensationeel uitzicht 
over de Middellandse Zee. Zelfs in de bad-
kamer heb je zeezicht en ook vanuit het 
zwembad op het dak.
chez-fonfon.com, lesbordsdemer.com

BOHO CHIC IN SAINT- 
RÉMY DE PROVENCE
De charme van een pleintje onder de pla-
tanen vind je ook op de binnenpatio van 
luxehotel Le Saint Remy. De prachtig ge-
stylede kamers hebben een naturelle look 
met lichte afrotoets, een heerlijke mix die 
decoratrice Reyhana ‘gypset’ doopte: gip-
sy en jetset tegelijk. In het gezellig drukke 
stadje is dit een privéoase voor de gasten 
die er komen eten, logeren of kuren.
Kamers vanaf € 230, le-saint-remy.fr 

KLEIN COLORADO
Iedereen kent wel de Gorges du Verdon, 
maar de Gorges du Blavet moeten niet 
voor ze onderdoen. Deze canyon in de 
Var lijkt wel weggelopen uit Colorado. 
Met zijn rode rotsen vormt hij het begin 
van het massief van de Estérel. Het wan-
delpad met oranje markeringen leidt naar 

R E I Z E N

‘Een gekoesterd  
geheimpje van de 
Fransen, is het  
gezellige kustplaatsje 
Sanary-sur-Mer’

 Sanary-sur-Mer 

 Le Saint Remy 

 Creatie van topchef Hélène Darroze

Bianca Ogel 
woont bij Cavail-
lon en werkt voor 
Luberon Coeur de 
Provence

“Behalve de authentieke 
Luberon is het eiland Por-
querolles een van de mooiste 
plekjes van Zuid-Frankrijk 
voor mij. ’s Zomers kan het 
er druk zijn, daarom ga ik er 
bij voorkeur in het voor- en 
naseizoen heen. Ik kan er echt 
tot rust komen en genieten 
van de schoonheid van deze 
plek. Op zonnige dagen is de 
zee er onwezenlijk blauw. De 
kleuren zijn magnifiek.”
 
hyeres-tourisme.com,  
luberoncoeurdeprovence.com

 Porquerolles 

EXTRA TIP VAN EEN LOCAL
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winst te klinken in een van de authentieke  
vakantiewoningen met zwembad die hier 
te huur zijn, zoals Villa Saumane.
paysdefayence.com, domainedelabouverie.com,  
domainedemarchandise.com, villasud.com

WANDELEN OF GOLFEN  
IN DE ALPILLES
Livemuziek op een plein onder de plata-
nen; dat is de succesformule van het dorp-
je Maussane-les-Alpilles. Wij bestellen 
ons maal graag bij Les Filles na een dag 
wandelen door de prachtige landschap-
pen van de Alpilles. Een adembenemend 
circuit leidt naar de resten van prehisto-
rische nederzettingen, L’oppidum des 
Caisses de Jean-Jean. Als ik boven op de 
rotsen sta, snap ik waarom de mens kwam 
wonen op deze magische plek. Logeren in 
deze oase van rust kan heel luxueus maar 
ook nog verrassend betaalbaar in een au-
thentieke woning zoals Mas de bouton-
net (kamers vanaf € 95) in een olijfgaard, 
of in hotel-restaurant Château De Serva-
nes (kamers vanaf € 130) bij de gelijkna-
mige golf.
alpillesenprovence.com, masde 
boutonnet.com, chateaudeservanes.com

LUXE IN DE LUBÉRON
Provençaalser dan het Domaine de Fon-
tenille wordt het niet, maar wel in een 
luxueuze versie. Dit hotel bij het pitto-
reske dorp Lourmarin ligt in een park 
met cipressen. Het is omgeven door de 
heuvels van de Lubéron en biedt zicht op 
de Mont Sainte-Victoire die Cézanne zo 
graag schilderde. Blauwe luiken, eeuwen-
oude platanen, een terras waar de glazen 
glinsteren door het spel van zon en scha-
duw, kunst en toefjes lavendel in de tuin? 
Check! De keuken is een extra troef, in  
bistro- en gastroversie. In de herfst kun-
nen de gasten er mee druiven oogsten.
Kamers vanaf € 270 voor 2 personen.  
lesdomainesdefontenille.com

R E I Z E N

Perrine Crépelle 
uit Roquebrune-
sur-Argens werkt 
voor de toeristi-
sche dienst daar

“Mijn gemeente is enorm 
gevarieerd, met enerzijds het 
middeleeuwse dorp met zijn 
typisch Provençaalse sfeer, 
vol platanen en pleintjes met 
terrassen, en anderzijds de 
iconische roestbruine rots. 
In juni openen we nieuwe 
wandellussen die naar Les 
Troix Croix op de bergtop 
leiden. Daarboven heb je 
een adembenemend zicht 
op het dorp, het meer en de 
rivier, met het gebergte van 
de Estérel als horizon. Goeie 
wandelschoenen zijn geen 
overbodige luxe op deze 
tocht van tweeënhalf uur.”
roquebrunesurargens-tourisme.fr

 Villa Saumane 

EXTRA TIP VAN EEN LOCAL

 Suppen naar Roquebrune 

een grot en dan naar boven. Aan de oriën-
tatietafel zie je in de verte de zee, en de 
hele vallei tot in Fréjus en Saint-Raphaël.
visitvar.fr

ROSÉ MET KREKELS
In het hinterland ga ik graag op ontdek-
king in de regio van Fayence, met z’n 
hangende dorpen op de bergflanken. Fay-
ence zelf bestaat uit steegjes, terrassen 
en pleintjes met een markt op zaterdag. 
Onderweg ga ik her en der de fameuze 
Côtes de Provence proeven bij wijnma-
kers die al generaties lang gepassioneerd 
bezig zijn met hun druivenstokken, zoals 
La Bouverie en Marchandise. De wijn-
boeren laten je proeven en vertellen over 
de geschiedenis van de befaamde rosé uit 
deze streek. Met het geluid van de kre-
kels erbij smaakt hij op z’n best. Zalig om 
een voorraad in te slaan en op de aan-

Rabiha Benaissa  
uit Marseille werkt  
bij Région Sud

“Voor mij is de Provence niet 
los te denken van Marcel Pag-
nol; de maker van Manon des 
sources en Angèle, prachtige 
evocaties van het leven in de 
Provence. Ik heb het geluk 
gehad te mogen opgroeien 
in het decor van zijn boeken 
en films. De schoonheid van 
de streek van Aubagne en de 
Col de Garlaban heb ik pas 
ten volle beseft tijdens de 
lockdown. Ik hoef niet ver te 
rijden om het geluk te vinden, 
het ligt onder mijn plataan, op 
mijn dorpel. Ik hoef maar een 
paar minuten te wandelen en 
ik sta boven op een heuvel, 
ik kijk uit over de geurige 
garrigue, en voel me de ko-
ningin van de Provence, dat 
stuk natuur van onschatbare 
waarde. Om datzelfde gevoel 
te ervaren kom je ter plaatse 
wandelen of kijk je naar de pas 
uitgekomen film, Le Temps des 
Secrets, die je meevoert naar 
de prachtlandschappen waarin 
Pagnol - en ik - opgroeiden.”
tourisme-paysdaubagne.fr,  
provence-alpes-cotedazur.com

 Garrigue 

EXTRA TIP VAN EEN LOCAL

 Les Bords de Mer 

Les Alpilles

‘Rond Fayence is een 
authentieke vakantie-

villa snel gevonden’


