
 

 

  Franse Pyreneeën       



De mooiste plaatsen van de Franse Pyreneeën

In 2007 werden 25 plekjes in de Midi-Pyrénées uitgekozen tot 'mooiste plekjes', deze
worden beschouwd als must sees in regio. Hiertoe behoren zowel steden als Lourdes,
Albi, Toulouse, Figeac, Cahors, Auch en Rodez alsook tal van pittoreske dorpjes,
natuursites en kunstwerken. Op deze plekjes zal je kunnen genieten van het uitzicht en de
pracht die natuur en cultuur in de regio te bieden hebben. Vaak hebben deze plekjes een
belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de streek. Een kleine opsomming. 

Canal des Deux Mers

Een bouwkundige hoogstandje die de Middellandse zee met de Atlantische Oceaan
verbindt. Het bestaat uit twee van afzonderlijke kanalen, Canal du Midi en Canal de
Garonne, die elkaar opvolgen. Oorspronkelijk werd het kanaal aangelegd om goederen
makkelijker te kunnen vervoeren. Vandaag is een echte toeristische trekpleister zowel op
als naast het water, doorheen een prachtige omgeving. Canal des Deux Mers kent een
interessante geschiedenis, zo dateren de uitgravingen van het Canal du Midi van de 17de
eeuw en hebben 12 000 werkmannen 15 jaar nodig gehad om de 241 km kanaal met de
hand uit te graven.

Grot van Niaux

Ariège kent tal van toeristische topbezienswaardigheden, één hiervan gaat terug tot de
prehistorie (13 000 v.c.). In de Grot van Niaux vinden we een reeks muurschilderingen van
uitstekende kwaliteit. De schilderijen bestaan voornamelijk uit afbeeldingen van
voorhistorisch fauna uit de streek zoals bizons, paarden, herten en steenbokken. Deze
muurschilderingen behoren tot het weinige publieke opengestelde patrimonium uit deze
tijd. Als aanvulling kan je eventueel een bezoek brengen aan het Parc de la Préhistoire.
Voor een bezoek aan de grotten reserveer je best op voorhand, zeker in het hoogseizoen,
een toegangsticket. Om de muurschilderingen in optimale staat te kunnen bewaren is het
belangrijk dat het klimaat in de grot onder controle gehouden wordt, hierdoor is het aantal
bezoekers per dag beperkt.



Saint-Cirq-Lapopie

Dit middeleeuws dorp steekt op een hoogte van 100 m uit op de rotsen van de vallei van
de Lot. Ooit stond het dorp bekend voor zijn houtdraaiers, nu zijn er nog 13 historische
gebouwen terug te vinden. Wandel door de kleine geplaveide straatjes, bewonder de
gotische façades, versterkte poorten en klimrozen. Vanaf het begin van de 20ste eeuw
werden kunstenaars, en met name de surrealisten uit de ‘50, aangetrokken door de sfeer
die het dorpje uitstraal en kwamen zich hier vestigen. Deze artistieke kant van het dorp kan
je ontdekken aan de hand van het parcours van de hedendaagse kunst.

Le viaduc de Millau

Onderdeel van de autoweg naar het Zuiden, is deze brug met een hoogte van 343 meter
en een lengte van 2,5 kilometer de langste meervoudige tuibrug ter wereld. De brug doet
denken aan een enorme zeilboot. Omwille van zijn grote toeristische aantrekkingskracht is
er een officieel Aire de vision opgericht, hier kan men informatie winnen over de bouw van
de brug en op een veilige manier het bouwwerk aanschouwen.



Vallée de la Dordogne

De vallei van de Dordogne is een ware ontdekkingstocht langs natuurschoon en culturele
pareltjes. Over een afstand van 60 km, van Sousceyrac tot Souillac kom je heel wat
bezienswaardigheden tegen terwijl de vallei zich ontwikkelt met ongerepte natuur.
Bretenoux, het kasteel van Castelnau, Gluges, de bezinningsplaats van Edith Piaf, het
kasteel van Belcastel, de grotten van Lacave,.. je vindt het hier allemaal.

Pittoreske dorpjes in de Franse Pyreneeën

De indrukwekkende natuur van de Franse Pyreneeën vormt de ideale locatie om de kleine
charmante bergdorpjes een nog meer schilderachtige uitstraling te geven. Je vindt in deze
streek dan ook een groot aantal pittoreske plaatsjes terug, waarvan de meeste horen tot de
lijst van mooiste dorpen van Frankrijk. Als je naar de Franse Pyreneeën trekt, zijn deze
dorpjes dan ook zeker een bezoekje waard.

