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Uiterst boven Borden langs de wandelroute 
om de Grouin du Sud Boven Pad langs het 
strand van Grouin du Sud

t Avranches
Manche, Basse-Normandie; 50300 
Deze aantrekkelijke oude plaats ligt 
op een rotsachtige heuvel die boven 
de baai uitrijst. St-Aubert, bisschop 
van Avranches, stichtte Mont-St-
Michel in het jaar 708 en zijn schedel 
wordt bewaard in de kerk St-Gervais. 
ª Volg de borden ‘Toutes Directions’– 
Mont-St-Michel om Avranches te verla-
ten via de Rue General Patton. Ga op 
de kruising met de N175 de D43E op 
naar Pontaubault; ga rechts de D113 
op naar Céaux. Volg de weg om de 
baai (later de D313 en D275) door 
Courtils om weer op de dam naar 
Mont-St-Michel te komen.

ACCOMMODATIE

GRANVILLE
Maison Pléville gemiddeld
Een prettig geprijsd hotel op twee 
minuten lopen van het strand.  
Avenue Libération 110, 50400;  
02-3350 0300 

ROND MONT-ST-MICHEL
Le Moulin goedkoop
Oude granieten watermolen, 25 km 
ten noorden van Mont-St-Michel, met 
vier kamers in traditionele stijl. 
Grande Rue 93, Genêts, 50530; 02-3370 
8378; www.gites-de-france.com 

Le Jardin Secret gemiddeld
Dit pension bevindt zich in een mooi 
19de-eeuws huis, 20 km ten noord-
oosten van Mont-St-Michel.  
Route de Granville 42, Marcey-les 
Grèves, 50300; 06-81024543;  
www.jardin-secret-manche.fr

Manoir de la Roche Torin 
gemiddeld–duur
Klassiek hotel voor bezoekers van 
Mont-St-Michel. Zeer comfortabel 
landhuis in traditionele stijl, 10 km ten 
oosten van het heiligdom, prachtig 
gelegen aan de baai.  
La Roche Torin, Courtils, 50220; 
02-33709655; www.manoir- 
rochetorin.com 

Wandeling van 90 minuten
Parkeer bij het Maison de la Baie de  
Vains 1. Bekijk de expositie in de 
gerestaureerde boerderij die ook 
dient als informatiecentrum en een 
introductie geeft op het complexe 
ecosysteem van deze plek. Loop het 
pad af rechts van het Maison de la 
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y Mont-St-Michel
Manche, Basse-Normandie; 50170 
Mont-St-Michel dat oprijst tot zijn 
pinakelspits uit zand en zee, is een 
verbluffend gezicht. Het begon als 
een kleine kluizenarij maar groeide in 
de 11de eeuw uit tot een belangrijk 
bedevaartsoord. Het is een bijzonde-
re prestatie van middeleeuwse tech-
niek, omdat de abdij meer boven 
dan óp de berg werd gebouwd en 
rust op vier enorme pilaren; toen 
later gebouwen werden toegevoegd 
ontstond een complex labyrint.

Baie naar het voetpad langs de kust 
en volg dat voorbij de laatste huizen, 
met de moerassen en zandplaten 
rechts en de grazige weiden links. 
Iets verderop komt het pad bij een 
hek en stijgt een beetje. Volg het pad 
na het tweede hek omhoog, voorbij 
een andere parkeerplaats naar de 

DAGTOCHTEN
Neem om naar de westkust van 
Cotentin te komen, uit Caen, Bayeux 
en Midden-Normandië, de D572 uit 
Bayeux door St-Lô en dan de D900 
naar Lessay, en rijd vandaar noord-
waarts naar Barneville-Carteret. 
Neem om direct naar de baai van 
Mont-St-Michel te gaan de A84 van-
uit Caen, maar u gaat rechtsaf bij 
Avranches de D973 naar Granville 
op voor de noordkant van de baai.

De schatten van Bayeux
In een dag kunt u het Tapijt en de 
kathedraal in Bayeux 1, Balleroy 2 
en de abdij van Cerisy 3 zien.

Keer uit Cerisy terug naar Bayeux via 
Le Molay-Littry aan de D15.

