Hier fantaseer
je over een ander leven…
Het Park
ontdekken
NEDERlANDs
Zandstranden met riet, rijsten graanvelden, zoutpannen en de Middellandse
Zee, het Regionale Natuurpark van de Camargue biedt de bezoeker vele gezichten.

nestelplaats in Frankrijk van de roze flamingo, het
wereldberoemde symbool van de streek.
Roze flamingo’s, maar ook stieren, paarden, dwergooruilen, dunbekmeeuwen, zeezwaluwen, reigers,
bevers, steltkluten… in deze uitzonderlijke streek
wonen talrijke dieren- en vogelsoorten.

De uit de strijd tussen de Rhône en de Middellandse
Zee ontstane Camargue is uit biologisch oogpunt
één van de rijkste gebieden van West-Europa.

De mooie, steeds veranderende Camargue is een
betoverende streek vol contrasten die zijn duizenden-één facetten toont aan de hand van de tijd en
het seizoen en die altijd wel een verrassing voor u in
petto heeft.
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OffiCe de tOuriSme d’ArleS
Esplanade Charles de Gaulle - 13200 Arles
Tel. +33 (0)4 90 18 41 20 - Fax. +33 (0)4 90 18 41 29
www.arlestourisme.com
ot-arles@visitprovence.com
OffiCe de tOuriSme POrt-SAint-lOuiS
Tour Saint-Louis - Quai Bonnardel
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tel. +33 (0)4 42 86 01 21 - Fax. +33 (0)4 42 86 09 77
www.portsaintlouis-tourisme.fr
contact@portsaintlouis-tourisme.fr
OffiCe de tOuriSme
deS SAinteS-mArieS-de-lA-mer
5 avenue Van Gogh
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Tel. +33 (0)4 90 97 82 55 - Fax. +33 (0)4 90 97 71 15
www.saintesmaries.com - info@saintesmaries.com
COmité régiOnAl de tOuriSme
PrOvenCe-AlPeS-Côte d’Azur
Maison de la région - 61, La Canebière
CS 10009 - 13231 Marseille Cedex 01
Tel. +33 (0)4 91 56 47 00 - Fax. +33 (0)4 91 56 47 01
www.tourismepaca.fr
infOrmAtiOnS tOuriStiqueS
Sur leS BOuCheS-du-rhône
Bouches-du-rhône tourisme
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tel. +33 (0)4 91 13 84 13 - Fax. +33 (0)4 91 33 01 82
www.visitprovence.com
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Regionaal natuurreservaat
van Le Scamandre
(Réserve naturelle régionale du Scamandre)
De biodiversiteit is hier ongekend: de vogels, waarvan een groot aantal bijzondere soorten vlakbij de
receptie van het Centrum nestelen, zijn het symbool van deze typisch mediterrane vochtige zone.
In het reservaat vindt men met name 9 Europese
reigersoorten, plus het merendeel van de op Frans
grondgebied levende zwarte ibis. In de natuurlijke
woongebieden vindt men een groot aantal beschermde soorten, zoals de Europese moerasschildpad,
een waterschildpad.

Syndicat mixte de la Camargue gardoise
Centre du Scamandre, route des iscles - gallician 30600 vauvert
tel. +33 (0)4 66 73 52 05 - contact@camarguegardoise.com
www.camarguegardoise.com - Openingstijden : van dinsdag t/m zaterdag van
9u tot 18u, gesloten op feestdagen. vrije toegang – reserveren verplicht voor
groepen.
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Mas de Pin Fourcat

Ontdek met een groep of uw gezin op dit privé landgoed de authentieke, ongerepte Camargue met een
bezoek aan een kudde stieren of paarden en bekijk
alle vogelsoorten van dichtbij in de moerassen en
op de meren. Bezoek in een kar of te paard.
route du bac - CiAm - les Saintes-maries-de-la-mer
tel. +33 (0)4 66 73 51 94 - info@maspinfourcat.com
www.maspinfourcat.com - www.camargue-mer.com
Openingstijden : het hele jaar van 8u tot 12u en van 13.30u tot 17u na reservering.
Bezoek niet gratis.
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Vogelpark van Pont de Gau
(Parc ornithologique de Pont de Gau)

en vergeet tussen mei en oktober niet uw muggencrème
en producten ter bescherming tegen zon en water.
S. Mercier

