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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.
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.
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
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!
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!
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
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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!
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
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!
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.
De vestingstad La Cité binnen de stad Carcassonne is met dubbele muren,
een gracht met ophaalbrug en 52 torens een van de meest iconische
vestingstadjes van Europa. Gebouwd in de 13e eeuw als toevluchtsoord voor
bewoners uit de voorsteden.
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.
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!
Ons wel bekend
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 BonneNouvelle. 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!
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!
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
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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
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!
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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Carcassone in het klein. Veel minder touristisch.

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.
Boot als hotel met uitzicht. “Different Holidays” in booking.com
Balazuc balanceert op een steile rotswand boven de snelstromende Ardèche.
Telkens als de wind in de vallei aanwakkert, lijken de huizen in de afgrond te
worden geblazen. Toch houden ze al eeuwen stand. Het plaatsje Balazuc ziet
er bijna nog zo uit als honderden jaren geleden, toen de Seigneurs de
Balazuc er met strenge hand regeerden, de regio controleerden en op
kruistocht gingen. De Rue Publique was in de middeleeuwen de hoofdstraat
van het dorp. Als je er doorheen wandelt, word je voortdurend verrast. Door
een fraaie waterbron, een bijzonder geveltje of een steegje dat schuilgaat
onder oude gewelven. Neem aan de rand van het dorp op een muurtje
plaats en wacht tot de zon achter de bergen aan de overkant van het water
zakt. Pure magie!
Loop dan ook even naar het minidorpje Le Viel Audon, aan de overkant van
de rivier. Enkele decennia geleden werd dit gehucht compleet gerenoveerd
met behulp van vele vrijwilligers, en nu is het een ecologische
leefgemeenschap.
Ze zijn kenmerkend voor het achterland van de Côte d’Azur: de villages
perchés, hooggelegen dorpen die uitkijken over een landschap van
olijfbomen, wijngaarden en golvend heuvelland. Veel zonaanbidders maken
vanaf het strand een uitstapje naar toppers zoals Gourdon, Tourrettes-sur-
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Oud dorp met kasteel op berg.
Vlak achter Turenne (en Sarlat). Alles is rood in dit dorp.

28 Cancale

Bretagne

28 Fougeres
29 Mers-lesBaines

Somme (noordwestkust)

Loup en Saint-Paul-de-Vence. Claviers ligt net wat verder weg van de
belangrijkste toeristenconcentraties en is authentiek gebleven. Het dorp
heeft een kleine middeleeuwse kern met kruip-door-sluip-doorstraatjes, die
vroeger bruisten van activiteit met onder andere schoenmakers,
mandenvlechters, kleermakers, olijfmolens en pottenbakkers.
Op een steenworp afstand van de beroemde vestingstad Saint-Malo ligt het
dorpje Cancale. Gezellig centrum, mooie ligging aan het water, charmant
haventje. Maar bovenal is Cancale de hoofdstad van de oesterteelt en culifans komen van heinde en verre om hier oesters te eten of ze direct van de
producent te kopen op de markt. Sommige kwekers hebben hun bedrijf
opengesteld voor bezoekers, inclusief een proeverij en kijkje op de
oesterbanken in zee. Vanaf de hoger gelegen kliffen is er prachtig uitzicht op
de honderden oestervelden die bij eb droog vallen.
‘Dorpje Tour de France’. Vlak bij Mont-Sant-Michelle en Cancale
Zo’n vierhonderd beschermde art nouveau-gebouwen maken Mers-les-Bains
tot een van de mooiste kustplaatsen van Europa. De boulevard is een
aaneenschakeling van kleurrijke gevels met houten balkons, erkers,
ornamenten en decoraties van mozaïek en tegelwerk. Vanuit Mers, zoals de
plaats kortweg wordt genoemd, moet je beslist de kustlijn ontdekken. Die is
spectaculair met steile kliffen en brede stranden, waar wind en golven vrij
spel hebben.
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Een van de mooiste bezienswaardigheden van Frankrijk is het getijdeneiland
Mont Saint-Michel
Een van de weinige prehistorische grottenstelsels die nog open is voor
publiek. De schilderingen in deze grot dateren van 15.000 tot 10.000 jaar v.
Chr. Pas in 1901 werden ze bij toeval ontdekt door een Franse
schoolmeester
Vlakbij Nîmes vind je het iconische Romeinse aquaduct Pont du Gard, dat
tussen het jaar 40 en 60 n. Chr. werd gebouwd. De brug bestaat uit drie
niveaus, is 275 meter lang, 48 meter hoog en versierd met bogen op elk
niveau. Het is daarmee het hoogste aquaduct van het Romeinse Rijk.
Het chateau bestaat uit een woud van 365 torens, 282 schoorstenen en
meer dan 440 vertrekken. Bewandel binnen de twee trappen, ontworpen
door Da Vinci, die langs elkaar heen kronkelen op zo’n manier dat je het
tegemoetkomend verkeer nooit tegenkomt.
De vestingstad La Cité binnen de stad Carcassonne is met dubbele muren,
een gracht met ophaalbrug en 52 torens een van de meest iconische
vestingstadjes van Europa. Gebouwd in de 13e eeuw als toevluchtsoord voor
bewoners uit de voorsteden.
Charmante Provençaalse stad met Romeinse schatten
De andere tips hebben betrekking op Parijs, Straatsburg etc