Stranden en bocage
De stranden van Barneville-Carteret 5 
zijn geliefd bij kinderen. Rijd van 
Coutances 9 naar Hambye 0 en La 
Lucerne d’Outremer q om van het 

groen te genieten; neem de D971 
naar Granville w voor lekkere vis.

Keer terug via de D924 naar Villedieu- 
les-Poêles en de A84 naar Caen.

De baai van Mont-St-Michel
Rijd om de baai en stop bij een infor-
matiecentrum om alvast meer te 
weten te komen over de abdij.

Neem de D275 en volg de borden naar 
Avranches, en kijk dan uit naar borden 
richting de A84 naar Caen.

r GROUIN DU SUD
Manche, Basse-Normandie; 50300 
Het silhouet van Mont-St-Michel, te zien over de schorren en slikken, 
is een van de bijzonderste bezienswaardigheden. Bij een wandeling 
over de baai kunt u genieten van de zeldzame rust op deze plek.

e Champeaux 
Manche, Basse-Normandie; 50530 
De zuidelijke kustweg komt bij de 
baai van Mont-St-Michel op de hoge 
klippen van Champeaux, waar u, net 
zoals de middeleeuwse pelgrims, uw 
eerste blik op de berg krijgt. Er zijn 
nog mooie uitzichten op weg naar 
St-Jean-le-Thomas. Volg de borden 
plage, ga dan linksaf naar Genêts. Dit 
dorp was vroeger het vertrekpunt 
voor pelgrims die lopend overstaken 
naar Mont-St-Michel. 
ª Volg vanaf Genêts borden naar St- 
Léonard, maar ga op de D41 rechtsaf 
naar Le Grand-Port, en volg de weg 
naar het Maison de la Baie de Vains.

Grouin du Sud 2. Het pad gaat naar 
de kleine stranden aan weerszijden 
van de gekartelde rotsen. Klauter 
omlaag naar het strand links en loop 
erlangs om weer op het voetpad te 
komen, en volg dat langs de kustlijn. 
Ga linksaf landinwaarts naar een 
spoor tussen heggen en keer terug 
naar de weg. Achter u is het uitzicht 
over de binnenbaai naar Avranches. 
Het picknickterrein 3 bij de parkeer-
plaats is ideaal voor een pauze. Ga 
rechtsaf langs de weg en dan links 
een bebost pad op, ‘Chemin des 
Moines’. Dit pad loopt omlaag naar 
St-Léonard, een groepje boerderijen 
en huizen, typisch voor de oude ste-
nen dorpen rond de baai. Ga rechtsaf 
de Rue des Chevaliers op naar de 
Prieuré St-Léonard 4, een 
11de-eeuwse kapel. Volg daar de 
weg omlaag om weer bij de kust te 
komen bij La Chaussée 5; ga linksaf 
voor het uitzicht op Mont-St-Michel 
op weg naar de parkeerplaats.
ª Ga terug over dezelfde weg vanaf 
het Maison de la Baie, dan rechts door 
St-Léonard. Volg de borden naar 
Vains, en dan de D911 naar Marcey-
les-Grèves en omhoog Avranches in 
op de D973. Parkeer op de Place 
Valhubert, bij het toeristenbureau.

w Granville
Manche, Basse-Normandie; 50406 
De oude stad, of haute ville, gesticht 
als vesting in de Honderdjarige 
Oorlog (1337–1453), is een doolhof 
van keienstraatjes op een kaap met 
prachtig zeezicht. Er zijn bijzondere 
musea, zoals het Musée d’Art 
Moderne Richard Anacréon (gesloten 
jan.) voor moderne kunst, en het 
Musée Christian Dior (open mei–
nov.), het zomerhuis waar de mode-
ontwerper in zijn jeugd kwam. 
ª Neem de weg het dichtst bij het 
water uit Granville naar de kustweg 
D911, door St-Pair-sur-Mer. Klim 
omhoog naar Champeaux. 