Het vogelpark van Pont de Gau nodigt u uit van
dichtbij kennis te maken met de wilde fauna in
een natuurpark van 60 ha. 7 km aan paden leiden
u langs alle facetten van dit zo bijzondere milieu:
moerassen, meren, rietvelden, graslanden, waterwegen tussen de meren en de zee... door de grote
verscheidenheid aan woongebieden vindt men hier
een groot aantal vogelsoorten, die al dan niet trekken. Hier is alles uitgedacht om de aanwezigheid
en het observeren van honderden roze flamingo’s,
reigers, ooievaars, zilverreigers, talingen, roofvogels,
zangvogels en steltlopers zo eenvoudig mogelijk te
maken.

les Saintes-maries-de-la-mer - tel. +33 (0)4 90 97 82 62
contact@parcornithologique.com - www.parcornithologique.com
Openingstijden : van 01/04 t/m 30/09 van 9u tot het ondergaan van de zon, van
01/10 t/m 31/03 van 10u tot het ondergaan van de zon. Bezoek niet gratis.

Nationaal natuurreservaat van
de Camargue (Réserve naturelle nationale de Camargue)
het nationale natuurreservaat van de Camargue omvat 13 000 ha meren, lagunes en sansouires en maakt deel uit van de grootste vochtige natuurreservaten van europa. het uitgestrekte gebied dat het meer van vaccarès omvat
en zich uitstrekt tot het strand, geniet een volledige bescherming en bevat
ware schatten voor de bezoeker, waaronder met name 237 beschermde vogelsoorten die in het ongerepte landschap leven.

étang du fangassier - Salin-de-giraud - van 01/04 t/m 31/09.
Betalende excursie uitsluitend na reserveren bij de vvv van Arles :
+33 (0)4 42 86 89 77 of +33 (0)6 95 90 70 48 - ot-arles@visitprovence.com
www.guide-nature.fr
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SNPN / Réserve nationale de Camargue
SNPN / Réserve nationale de Camargue
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La Capelière

Hier kunt u kennis maken met natuurlandschappen
en de fauna en flora van de Camargue langs ontdekkingsroutes, observatieposten en exposities.
Vergunningen voor de observatieposten van Salin
de Badon worden afgegeven in La Capelière.

Openingstijden : van 01/04 t/m 30/09 van 9u tot
13u en van 14u tot 18u, van 01/10 t/m 31/03 van
9u tot 13u en van 14u tot 17u, m.u.v. dinsdag.
gesloten op 25/12 en 01/01. Bezoek niet gratis.
Société nationale de protection de la nature
(franse natuurbescherming)
nationaal reservaat van de Camargue - C 134 de
fiélouse - Arles - tel. +33 (0)4 90 97 00 97 - camargue-rn@espaces-naturels.fr
www.reserve-camargue.org

Steltkluut
(Himantopus himantopus)

Kluut
(Recurvirostra avosetta)

Om te bewonderen, maar niet om te plukken

Salin-de-giraud - tel. +33 (0)4 42 86 81 28 - palissade@parc-camargue.fr
www.palissade.fr - Openingstijden : van 15/11 t/m 28/02 van woensdag t/m zondag
van 9u tot 17u, gesloten op 25/12 en 01/01. de rest van het jaar elke dag geopend,
gesloten op 01/05 en 11/11. van 01/03 t/m 14/06 van 9u tot 17u, gesloten op 01/05. van
15/06 t/m 15/09 van 9u tot 18u. van 16/09 t/m 14/11 van 9u tot 17u, gesloten op 11/11.
Ontdekking te paard van 01/04 tot het einde van de herfstvakantie. Bezoek niet gratis.
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Panorama op
zoutpannnen

mediterrane strobloem
(Helichrysum stoechas)

lamsoor
(Limonium narbonense)

eenjarige zeekraal
(Salicorna annua)

Panorama gelegen over de weg tussen Piemanson en Salin-de-giraud.
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Nationaal natuurreservaat van Het moeras
van Le Vigueirat
(Les Marais du Vigueirat)
Ontdek de grote verscheidenheid van landschappen, met graslanden en ondergelopen bossen, sansouires, uitgestrekte waterplassen en het grootste
beschermde rietveld van de Camargue. Deze natuurlandschappen vormen het decor van het leven
van duizenden vogels, 4 kuddes van stieren en paarden uit de Camargue, 15 km paden met observatieposten, palen… Routes voor groot en klein, om te
voet of in een open koets of via een ecoverantwoord
pad, uniek in Frankrijk, te ontdekken.

