
Er bestaan ergere dingen in het le-
ven, bedenken we aan het zwembad
van onze Belvilla-huurvilla met een
glaasje gekoelde rosé. Onze uitvals-
basis is Bagnols-en-Forêt op nog geen
20 km van Saint-Raphael en Fréjus.
De zon staat in het zenith maar in
Bagnols zijn voldoende schaduwrijke
plekjes. Het dorpje ligt middenin
bosrijk gebied tussen het Massif de
l’Estérel en het Mauresgebergte en
heeft geen last van de mistral. Een ui-
terst gezellig dorpspleintje met enke-
le warme bakkers, een kruidenier en
uiteraard de typische bistrots vormen
het hart van dit 2.300 inwoners tel-
lende dorp. Dit balkon van de Azuur-
kust, zoals de dorpelingen hun dorp
graag noemen, is het ideale vertrek-
punt van mooie wandelingen die je
oa. langs vier kapellen brengen die
dateren tussen de 11de en de 17de
eeuw.

HEERLIJK VERDWALEN
Via de D4 rijden we aan op Saint-
Pol-en-Forêt waar wandelaars het
bos in kunnen trekken. We vervol-
gen onze weg naar Fayence, een dorp
van een kleine 5.000 inwoners dat
werd gesticht door de Romeinen.
Vandaag is Fayence behoorlijk toe-
ristisch met enkele leuke restaurants
en bistrots én een oud stadscentrum
tegen een berghelling geschurkt waar
het heerlijk verdwalen is. Start je
ontdekkinsgtocht door de Porte Sar-
razine die uit de 14de eeuw dateert,
volg de kronkelende straatjes bergop

en onvermijdelijk kom je op het
marktplein uit. Fayence is ook hét
centrum van de zweefvliegerij en ook
al durf je zelf geen vlucht onderne-
men, toch is het leuk kijken naar de
zweefvliegers die gebruik maken van
de uitstekende thermiek om zo lang
mogelijk in de lucht te blijven.

ARENDSNEST
Van Fayence rijden we naar Callian
langs de D56. Doordat het dorp als
een arendsnest op een rots gelegen is,
blijft de wagen de beste manier om
het centrum te bereiken. Sportieve
fietsers zijn er echter ook genoeg
maar zorgen nu en dan voor wat op-
onthoud. Belangrijkste trekpleisters
van Callian zijn het middeleeuwse
kasteel en de Onze-Lieve-Vrouw-
Verrijzenis-kerk uit de 17de eeuw.
Een even grote aanrader is echter het
lommerrijke pleintje naast de kerk.
Bar Les Marronniers biedt het mooi-
ste panorama maar een Amerikaanse
serveerster die zich uitgeeft voor een
Française, slaagt er niet altijd in de
correcte bestellingen te brengen. Dat
zorgt voor hilarische toestanden en
doet vele bezoekers zoeken naar een
verborgen camera. ‘Désolé’ is er het
meest gehoorde woordje. Toeristen
kunnen in Callian ook de Finse voor-
malige F1-piloot Mikka Häkkinen
tegen het lijf lopen want die heeft er
een landgoed.

CHRISTIAN DIOR
Wie goede benen heeft, moet zeker

eens tot het kerkhof wandelen maar
laat je niet misleiden door de wegwij-
zer aan de kerk. Het kerkhof bevindt
zich op amper 500 meter van de kerk,
maar dan bergop. Maar het loont ze-
ker de moeite want op het kerkhof
ligt niemand minder dan Christian
Dior begraven, één van de allergroot-
ste couturiers die graag naar Callian
kwam en er ook een buitenverblijf
had.
Bekend volk genoeg in deze achter-
tuin van de Côte d’Azur want op en-
kele kilometers van Callian passeren
we de exclusieve en gigantische golf-
club Terreblanche. Hier heeft Four
Seasons een luxehotel neergepoot
maar ook vele celebrities waaronder
Madonna hebben een villa gekocht
op het domein. Onze laatste halte is
het meer van Saint-Cassien. Met zijn
7 km lengte en 3 km breedte is het
één van de grotere meren van Frank-
rijk. Je kunt er zeilen, bootjevaren, op

karper vissen of gewoon zonnebaden
op één van de vele stranden langs het
meer als je de stranden van het 12 km
verder gelegen Cannes beu bent.

Van hier is het een korte route naar
Bagnols-en-Forêt waar een koele gin-
tonic op ons wacht. (Peter Soete/ Fo-
to’s Gwen)

Het hinterland van de Côte d’Azur
Een vakantie aan de Côte d’Azur valt nooit te versmaden. Maar soms
kan een mens behoefte hebben aan een beetje rust. Op een boog-
scheut van de kust vinden we heerlijke Provençaalse dorpjes.