Saint-Lizier

Saint-Lizier, gelegen ten zuiden van Toulouse en benoemd tot één van de mooiste dorpen van
Frankrijk, staat bekend om zijn rijke geschiedenis en historisch erfgoed. Zo vind je er de
Saint-Lizierkathedraal terug, daterend uit de elfde eeuw. Deze kathedraal herbergt een achthoekige
klokkentoren en indrukwekkende romaanse fresco’s. Op het pleintje naast de kathedraal kan je ook
een historische apotheek vinden die gebouwd is in de achttiende eeuw. Verder is er ook een
romaans klooster aanwezig, waar je de prachtige zuilen van het kloosterhof kan bewonderen.
Daarnaast was Saint-Lizier vroeger de zetel van een bisdom, waardoor je op de top van dit dorpje
het oude paleis van de bisschoppen kan bezoeken. Dit gebouw, daterend uit de zeventiende eeuw,
is tegenwoordig een museum voor kunst en traditie.



Villefrance de Conflent

Deze oude handelsstad, daterend uit de elfde eeuw, is gelegen op de pelgrimsroute naar Santiago
de Compostella. Villefrance de Conflent had vroeger een grote militaire waarde, aangezien het
gebouwd is in een kloof waar twee rivieren bij elkaar komen. De vestingstad is dan ook volledig
ommuurd, waarbij de onderste helft van de muur dateert uit de elfde eeuw en de bovenste uit de
achttiende eeuw. Achter deze muren vind je echter geen militaire nederzetting, maar wel een
gezellig dorpje met sfeervolle straatjes, charmante pleintjes en leuke winkeltjes. Daarnaast is er ook
een indrukwekkende burcht te vinden uit de achttiende eeuw: Fort Liberia. Deze burcht wordt
verbonden met het stadje via een lange tunnel met duizenden treden. Ook is er in Villefrance de
Conflent een traditionele romaanse kerk te vinden uit de twaalfde eeuw. Ten slotte herbergt dit
stadje ook drie unieke grotten, waarvan er twee toegankelijk zijn. In de zomer worden er ‘s avonds
zelfs concerten gegeven.

Evol

Het schilderachtige dorpje Evol is gelegen in het uiterste zuiden van het Franse vasteland. De



straatjes en steegjes van dit dorpje zijn autovrij, waardoor je in alle rust kan genieten van de Franse
sfeer. Breng zeker een bezoekje aan de ruïnes van het oude kasteel, dat afstamt uit de 13de eeuw
en gebouwd is op de rand van een diepe ravijn. Daarnaast is er ook een romaanse kerk te vinden,
die afstamt uit de 15de eeuw. De schoonheid van Evol wordt vooral bepaald door de
architectonische eenheid die de vele huisjes vormen. Ze zijn namelijk allemaal gebouwd van losse
stenen en hebben allemaal hetzelfde soort dak. De toeristische industrie is nog niet aanwezig in dit
pittoreske dorpje, maar je kan er wel iets gaan drinken op één van de gezellige terrasjes op één van
de talrijke pleintjes.

Autoire

Vlakbij Lot en gelegen in een indrukwekkend keteldal, kan het mooie dorpje Autoire gevonden
worden. Op vlak van historische rijkdom heeft dit plaatsje heel wat te bieden, met een geschiedenis
die teruggaat tot de elfde eeuw en die de Honderjarige Oorlog en godsdienstoorlogen uit de 16 eeuw
heeft overleefd. Daarnaast is ook dit dorp uitgeroepen tot één van de mooiste dorpen van Frankrijk,
maar toch is er geen sprake van een toeristische overrompeling. In Autoire valt nochtans heel wat te
zien. Zo kan je in het dorp maar liefst zeven kasteeltjes, een fontein, een kerk, historische huizen en
sfeervolle straatjes gaan bewonderen. De vele kastelen zijn stille getuigen van de liefde die rijke
Fransen koesterden voor dit dorpje. Verder is er net buiten het dorp ook een indrukwekkende
waterval terug te vinden van 30 meter hoog, waarlangs je prachtige wandelingen kan maken met
schitterende uitzichten.