mas thibert - tel. +33 (0)4 90 98 70 91 - visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org - Openingstijden : van 01/02 t/m
7/12 van 9:30u tot 17:30u. gratis en vrij bezoek, betalende rondleidingen na
reservering

Ontdekking
van het culturele erfgoed

1

zandlelie
(Pancratium maritimum)

Hier zult u geobserveerd de salants moerassen die
ingerichte lagunes zijn teneinde de concentratie van
de wateren in natrium-chloride kunnen toe te laten.
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Departementaal domein van
het Kasteel van Avignon
(Domaine départemental du Château d’Avignon)

Museum van de Camargue (Musée de la Camargue )
Dit ‘maatschappijmuseum’ vormt een niet te missen inleiding op een bezoek aan de streek. De permanente tentoonstelling ‘Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue’
(Het verloop van de tijd… en de verloop van het water)
toont aan dat dit eiland, gevormd door de Rhône en de
zee, met tal van bruuske en brutale transformaties werd
geconfronteerd, zodat de mens zich voortdurend moest
aanpassen om te kunnen overleven en werken. Op het
3,5 km lange ontdekkingspad kunnen de bezoekers in een
houten observatorium dat de kunstenaar Tadashi Kawamata maakte voor Marseille Provence 2013, het landschap
vanuit de hoogte bewonderen.

mas du Pont de rousty, rd 570- Arles
tel. +33 (0)4 90 97 10 82
musee@parc-camargue.fr - www.parc-camargue.fr - elke dag geopend, behalve
dinsdag, vanaf 01/04 tot 30/09, van 9.00 tot 12.30u en van 13.00 tot 18.00u, van
01/10 tot 31/03 van 10.00u tot 12.30u en van 13.00 tot 17.00u. Betalend bezoek.

Meteen bij binnenkomst ontdekt de bezoeker een zeer
originele plek in de Camargue: een Engelse tuin, een
als historisch monument geklasseerd kasteel dat als
inspiratiebron de liefde van de rijke burgerij van de
Belle Époque voor de geschiedenis had en een waterstation uit het einde van de 19e eeuw, waarvan de
pomp nog steeds werkt om het voormalige terrein van
Louis Noilly-Prat te irrigeren. Bezoek, exposities, culturele en pedagogische activiteiten het hele jaar door.

rd 570 les Saintes-maries-de-la-mer
tel. +33 (0)4 13 31 94 54 - www.chateaudavignon.fr - Openingstijden : van 1/04
t/m 4/10 : van donderdag t/m zondag, van 9.45u tot 17.30u, gesloten op 1 mei.
van Openingstijden : van 5/10 t/m 31/03 : de donderdagen en en vrijdag, alleen
voor de groepen en op reservering. gratis bezoek aan het park en de bijgebouwen.
het bezoek aan het kasteel is niet gratis.
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Vuurtoren van la
Gacholle (Phare de la Gacholle)

Openingstijden : tijdens de schoolvakanties en
alle weekenden en feestdagen van 11u tot 17u.
vrij toegankelijk.

vuurlibel
(Crocothemis erythraea)

Enkele planten uit de Camargue

6

Eén van de vertrekpunten voor een betoverende wandeling van de dijk naar de zee : 20 km aan wandel - en
fietspaden die ten strengste verboden zijn voor motorvoertuigen. De duinen mogen niet betreden worden,
ook niet te voet, maar men heeft toegang tot de zee
via afgezette paden. Hier kan men zeevogels en vogels
uit de brakke gebieden observeren : meeuwen, sternen,
zeemeeuwen, roze flamingo’s… Expositie gewijd aan
de zeekust van de Camargue en observatiepost.

europese moerasschildpad
(Emys orbicularis)

Domaine de la Palissade

Het meest interessante aan dit buiten de dijken van
de Rhône gelegen landgoed is de aanwezigheid van
met de rivier en de zee in verbinding staande meren
en lagunes. Het biedt unieke landschappen waar men
een rijke, gevarieerde fauna en flora vindt. De waterplassen vormen een bijzonder woongebied voor
vissen: zeewolf, paling, harder, gewone slijmvis, elft,
lamprei... De door deze biologische overvloed aangetrokken vogels zijn alom aanwezig, aan de hand van het seizoen en de activiteitenperiode : steltkluten, kluten, strandlopers, ruiters en alle soorten eenden die in groten getale
hier de winter doorbrengen... Men vindt hier ook een gemengde kolonie reigers en zilverreigers. Het Domaine de la Palissade is het enige natuurpark in de Camargue dat te paard
te bezoeken is. Natuurexposities, ontdekkingspaden, rondleidingen met activiteiten.