Linksboven Baai bij Mont-St-Michel 
Rechtsboven La Merveille-kloostergang op 
Mont-St-Michel

ETEN EN DRINKEN

GRANVILLE
Le Phare gemiddeld
Een van de prettigste grote visbrasse-
rieën langs de haven.  
Rue du Port 11, 50400; 02-33501294; 
gesloten di en wo (laagseizoen)

MONT ST-MICHEL
Auberge St-Pierre gemiddeld–duur
Dit adres stelt hoge eisen en men ser-
veert er dan ook kwaliteitsgerechten. 
Grande Rue 16, 50170; 02-33601403

ROND MONT ST-MICHEL
Chez François gemiddeld
Plekjes aan de lange tafels in deze 
dorpscafé-bistro, 25 km ten noorden 
van het heiligdom, zijn heel gewild, 
dus reserveer tijdig. Vooral het in de 
haard gegrilde vlees is populair.  
Rue Jérémie 2, Genêts, 50530; 02-3370 
8398; www.chezfrancois.fr; gesloten 
wo en do 

Auberge Sauvage gemiddeld–duur 
In dit restaurant op ca. 15 km van 
Mont St-Michel staat de klassieke 
Norman dische keuken centraal.  
Place St-Martin 3, Servon, 50170; 
02-33601792; www.aubergesauvage.
fr; gesloten di en wo

Ch
em

in
 d

es
 M

oi
ne

s

Grouin
du Sud

Picknickterrein

La Chaussée

Prieuré
St-Léonard

Maison de la
Baie de Vains

Baie du
Mont-St-Michel

0 meter 300



ROUTE 8

Bli
k o

p D
ina

n e
n d

e m
idd

ele
eu

ws
e b

ru
g o

ve
r d

e r
ivi

er 
de

 Ra
nc

e

HOOGTEPUNTEN

Historische vestingwerken
Verken de ommuurde stad Saint-Malo, de wallen van 

middeleeuws Dinan en de forten aan de oceaan.

Groene corridor
Ontdek de Vallée de la Rance 

langs de monding van de rivier de Rance.

Roze graniet
Bekijk de bijzondere rotsformaties 

van de Côte de Granit Rose.

Vruchten van de zee
Proef de verse lokale oesters, kreeft, makreel en inktvis, 

en spoel ze weg met Bretons bier en cider.

CÔTES-D’ARMOR: LAND VAN DE ZEE
Saint-Malo – Trébeurden

F R A N K R I J K

Parijs
Rennes

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Marseille

Lyon

Metz

Nice
Toulouse
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p Trémolat
Dordogne, Aquitaine; 24558
Vanuit Trémolat hebt u een mooi uit-
zicht over de Dordogne en de grote 
lussen, de cingles, waar de rivier zo 
beroemd om is. Er zijn verschillende 
uitzichtpunten, met de belvédère van 
Rocamadour als populairste. Van 
hieraf is duidelijk te zien hoe de rivier 
slingert tussen de in wigvorm aange-
plante, bruin-met-groene akkers. 
Trémolat heeft een romaanse kerk, 
de Église Saint-Nicolas, met geres-
taureerde fresco’s. Het plaatsje heeft 
veel vrijetijds- en sportieve activitei-
ten te bieden, zoals mountainbiken 
en kanoën. Voorbij Trémolat wordt 
de Dordogne steeds breder, met op 
de oevers fruit- en notenbomen en 
wijnstokken. 
ª Steek via de D31 de rivier over en 
neem de D28 naar Calès. Ga rechtsaf 
de D29 naar Calès op. Steek de rivier 
opnieuw over bij Lalinde, ga linksaf de 
D703 op en neem de D660 naar 
Bergerac. 

AUTOROUTES FRANKRIJK

a Bergerac
Dordogne, Aquitaine; 24100 
Toen Bergerac in de Honderdjarige 
Oorlog onder Engels bewind stond, 
was het een van de belangrijkste 
bestemmingen van rivierverkeer. Nu 
is deze stad het middelpunt van een 
welvarende wijnstreek. Bezoekers 
zien er de schippershuizen in de 
smalle middeleeuwse straatjes. 
Verken de stille pleintjes, bewonder 
de twee standbeelden van Cyrano de 
Bergerac en bezoek het Musée du 
Tabac (open april–sept. di–zo; okt.–
maart wo, vr en za), gewijd aan de 
tabaksteelt in de streek, met een 
droogvloer en een mooie collectie 
pijpen en snuifdozen. De Quai Cyrano 
herbergt het Maison des Vins en het 
toeristenbureau. Erachter staat het 
16de-eeuwse klooster waar ooit de 
wijnvaten werden opgeslagen voor 
ze werden verscheept. Op de kade-
muur staan de waterstanden van 
overstromingen! De huizen langs de 
rivier hebben dan ook steile daken, 
zodat bij hoogwater daaronder goe-
deren konden worden opgeslagen. In 
de zomer worden in het klooster con-
certen en tentoonstellingen georga-
niseerd. Voorbij Bergerac wordt de 
Dordogne naar de zee steeds breder.
ª Verlaat de stad via de D32 en neem 
bij Le Fleix links de D20 naar Ste-Foy-
la-Grande. Steek de rivier over naar 
Ste-Foy. Neem rechts de D936, dan bij 
St-Pey-d’Armens rechts de D670 en 
rechts de D122 naar St-Émilion.

