
 

  



 

 

1 Eguisheim Haute-Rhin (68) Eguisheim is een dorp en gemeente in het Franse departement Haut-Rhin in 
de regio Elzas, op een paar kilometer ten zuiden van Colmar. Het dorp is in 
cirkels gebouwd rondom een kasteel uit de 13e eeuw. Van de burcht is 
alleen de kapel midden in het dorp nog over.  Je kunt er eindeloos dwalen 
door de schilderachtige straatjes in het centrum, maar ook een bezoek aan 
het kasteel is een must. Houd je van wijn? Dan is een stop bij het wijnhuis 
Hubert et Heidi Hausherr bijna een verplichting, die een paar van de beste 
wijnen uit dit gebied produceert. 

2 Barfleur Normandië Barfleur is een badplaats in het noorden van Frankrijk en vormt met 650 
inwoners de kleinste gemeente van het Franse departement Manche. Het 
uiterst charmante plekje heeft, naast een pittoreske haven, ook een 
fantastische vuurtoren. Beklim de 365 treden tot de top en bewonder het 
panoramische uitzicht over het plaatsje. 

3 Moustiers-
Sainte-Marie 

Alpes de Haute 
Provence (04) 

Omringd door lavendelvelden in het hart van het Verdon Regionale-park ligt 
het dorp Moustiers-Sainte-Marie in een van de mooiste gebieden van 
Frankrijk. Het dorp is beroemd om de ster die aan een ketting tussen twee 
rotsen hangt. Hoe de ketting daar terecht is gekomen, is nog altijd een 
mysterie. Duik voor meer informatie over de geschiedenis of als je meer wilt 
weten over de lokale ambacht het Museo de la Loza in. 
Dorp ligt in natuurgebied van Verdon 

4 Pesmes Haute-Saône 
(70) 

De tijd lijkt stil te hebben gestaan in Pesmes. Het dorp ligt boven de rivier de 
Ognon en heeft een prachtige, middeleeuwse stadsmuur die nog intact is. 
Pesmes is met name geroemd door de brede selectie van biologische olijfolie 
die hier geproduceerd wordt. Wil je een bijzonder souvenir meenemen voor 
thuis, scoor er dan een in de winkel Oléanne! 

5 Lavardin Centre Lavardin is een van de oudste dorpen uit deze lijst. Lavardin dook voor het 
eerst op in de geschiedenisboeken ten tijde van de Galliërs onder de naam 
Labricinum. Neem de tijd om de architectonische schatten van deze kleine 
stad te ontdekken, zoals de ruïnes van het imposante kasteel dat zich op de 
top van de heuvel bevindt. Het lijkt net alsof je in scène van Game of Thrones 
bent beland! 



6 Rousillon Vaucluse (84) Ligt naast verderop genoemde Gordes. 
Er is geen betere manier om Roussillon te ontdekken dan lopend door de 
oude stad en haar nog oudere straatjes. Wandel helemaal door naar het 
Chausee des Geants: vanuit hier kun je het natuurpark Luberon bewonderen, 
die een griezelige gelijknis toont met de Grand Canyon. Niet voor niets staat 
Roussillon bekend als Colorado Provencal! Heb je honger gekregen, vraag 
dan om een tafel in restaurant P’tit Gourmand. Je zult er geen spijt van 
krijgen! 

7 Baume-les-
Messieurs 

Jura (39) Ben je een natuurliefhebber, dan zal je Baume-Les-Messieurs ongetwijfeld 
het mooiste dorp van Frankrijk vinden. Ga op ontdekkingstocht en wandel 
langs majestueuze bergen, donkere grotten, dichte bossen en kletterende 
watervallen in de omgeving. In het dorp zelf willen we je een bezoek aan de 
abdij niet onthouden 

8 Rocamadour Lot (47) Ga terug in de tijd en bezoek Rocamadour, een Frans dorpje op een klif met 
uitzicht op de prachtige canyon van Alzou. Een paradijs voor liefhebbers van 
de Middeleeuwen en de geschiedenis in het algemeen. Bewonder de meest 
prachtige bouwwerken en tempels of bezoek de prehistorische grotten waar 
je fantastische rotschilderingen kunt bekijken. De wonderen zijn de wereld 
nog niet uit! 

9 Castelnou Pyreneeën Castelnou ligt op slechts 20 kilometer ten zuidwesten van Perpignan en wekt 
pure nostalgie op, zeker wanneer je onder de stenen boog uit de veertiende 
eeuw staat en je uitzicht hebt op de geplaveide straten. Bewonder het 
waanzinnige panorama op je weg naar het kasteel, die je echt zal moeten 
beklimmen als je een view wilt hebben op een van de mooiste dorpen van 
Frankrijk! Ook een bezoekje waard: de abdij van St. Martin du Canigou, die in 
de tiende eeuw gesticht door Benedictijnse monniken. 