H. Hote/Agence Caméléon

EI

de Camargue
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Al meer dan 20 jaar zorgt het Regionale natuurpark
van de Camargue voor het toezicht op en de exploitatie van de enige plaats in Frankrijk waar de roze
flamingo zich voortplant, in het meer van Le Fangassier, eigendom van het Conservatoire du Littoral. In
samenwerking met het Park, de VVV van Arles, de
Tour du Valat en het Conservatoire du littoral organiseert het BGN (Bureau voor Natuurgidsen) voor u excursies om kennis te maken met één van de grootste
kolonies roze flamingo’s aan de westkant van de
Middellandse zee, op het moment dat zij nestelen.

F.Larrey, T. Roger / Découverte du Vivant

Parc naturel
régional
des Alpilles

Enkele dieren uit de Camargue

Domaine de la Palissade
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Voortplantingsplaats van de roze
flamingo (Étang du Fangassier)

G. Rey / G. Santantonio / Salin
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Les Amis des Marais du Vigueirat

AVIGNON
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Ons vinden
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Ontdekking van
het natuurlijke erfgoed

S. Baudouin / SMCG

ORANGE

Wij hopen dat u van uw bezoek zult genieten…

Hoapo / Envies Rhônements

De op de migratieroute tussen Noord-Europa en Afrika gelegen streek vormt een belangrijke rustplaats
voor trekvogels. Hier vindt men eveneens de enige

Rijstmuseum (Musée du Riz)
Robert Bon, de voormalige directeur van de rijstfabriek Bongran en hoofd van het museum, onthult
voor u alle geheimen van de rijst: de geschiedenis,
de teelt, de verwerkings- en peltechnieken en de
geheimen van het koken en bereiden. U ontdekt
verder bijzondere machines, maquettes, documenten… en eindigt dit bezoek op smakelijke wijze
met het proeven van biologische en natuurlijke
producten.
le Petit manusclat - le Sambuc - Arles
tel. +33 (0)6 38 16 56 90 - contact@museeduriz.fr
Openingstijden : het hele jaar - na reservering.
Bezoek niet gratis en met een gids.

Tour Saint Louis
Vanaf het terras van deze toren, die in 1737 als
wachttoren voor de bevolking en als vuurtoren voor
de schepen werd gebouwd, heeft men een uitzonderlijk weids uitzicht over de Camargue. De Tour
Saint Louis, die een uniek uitzicht biedt over het canal Saint Louis, de monding van de grote Rhône, de
zoutpannen en de Camargue en waar men de VVV
kan vinden, staat tegenwoordig op de Franse Monumentenlijst. Permanente tentoonstelling van de
grootste ornithologische collectie van de Camargue
en tijdelijke tentoonstellingen. Bezoek niet gratis.

quai Bonnardel - Port-Saint-louis-du-rhône - tel. +33 (0)4 42 86 01 21
contact@portsaintlouis-tourisme.fr - www.portsaintlouis-tourisme.fr
Openingstijden van maandag t/m vrijdag : 8.30u tot 11.30u – 13.30u tot 16.30 u.
tijdens het toeristische seizoen: ruimere openingsuren.

Al deze structuren om het natuurlijke en culturele erfgoed te ontdekken,
staan op de kaart op de achterzijde

Parkeer uw auto goed op de hiervoor bedoelde
parkeerplaatsen.
respecteer de dieren en voorkom lawaai.
Steek nooit vuur of een barbecue aan.
Blijf tijdens een wandeling op de paden en respecteer
privé eigendommen.
denk op het strand aan de duinen, deze zijn kwetsbaar
help ons de Camargue schoon te houden :
houd altijd uw afval bij u!

U bevindt zich in een Regionaal natuurpark

Enkele adviezen
w 150 000 trekvogels per jaar
Driekwart van de vogelsoorten, de helft
van de zoetwatervissen en een kwart
van de flora die in Frankrijk te vinden
zijn, vindt men terug in de Camargue !

w 10 000 inwoners
w 100 000 hectare
w 75 km zeekust
Hoogste punt : 4 m boven de
zeespiegel !

w 5 700 planten - en diersoorten
(m.u.v. ongewervelden) waarvan
489 landelijk of wereldwijd beschermd
worden.