DAGTOCHTEN
Met Le Mont-Dore (aan de D983), 
Mauriac (aan de D678) en Bergerac 
(aan de D660) als basis kan de route 
in dagtochten worden gedeeld.

Adembenemende uitzichten
Geniet van het uitzicht over de 
Auvergne vanaf de Puy de Sancy 1. 
Ga dan via de D983 naar Le Mont-
Dore 2 of La Bourboule, waar u 
zichzelf kunt verwennen met een 
kuur.

Neem vanaf Le Mont-Dore de D983 
naar Puy de Sancy.

Mauriac en de kloven
Mauriac 5 is een goede uitvalsbasis 
om enkele kloven van de Dordogne 
te verkennen en de beroemde dam-
men te bewonderen, zoals Bort-les-
Orgues 4 en Barrage de l’Aigle 6. 

Neem vanaf Mauriac de D678 en de 
D105 naar de Pont de St-Project en 
volg de Route des Ajustants naar 
Bort-les-Orgues. 

Wijngaarden langs de rivier
Op weg van Bergerac a naar de 
monding van de Dordogne liggen 
talloze wijngoederen die wijnproe-
verijen organiseren. Informeer bij 
het Maison des Vins in Bergerac naar 
rondleidingen en bezoek de vele 
caves en wijngaarden van 
St-Émilion.

Neem vanuit Bergerac de D936 naar 
St-Foy-le-Grande en ga over de D936 
en de D670 verder naar St-Émilion.

s St-Émilion
Gironde, Aquitaine; 33330 
De namen in deze wijnstreek worden 
steeds legendarischer. St-Émilion 
mag u niet missen: het is een prima 
plaats voor een lunch, om wijn te 

Boven Boten in de haven van Bourg-sur-
Gironde Onder De daken van St-Émilion

ETEN EN DRINKEN

TRÉMOLAT
Bistrot de la Place gemiddeld
In deze rustieke bistro waar Claude 
Chabrol zijn klassieker Le Boucher 
(1970) opnam, eet men worstjes en 
confit de canard.  
Trémolat, 24510; 05-53228069;  
gesloten ma, okt.–april di 

BERGERAC
L’Imparfait gemiddeld–duur
Intiem, prettig restaurant, gevestigd in 
een 12de-eeuws klooster in de oude 
stad van Bergerac. Regionale klassie-
kers staan op het menu, evenals de 
beste bergeracwijnen.  
Rue des Fontaines 8, 24100; 05-5357 
4792; www.imparfait.com; open dag. 

ST-ÉMILION
L’Envers du Décor gemiddeld
Proef de grote selectie St-Émilion- en 
andere wijnen in deze wijnbar annex 
restaurant en eet lokale gerechten of 
eenvoudige omeletten en salades. 
Rue du Clocher 9, 33330; 05-57744831

d Libourne
Gironde, Aquitaine; 33500 
Libourne is de volgende grote haven 
langs de rivier. Het werd als bastide 
gebouwd door de Engelsen, wat nog 
te zien is aan de stadspoorten en de 
overwelfde straten. Het was een 
belangrijke haven voor de wijnhandel: 
hiervandaan werd de streekwijn naar 
heel Noord-Europa vervoerd, vooral 