Het wondermooie Callian, op een 
boogscheut van de Zuid-Franse kust.

Trips
Pure natuur in de
Groene Gordel

Zie verder

Praktische info

GWe reisden naar de Côte d’Azur met de TGV en spoorden in 6.45 uur
rechtstreeks van Brussel naar Saint-Raphaël.
Info www.tgv-europe.be
GVanuit België hadden we bij Sunny Cars een wagen gehuurd.
Info www.sunnycars.be
GWe verbleven in een woning van Belvilla in Bagnols-en-Forêt. De
villa Lou Escuma (huiscode
FR-83600-08) voor acht per-
sonen heeft een grote tuin met
zwembad, ligzetels, schaduw-
rijk én zonterras, petanque-
baan, perfect ingerichte keu-
ken, living en eetkamer, vier
slaapkamers met badkamers
en een American pooltafel.
Info www.belvilla.be

Touroperator Corendon pakt dit na-
jaar uit met een aantal nieuwe win-
terzonbestemmingen. Het West-
Afrikaanse Gambia is hierbij de on-
betwiste topper. Gambia heeft in de
winter een heerlijk klimaat met een
gemiddelde maximumtemperatuur
van zo’n 32° C en 8 zonuren per dag.
Daarnaast is Gambia een voordelige
bestemming, zowel qua verblijf als
vertier ter plaatse. Een weekje Gam-
bia, inclusief vlucht, transfers en ver-
blijf op basis van logies en ontbijt in
een 3-sterren hotel, kan al vanaf 531
euro pp. 
Gambia is echter niet de enige nieu-
we winterzonbestemming die Coren-
don aanbiedt. Vanaf dit najaar zullen
ook Tenerife en Gran Canaria be-
reisbaar zijn met Corendon. Daar-
naast breidt Corendon haar aanbod
uit op Egypte (Hurghada, Sharm-El-
Sheik en Luxor), Eilat (Israël) en
Marokko (Agadir en Marrakesh). De
meeste bestemmingen zijn ook te
combineren met een rondreis. Denk
maar aan een 8-daagse rondreis Israël
in combinatie met een strandvakan-

tie in Eilat of de Koninklijke Steden
van Marokko gekoppeld aan een ver-
blijf in Agadir. Omdat de meeste
vluchten vertrekken vanop Schiphol
biedt Corendon aan zijn Belgische
klanten gratis parking aan gedurende
hun verblijf.
Info www.corendon.be

Gratis parking op Schiphol

Gambia is dit najaar nieuw bij
Corendon.

Vakantiegangers aan de Belgi-
sche kust spenderen maar liefst
16 procent minder dan in 2005.
Dat blijkt uit een rapport van
Toerisme Vlaanderen. In 2011
overnachtten 14 miljoen vakan-
tiegangers aan de kust, 15 pro-
cent minder in vergelijking met
2005. Vooral het aantal over-
nachtingen in appartementen of
woningen via een immokantoor
ging achteruit. Dat heeft een
weerslag op de totaalomzet: zes
jaar geleden spendeerden va-
kantiegangers nog 1,05 miljard
euro tijdens hun verblijf aan de
kust, nu is dat nog 891 miljoen.
Dat er minder overnachtingen
in vakantieverblijven zijn,
wordt volgens Toerisme Vlaan-
deren voor een deel verklaard
doordat meer mensen investe-
ren in een tweede verblijf aan de
kust. Daarnaast komen er niet
minder mensen naar de kust, ze
blijven alleen minder lang, luidt
het.

Kusttoerisme
loopt achteruit

De Noord-Italiaanse regio Valle d’Aosta is gekend als culinair paradijs
met een enorme variëteit aan lekkere, gezonde producten van het
vruchtbare land, maar daarnaast vind je er ook de hoogstgelegen wijn-
gaarden van Europa. Om die reden is het volgen van de ‘Route des Vins’
een aanrader. Onderweg zie je hoe op een haast heroïsche manier ge-
werkt wordt op de hooggelegen wijnterrassen op de flanken van de Al-
pen. Daarnaast kan je de route zelf aanvullen met talrijke kant-en-klare
activiteiten passend. Zo kan je wijnkelders met de beste DOC-wijnen
bezoeken en daar de lokale wijnen proeven. Om de ‘Route des Vins’ nog
gastronomischer te maken, kun je onderweg of ’s avonds genieten van
streekgerechten. Valle d’Aosta heeft een breed gamma aan lokale char-
cuterie en kazen, en daar hoort uiteraard telkens een aangepaste wijn bij.
September en oktober zijn de oogstmaanden, de ideale periode om de
Valdostaanse wijncultuur te gaan bewonderen en proeven.
Info www.routedesvinsvda.it.

Wijnroute in Valle d'Aosta