3 gemeentes
> Arles
> les Saintes-maries-de-la-mer
> Port-Saint- louis-du-rhône

Het Park in enkele cijfers
Het multidisciplinaire team houdt zich bezig met de bescherming van het natuurlijke en culturele erfgoed, maar ook met de ontvangst van de bezoekers en
tracht hen bewust te maken van de rijkdommen van dit erfgoed. Het werkt aan
de verbetering van de leefbaarheid voor de inwoners en steunt agrariërs en de
toeristensector die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling, met name met
het merk « Parc naturel régional de Camargue »…

Het Park vormt een openbare overlegstructuur tussen de plaatselijke
overheid, de economische sector en de inwoners van de streek. Zijn
belangrijkste taak is de ontwikkeling van de menselijke activiteiten
te verenigen met het behoud van de natuur.

Het Regionale Natuurpark
van de Camargue

Grens van het Nationale
Reservaat van de Camargue

Grens van het Regionaal
Natuurpark van de Camargue
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Domaine de la Palissade
Panorama op zoutpannnen
Rijstmuseum (Musée du Riz)
La Capelière
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Tour Saint Louis
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3 Departementaal domein van het Kasteel van Avignon

(Réserve naturelle régionale du Scamandre)
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Di g u e à la mer
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De zandstranden van de Camargue strekken zich uit
over ca. 50 km. Buiten het gebied van de beschermende dijken is de kuststreek van de Camargue
overgeleverd aan de grillen van de zee en verandert
daardoor constant. De duinen dragen veel bij aan de
schoonheid van het landschap en hebben een grote
botanische waarde, met een specifieke flora met een
spectaculaire bloeitijd en zeldzame insectensoorten.

Het strand en de duinen
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Panorama-uitzicht
Toeristische route
Ontdekkingsroute voor voetgangers en fietsers
(verboden voor voertuigen)
Fietspad
gratis pad voor voetgangers

Phare de
Faraman

Martigues
Marseille
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Bac de Barcarin
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Port-Saint-Louisdu-Rhône

Deze in het zuiden van de Camargue, langs de
zee aangelegde lagunes dienen om de concentratie in het water van natriumchloride mogelijk
te maken.
Vanwege hun uitgestrektheid en hun rijkdom aan
ongewervelden zijn deze favoriet bij de vogels,
met name de roze flamingo, die hier overvloedig
voedsel vindt en hier de meeste tijd doorbrengt.

De zoutpannen

De sansouire, een tijdelijk door de zee overstroomde
zoutvlakte, is een milieu waar zoveel zout aanwezig
is, dat alleen enkele plantensoorten (zeekraal, kalikruid, zoutmelde, strandkruid) er kunnen groeien.
Deze gedurende het jaar gedeeltelijk overstroomde
gebieden tonen in de zomer soms witte strepen, die
op de aanwezigheid van zout wijzen. De hier en daar
te vinden versnipperde graslanden zijn natuurlijke milieus waar de invloed van zout minder merkbaar is.

Salin-de-Giraud

D36c
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Deze vindt men in de hoge Camargue en langs de oevers van de
Rhône. In de moerassen vinden we planten met de voeten in het
water, zoals bies, riet en rietgras. Zij worden gebruikt voor de jacht
of voor het grazen in de zomer en vormen een belangrijke rustplaats voor nestelende en overwinterende vogels.
De rietvelden zijn zones waar overwegend riet (sagno in het
Provençaals) groeit. In de winter oogst men het riet,dat gebruikt
wordt voor het bedekken van daken in Frankrijk en het buitenland.