La Couvertoirade

Op een afstand van zo’n 40 kilometer van Millau ligt het pittoreske dorpje La Couvertoirade. Het
dorp bevindt zich te midden van het Regionaal Natuurpark van de Grands Causses, op een hoogte
van 800 meter. Wanneer je wandelt door de sfeervolle straten van La Couvertoirade, waan je je
meteen terug in de middeleeuwen. Dit dorpje is namelijk ontstaan rond een kasteel van de
Johannieters, dat later werd overgenomen door de Tempeliers. Er vallen dan ook heel wat
historische overblijfselen te ontdekken, zoals de oude stadsmuren uit de vijftiende eeuw en een
somber, mystiek kerkje. Daarnaast kan je natuurlijk ook het indrukwekkende kasteel bezoeken, dat
in de dertiende eeuw bovenop een rots gebouwd werd en tegenwoordig geklasseerd is als een
historisch monument.



Wat te doen in de Franse Pyreneeën?

De Franse Pyreneeën zijn natuurlijk de plaats bij uitstek om aan buitensport te doen. In de zomers
en de tussenseizoenen komen heel wat toeristen naar hier om te wandelen, te fietsen of te klimmen.
Maar je kan je ook heel wat andere activiteiten plannen.

Grottten

De grotten van Niaux zijn een aanrader. Deze grotten zijn de beroemdste grotten van Europa. De
grot is wel 2 kilometer lang, met een hoogte van 55 meter. Langs de wanden vind je veel
prehistorische tekeningen. In de ‘Salon Noir’ vind je de meeste tekeningen

Sporten

Wandelen. Enorm veel toeristen komen jaarlijks naar de Pyreneeën om hun
wandelingervaringen tot op een ander niveau te brengen. Want hier maak je inderdaad de
meest indrukwekkende, en meest inspannende wandelingen mee.
Fietsen en mountainbiken
Skiën. Wie ervoor kiest om in de winter naar de Pyreneeën te gaan, kan onmogelijk
weerstaan aan de vele skigebieden. Iedereen wil wel op de skiplanken staan, en op deze
manier het landschap bewonderen.
Kajakken en andere watersporten.



Gezinsuitstappen

Wie graag wat afwisseling wilt, en zijn kinderen een groot plezier wil doen, kan ook altijd voor een
typische gezinsuitstap kiezen. In deze streek vind je verschillende avonturenparken, dierentuinen en
waterparadijzen. Doe het even rustiger aan, en laat je kinderen de baas zijn.

Top 10 bezienswaardigheden in de Franse
Pyreneeën

De bergketen van de Franse Pyreneeën biedt alles wat de natuurliefhebber verlangt: een
adembenemende natuur, diepe kloven, prachtige uitzichten, helderblauwe meren en besneeuwde
bergtoppen. Maar daarnaast zal de toerist ook verrast worden door de talrijke ruïnes, burchten,
grotten, bergpassen en steden. Wanneer je de Franse Pyreneeën doorkruist, kan je de toeristische
toppers dan ook niet missen. We laten je kennismaken met een greep uit het zeer diverse en
uitgebreide aanbod.

1. Grotte de Niaux

Niets lijkt minder waar wanneer je de ingang van 35 meter hoog ziet, maar eenmaal binnenin de
Grotte de Niaux zal je je al snel moeten bukken. Er heerst een constante temperatuur van 12 graden
Celcius en het is er erg glibberig en nat, dus denk eraan om geschikte kleren aan te doen. Samen
met een gids en uitgerust met een helm en lamp, begin je er aan je ontdekkingstocht. Wanneer je de
grot dieper intrekt, dan stuit je al snel op de prehistorische rotstekeningen die holbewoners zo’n
12.000 jaar geleden hebben gemaakt.

2. Lourdes

Het alombekende bedevaartsoord van Lourdes is ook zeker een bezoekje waard, tenminste als je
tegen een toeristische overrompeling kunt. Het is dan ook zonder twijfel één van de bekendste
steden van de Pyreneeën. In de negentiende eeuw verscheen in Lourdes namelijk de Heilige Maagd
aan Bernadette Soubirous. Naast de vele bedevaartplaatsen, vind je er ook een indrukwekkend
kasteel op de top van een berg.