10 Carcassonne Pyreneeën   

11 Sainte-Enimie Lozère (48) Een van de mooiste plaatsjes van Frankrijk (Wiki) 
Ook Sainte-Enimie heeft een welverdiende plek bemachtigt in het lijstje met 
mooiste plaatsen in Frankrijk. Het dorp ligt in het hart van de Gorges du Tarn 
en biedt talloze smalle straatjes in het centrum, omringd door de mooiste 
stenen huizen die je ooit hebt gezien. Sainte-Enimie is ook the place to be 
voor liefhebbers van het buitenleven en avontuurlijke sporten. Huur een 
mountainbike, peddel met een kajak over de rivier en verken zo de 
schoonheid van dit prachtige gebied. 

12 Saint-Cirq-
Lapopie 

Lot (47) Het vergt wat werk om Saint-Cirq-Lapopie te bezoeken. Dit middeleeuwse, 
Franse dorpje ligt namelijk op de top van een heel hoge klif. Boven staan er 
een stel prachtige bezienswaardigheden klaar, wachtend om ontdekt te 
worden! Begin je tour door Saint-Cirq-Lapopie bij de pittoreske kerk, vervolg 
je weg naar de ‘Grot van de Heks’ en stap tenslotte op boot op de rivier de 
Lot. Deze vallei lijkt wel een sprookje! 

13 Sarlat Dordogne (24) Ons wel bekend 

14 Locronan Finistère 
(Bretagne) (29) 

Locronan behoort absoluut tot een van de mooiste dorpen van het Franse 
departement Finistère. Tip: huur een fiets en ontdek het historische centrum 
op de tweewieler, beginnend bij de spectaculaire Notre-Dame de Bonne-
Nouvelle. Voor het kapelletje vind je een prachtig pleintje met een 
charmante fontein. Voor wie zin heeft in een snack, parkeert de fiets voor Ty 
Amann Kouign. Deze boulangerie bereidt de beste Kouign Amman, een 
traditionele taart uit Bretagne. Bon appetit! 

15 Brousse-le-
Château 

Aveyron (12) Op een rotspunt waar de rivieren Tarn en Alrance samenvloeien vind je het 
Franse dorp Brousse-le-Château. Met name het middeleeuwse fort is een 
lust voor het oog, zeker voor wie van architectuur houdt! Wandel over de 
oude, gotische brug dat zich over de Alrance strekt, bezoek de geplaveide 
straatjes van het centrum en bewonder de mooie, stenen huizen die versierd 
zijn met bloemen. Ook de versterkte vijftiende-eeuwse kerk en de 
overblijfselen van de versterkte burcht zijn twee hotspots die je niet mag 
missen tijdens je bezoek aan Brousse-le-Château! 



16 Turenne Corrèze Een perfecte combi van nostalgie, geschiedenis en Frans eten vind je in 
Turenne. Dit dorp ligt in het midden van het Franse platteland en heeft 
jarenlang haar charme weten te behouden. Bezoek de Toren van Caesar en 
het huis van Livet Cheyroux, die beide in de vijftiende eeuw werden 
gebouwd. Wanneer het tijd is om te genieten van heerlijke vlees en foie gras, 
strijk dan neer in het provinciale restaurant La Vicomte. 
Vlak bij Sarlat en Collonges-La-Rouge 

17 Gordes Vaucluse Ligt naast Rousillon. 
Oude abdijen zoals die van Sénanque, watermolens her en der en talloze 
huizen met een eeuwenoude geschiedenis – je ontdekt het in Gordes! Dit 
dorp is een ideaal startpunt om ook de vele andere prachtige dorpjes te 
ontdekken in de omgeving van Roussillon. Samen met het Colorado 
Provencal (nummer 6 in deze lijst) is Gordes ongetwijfeld een van de mooiste 
plekken in het Gallische land! 

18 Mosset Pyreneeën Omgeven door bergen en historische bouwwerken is Mosset tot slot een van 
de meest interessante dorpen in de Pyrénées Orientales. Ontdek meer over 
je reukorgaan is de Parfumtoren of geniet van een spectaculair uitzicht in de 
Castelana-vallei. Als je moe bent van al het lopen, kun je je altijd overgeven 
aan een ezel. Of zoals ze die hier in de buurt noemen: ‘eenhoorns’. Durf jij 
het aan? 
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21 Larressingle Noord 
Pyreneeën  

Carcassone in het klein. Veel minder touristisch. 

22 Belcastel Aveycron Oud dorp met kasteel op berg. 

23 Collonges-La-
Rouge 

Dordogne Vlak achter Turenne (en Sarlat). Alles is rood in dit dorp. 

24 Rochefort-en-
Terre 

Bretagne Dit kleurrijke bloemendorp in Bretagne heeft historisch centrum met 
prachtige huizen, een chateau en een kerkje. Het schitterende historische 
centrum is prachtig bewaard gebleven en in de loop van de eeuwen maar 
weinig veranderd. Ook dit dorp is autovrij, waardoor je hier in alle rust kunt 
genieten van de sfeerbeelden om je heen. Vooral ’s zomers is dit een heel 
leuk dorpje om alleen al doorheen te lopen! Je vind er leuke winkeltjes met 
typisch Bretonse producten. Daarnaast zijn er opvallend veel kunstateliers in 
het dorp te vinden. 

25 Saumur Loire Boot als hotel met uitzicht. “Different Holidays” in booking.com 
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https://www.dorpenfrankrijk.nl/kaart-met-de-mooiste-dorpen-van-frankrijk/