De zoete moerassen en rietvelden

De sansouires en grasvlaktes

Le Sambuc

Mas-Thibert
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Pont Van Gogh

Arles

Parc naturel
régional des Alpilles
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Gimeaux

Albaron
Le Paty-dela-Trinité

Saliers
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Nîmes

Les Saintes-Mariesde-la-Mer

4

2 Regionaal natuurreservaat van Le Scamandre

(Receptie van het Park)

1 Museum van de Camargue

Bac du Sauvage
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Cabanesde-Cambon
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De zich in lage Camargue te vinden ondiepe meren worden van de zee gescheiden door een strook
zand. Deze staan van tijd tot tijd in verbinding met
de zee via zeegaten en zijn brak of zout. Het zijn
de favoriete plekken voor vogels en vissen en spelen
een belangrijke rol in het waterbeheer.
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Pin Fourcat
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De meren of lagunes
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20% van de bebouwde oppervlakte wordt
gebruikt voor de rijstteelt. De door de
Rhône van zoetwater voorziene rijstvelden
ontzilten de grond tot diep onder de oppervlakte en vormen gunstige zones voor
de voeding van bepaalde nestvogels, zoals
de reiger. Zij worden onder water gezet
vanaf april en drooggepompt in september,
voor de oogst.

D
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De Camargue, een uitgestrekte vochtige zone gelegen in de delta van de Rhône, is een uitzonderlijk gebied : een biologische rijkdom, een grote verscheidenheid aan fauna en flora, afwisselende
landschappen en een grootse Provençaalse cultuur met een rijke geschiedenis…
Of u nu een natuurliefhebber bent of van de tradities van de Camargue houdt, of u nu alleen bent of
met uw gezin, wij bieden u diverse mogelijkheden om kennis te maken met het Regionale Natuurpark
van de Camargue en het buitengewone, maar kwetsbare grondgebied hiervan te respecteren.
Een bezoek aan een museum of een natuurgebied, wandel- of ruitertochten tussen de zee en de
meren, een toeristische rondrit of lekker uitrusten op het strand… bepaal zelf wat u wilt, maar vergeet
niet dat ook u ervoor moet zorgen dat deze streek zo mooi blijft.
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Domaine Paul Ricard

Manade Mailhan

Tél. + 33 (0)4 90 97 27 73
contact@manade-blanc.fr

Manade Blanc

Tél. + 33 (0)4 90 97 28 50
contact@manade-jacques-bon.com

Manade Jacques Bon

Tél. + 33 (0)4 90 97 50 06
contact@manadecavallini.com

Manade Cavallini

Tél. + 33 (0)6 10 66 02 12
contact@manadesaintantoine.com

Manade Saint-Antoine

Tél. + 33 (0)4 90 97 10 62
manadepaulricard@wanadoo.fr

Manade Paul Ricard

Tél. + 33 (0)4 90 97 00 12 / (0)6 15 09 09 11
jacques.mailhan@yahoo.fr

Domaine de Beaujeu

Tél. + 33 (0)4 90 97 10 41
www.masdevaleriole.com

Mas de Valériole

30 km
42 km
37 km
37 km
36 km
40 km
5 km

Tél. + 33 (0)9 64 18 90 33 / 4 90 97 22 30
domainedebeaujeu@yahoo.fr

Afstanden tussen de belangrijkste steden:
Aigues-Mortes - Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Aigues-Mortes - Arles
Arles - Salin-de-Giraud
Arles - Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Arles - Port-Saint-Louis
Albaron - Salin-de-Giraud (par bord du Vaccarès)
Salin-de-Giraud - Port-Saint-Louis
(met de verboot)
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te bezoeken door individuele bezoekers

Tél. + 33 (0)6 63 65 26 08
jerome@ecurie-camargue.fr

L’Écurie de l’Auberge Cavalière du Pont des
Bannes

Tél. + 33 (0)6 80 25 68 58 / (0)4 90 97 90 22
equitation@hotel-la-grenouillere.fr

Centre de Tourisme Équestre La Grenouillère

Tél. + 33 (0)4 90 97 84 10 / 06 11 57 74 75
info@camargueacheval.com
www.cabanesdecacharel.com

Les Cabanes de Cacharel

Tél. + 33 (0)6 03 54 10 94 / (0)4 90 97 10 37
mrozemmanuelgil@free.fr

Bergerie d’Alivon

Tél. + 33 (0)4 90 97 10 62
manadepaulricard@wanadoo.fr

◗ sTierenKuDDes
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◗ ToerisTiscHe ruiTercenTra

Met het door het Franse ministerie van Milieu
gedeponeerde merk « Parc naturel régional »
onderscheidt men agrarische en ambachtelijke
producten, diensten en knowhow die de specifieke
waarden van de streek en het milieu respecteren
en het accent op menselijke waarden leggen.

Het merk
« Parc naturel régional »
is een belofte
van het bedrijfsleven