3. Carcassonne

Een uitstap naar de vestigingsstad Carcassonne is iets dat zeker en vast op je agenda moet staan.
Deze stad is namelijk door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed en trekt jaarlijks zo’n drie
miljoen bezoekers. Wanneer je wandelt door de oude en volledig gerestaureerde vestiging van
Carcassonne, waan je je meteen terug in de middeleeuwen. De bekendste bezienswaardigheid is de
Citadel, die beschouwd wordt als de meest complete vestingstad van Europa.

 



4. Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon is een kuuroord dat reeds populair was in de tijd van de Romeinen. Het omvat
meer dan tachtig bronnen met zwavelhoudend water en modder. Ook vandaag de dag kan je er nog
steeds terecht als badgast om je volledig te ontspannen. Naast het kuuroord zijn er ook twee kleine
musea terug te vinden. Het zijn vooral de Grottes de Médous die een bezoekje waard zijn,
aangezien je er indrukwekkende en ongeschonden kalkformaties kan bewonderen.

5. Col d’Aubisque en Col du Tourmalet

Wielertoeristen kunnen hun hart ophalen aan de bekende Col d’Aubisque en Col du Tourmalet. Het
zijn de plaatsen waar wielergeschiedenis is geschreven tijdens de Tour de France. Maar ook minder
sportieve mensen kunnen genieten van deze bergpassen tijdens een ritje door de bergen.

6. Saint-Lizier

Als één van de mooiste dorpen van Frankrijk is Saint-Lizier zeker een bezoekje waard. Het oude en
pittoreske dorpje is gesitueerd hoog op een heuvel en er kan een prachtig uitzicht gevonden worden.
Daarnaast zijn er tal van prachtige gebouwen te bewonderen, waaronder de kathedraal
Notre-Dame-de-la-Sède. Binnenin deze kathedraal kan je indrukwekkende fresco’s uit de 11de
eeuw bekijken.

7. Saint-Jean-de-Luz

De Pyreneeën strekken zich uit van de Atlantische Oceaan tot de Middellandse zee. Aan de
westkant van de Pyreneeën, aan de kant van de Atlantische Oceaan en de Golf van Biskaje, ligt de
kleine badplaats Saint-Jean-de-Luz. Deze Baskische havenstad wordt gekenmerkt door een
aangenaam klimaat en een rijke geschiedenis. Je vindt er een prachtige kerk en een pittoresk plein



terug. Bovendien kan je er ook een leuk strand bezoeken. Een aangename afwisseling tussen de
vele bergen.

8. Collioure

Daarnaast kan je ook aan de oostkant, aan de kant van de Middellandse Zee, de badplaats Collioure
bezoeken. Deze schilderachtige havenstad heeft naast de mooie standen ook historische
bouwwerken en kleurige Catalaanse vissersboten als troeven. Bovendien mag je de term
schilderachtig letterlijk nemen. Er hebben namelijk een aantal gerenommeerde schilders als Matisse,
Picasso en Van Dongen gewerkt en geleefd.

 

9. Cirque de Troumouse

Cirque de Troumouse is een keteldal dat afstamt uit de ijstijd. Het vertoont sterke gelijkenissen met
de Cirque de Gavarnie,dat door UNESCO is uitgeroepen tot werelderfgoed. Het Cirque de
Troumouse is namelijk even groot, maar ligt wel meer afgelegen. Je kan er geraken via een
kronkelende tolweg. Bereid je voor op een uitzicht over duizenden krokussen, een groot aantal
schapen en een beeld van de Maagd van Troumouse dat in een halve cirkel van reusachtige
rotswanden staat.

10. Brèche de Roland

In het keteldal van het Cirque de Gavarnie is een pad terug te vinden dat omhoog loopt naar de
Brèche de Roland. Het is een bres in de rotswand die ontstaan is in het jaar 778. Volgens de
legende is deze kloof ontstaan toen de ridder Roland, die deel uitmaakte van het leger van Karel de
Grote, zijn zwaard op deze bergen probeerde kapot te slaan. Op die manier wilde hij vermijden dat
het in handen zou vallen van de Basken. Het zwaard brak niet, maar sloeg wel een bres in de
bergen.

 



Gastronomie in de Franse Pyreneeën

In de Franse Pyreneeën kan je kennismaken met de typische Franse keuken die door de vele
Spaanse invloeden van hoogstaand niveau is. Op culinair vlak zijn vooral de wijnen en
streekkazen van onschatbare waarde. Maak ook lokale specialiteiten zullen je zintuigen
prikkelen.