f Bourg-sur-Gironde
Gironde, Aquitaine; 33710
Bourg-sur-Gironde lag ooit aan de 
Gironde, maar doordat de strook 
land tussen de Garonne en de 
Dordogne door rivierslib is uitge-
breid, is de stad aan de Dordogne 
komen te liggen. Bourg is een rustig 
plaatsje met een grote kade, een 
park rond de citadel en veel kunst-
galerieën. Volg de oostelijke oever 
van de Dordogne tot Château 
Eyquem om het einde van de rivier 
bij Bec d’Ambes te zien, het puntje 
van het gebied dat wijnliefhebbers 
kennen als Entre-deux-Mers. Hier 
ontmoet de Dordogne de Garonne 
en begint de Gironde. De rivier is 
breed en schittert, het licht is duize-
lingwekkend, en als de geur van 
druiven niet zo sterk was, zou u zelfs 
de zee kunnen ruiken. 

Boven 16de-eeuws klooster in Bergerac 
Onder De Dordogne slingert nabij Trémolat 
langs de akkers

naar Groot-Brittannië. De kades zijn 
druk dankzij de cafés, die vooral op 
marktdagen een bezoek waard zijn.
ª Ga verder over de D670 en neem 
bij St-André-de-Cubzac de D669 naar 
Bourg-sur-Gironde.

proeven of gewoon door de straatjes 
te dolen, waarvan het graniet naar 
verluidt uit Cornwall afkomstig is en 
als ballast diende van schepen die 
daar wijn naartoe hadden vervoerd. 
Langs de smalle straten van de stad 
staan middeleeuwse gebouwen. De 
gouden kalkstenen kroon van 
St-Émilion lijkt te schitteren van licht. 
De architectonische parel is de Église 
de Saint-Émilion, Europa’s grootste 
monolithische kerk: een grote onder-
grondse ruimte met een 14de-eeuws 
portaal dat uit zacht kalksteen is 
gehouwen. De klokkentoren biedt 
uitzicht over de wijngaarden.
ª Keer terug naar de D670, ga rechtsaf 
en rijd verder naar Libourne.

ROUTE 15: DE DORDOGNE: VAN BRON NAAR ZEE

ACCOMMODATIE

BERGERAC
La Flambée gemiddeld 
Rustig, stijlvol hotel in een park. 
Route de Périgueux, 49 avenue 
Marceau-Feyry, 24100; 05-53575233; 
www.laflambee.com 

ROND BERGERAC
Château les Merles duur 
Stijlvolle kamers en een modern res-
taurant in een 19de-eeuws kasteel.  
Tulières, Mouleydier, 24520; 05-5363 
1342; www.lesmerles.com

BOURG-SUR-GIRONDE
Château de la Grave gemiddeld 
Luxueuze B&B in een 16de-eeuws kas-
teel met torentjes. 
Bourg-sur-Gironde, 33710; 05-5768 
4149; www.chateaudelagrave.com; 
gesloten okt.–maart 

WIJN PROEVEN IN BERGERAC 
EN ST-ÉMILION

Maison des Vins (Quai Cyrano)
Rue des Récollets 1, Bergerac, 24100;  
05-53635755; www.vins-bergerac 
duras.fr

Toeristenbureau in St-Émilion 
Le Doyenné, place des Créneaux,  
St-Émilion, 33330; 05-57552828; www.
saint-emilion-tourisme.com

ACTIVITEITEN IN TRÉMOLAT

Mairie de Trémolat
Place de l’Église 24, 24510; 05-5322 
8017; www.tremolat.fr
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DES ANGLAIS

DE ROUTE VOORBEREIDEN

Begin/einde: Nice/Mougins.

Aantal dagen: 2–3, met een halve 
dag om Vieux-Nice te verkennen.

Afstand: 90 km.

Toestand van de wegen: Over het 
algemeen prima, met duidelijke 
markering. 

Beste periode: April–juni, voordat de 
Rivièra wordt overstroomd door 
vakantiegangers, of september–okto-
ber, wanneer de prijzen dalen.

Openingstijden: Winkels en kerken 
zijn gewoonlijk geopend van 10.00–
17.00 uur. Veel musea en bezienswaar-
digheden zijn op maandag en/of 
dinsdag, en op feestdagen gesloten. 

Markten: Nice: di–zo (antiek op ma); 
Vence: dag. (antiek op wo); Biot: di; 
Antibes: di–zo (juni—aug.: dag.).

Winkelen: Bewonder het glas in Biot 
en het aardewerk in Vallauris.

Evenementen: Nice: carnaval, 
feb.–maart; Jazz Festival, juli; Cagnes-
sur-Mer: Fête de la Châtaigne, nov.; 
Vence: Fête de Pâques, Pasen; 
Festival Nuits du Sud, juli.

DAGTOCHTEN

Wie het verleden wil proeven kan naar 
het populaire Antibes. Kunstenaars
op zoek naar inspiratie moeten zeker 
een ochtend doorbrengen in 
Mougins. Zie verder blz. 237.

ACTIVITEITEN

Verken de vele kunstgaleries
in en rond de smalle voetgangers-
straatjes van Vieux-Nice.

Verruil het toerisme voor een vredig 
bezinningsuurtje in de Chapelle du 
Rosaire van Matisse in Vence.

Lunch in de tuin van La Colombe d’Or 
in St-Paul de Vence en bewonder daar-
na de particuliere kunstcollectie.

Bezoek Château Grimaldi in Antibes, 
het voormalige atelier van Picasso, waar 
nu het Musée Picasso is gevestigd.

Bewonder de meest exclusieve kera-
miek van de Côte d’Azur in de Galerie 
Madoura, Vallauris.

Zwem in de kristalheldere zee bij het 
door sterren bezochte strand van 
Cannes.

AUTOROUTES FRANKRIJK ROUTE 22: DE RIVIÈRA-KUNSTENAARSROUTE

Linksboven Panoramisch uitzicht op het landschap bij Saint-Paul-de-Vence, 
blz. 236 Onder Het Musée Picasso bij het water in Antibes, blz. 236
Rechtsonder De Cathédrale Notre-Dame de la Nativité in Vence, blz. 235

Of het nu de kwaliteit van het licht, de blauwe Middellandse Zee of gewoon 
de zuivere Provençaalse lucht is, de Côte d’Azur trekt al lang de beroemdste 
kunstenaars ter wereld aan. De impressionisten Claude Monet en Pierre-
Auguste Renoir waren de eersten die de Franse Rivièra als uitvalsbasis kozen. 
Andere kunstenaars die over het unieke licht van de regio hoorden, volgden 
al snel. Henri Matisse bezocht Nice voor het eerst in 1917 en verbleef de 
volgende 35 jaar wisselend in Nice en Vence. Pablo Picasso bracht na een 
kennismaking in de jaren 1930 vier decennia door in Golfe Juan, Vallauris, 
Antibes en Mougins. Marc Chagall verhuisde in de jaren 1940 naar de 
Provence en vestigde zich uiteindelijk in Saint-Paul-de-Vence, nu een 
heiligdom voor de moderne kunst. Ondanks de wisseling in populariteit en 
stijlen vormt de Rivièra nog altijd een van de creatiefste plaatsen ter wereld.

DE RIVIÈRA-KUNSTENAARSROUTE

SYMBOOL

 Route

0 kilometer 2

Nice Côte-
d‘Azur

C
o

r
n

i c
h

e
d

u
V

a
r

Pointe de la Croisette

Cap
d’Antibes

Mardaric

Le Var

G o l f e
J u a n

Île Sainte-Marguérite

Îles de Lérins

B a i e  d e s
A n g e s

NICE

VENCE

SAINTPAULDEVENCE

BIOT

ANTIBES
VALLAURIS

MOUGINS

CANNES

CAGNES-SUR-MER

St-Antoine

Ste-
Marguerite

Magnan

La Madeleine

Super-
Cannes

Ste-Hélène

La Californie

La Gaude

La Colle-
sur-Loup

Les
Pugets

Pas-de-
Sénès

St-Donnat

Villeneuve-
Loubet

Haut-de-Cagnes

St-Pierre

St-Jean

Palm Beach

Logis-du-Loup

Bouches-du-Loup

St-Maymes

La Croix-
Rouge

Villeneuve-
Loubet-Plage

Marina Baie des Anges

Cathédrale
St-Nicolas

Musée Renoir

Chapelle
du Rosaire

Cabrières

Rocheville

Le Cannet

St-Laurent-
du-Var

Cros-de-Cagnes

Juan-
les-Pins

Golfe-Juan

LA
VO

IE
RAPID

E

PROMENADE

DES ANGLAIS