 

Populaire regionale specialiteiten zijn de bougnettes of vleesballetjes, leverpastei, cassoulet,
ossenhaas in Perigueuxsaus en de worstjes uit Toulouse. Aan de voet van de Pyreneeën wordt
verrukkelijke ham gemaakt: Le Noir de Bigorre. Bovendien zijn de Pyreneeën ook de streek van de
Armagnac. Dit drankje wordt op een gelijkaardige manier als Cognac bereid, maar de invloeden van
de druif, klimaat en grond zijn groter. Verder staat de streek ook bekend om enkele gastronomische
kostbaarheden zoals Gâteau à la broche, foie gras, truffels en specerijen.

Gâteau à la broche

Een dessert om bij te watertanden is Gâteau à la broche, een opmerkelijk gerecht omwille van zijn
bereidingswijze. De cake wordt gegaard zoals een kip aan het spit, boven een open houtskoolvuur.
Met behulp van een speciale vorm kan het deeg op een spit ronddraaien, waarbij 10 tot 20
verschillende lagen deeg worden aangebracht. De vlammen zorgen voor de vorm en pieken in het
eindresultaat.



Zwarte truffel van Quercy

Deze zwarte truffel vinden we enkel terug in de Lot, rond het dorpje Lalbenque. De zwarte truffel
ontwikkelt zich in de kalkbodem aan de voet van kleine causse-eik. De precieze vorming blijft een
raadsel en een goede oogst kan niet gegarandeerd worden. Zijn zeldzaamheid maakt de truffel tot
een luxeproduct.

Saffraan van Quercy

In oktober vormen de bloeiende saffraanvelden grote paarse vlaktes. De productie is een zeer
geduldige bezigheid. Het plukken gebeurt namelijk met de hand en voor 1 gram saffraan zijn 250
bloemen nodig. Saffraan wordt hier niet tot poeder vermalen, maar de bloemstengels worden in hun
geheel verkocht.

Foie gras

Foie gras of eendenlever is een product dat je veel zal tegenkomen in de Franse Pyreneeën. Hier is
het niet een product dat enkel met Kerstmis op de tafel verschijnt. Het is dan ook een product van
uitzonderlijke kwaliteit. De eenden en ganzen worden in de openlucht gekweekt, gevoederd met
maïs en met een groot respect behandeld.

De vijf hoogste toppen van de Franse Pyreneeën

De Pyreneeën vormen een indrukwekkend gebergte met hoge toppen die tot de verbeelding
spreken. We sommen de vijf hoogste bergtoppen van de Franse kant voor je op.

 



1. Pic de Vignemale (3298 m)

De Pic de Vignemale mag zich met zijn 3298 meter de hoogste top van de Franse Pyreneeën
noemen. De Vignemale bestaat uit verschillende kleinere toppen, waaronder de Grand Vignemale
(3298 meter), de Pointe Chausenque (3204 meter) en de Petit Vignemale (3032 meter). Het vormt
ook de locatie voor de tweede grootste gletsjer van de Pyreneeën, na de Spaanse top Aneto.

2. Pic de Perdiguère (3222 m)

De tweede hoogste bergtop is de Pic de Perdiguère, die met zijn 3222 meter gelegen is op de
Frans-Spaanse grens. Het is de hoogste top van het departement Haute-Garonne.



3. Pic Long (3192 m)

De Pic Long is met zijn 3192 meter de derde hoogste top van de Franse Pyreneeën. Deze top is
gelegen in het Nationaal Park van de Pyreneeën en werd voor het eerst beklommen in 1846.
Daarnaast is het de enige bergtop die volledig op Frans grondgebied gesitueerd is.

4. Pic Schrader (3174 m)

De vierde plaats van hoogste bergtoppen staat met een hoogte van 3174 meter op naam van de Pic
Schrader. Deze bergtop ligt op de grens van Spanje en Frankrijk en is voor het grootste gedeelte
gesitueerd in Spanje. Het indrukwekkende silhouet van de Pic Schrader omsluit de vallei van de
Louron.



5. Pic du Balaïtous (3144 m)

De Pic du Balaïtous is maar liefst 3144 meter hoog en mag daarom de vijfde plaats van hoogste
bergtoppen in de Franse Pyreneeën innemen. Deze top is eveneens gelegen op de Frans-Spaanse
grens en duidt het begin van de Hoge Pyreneeën aan. Het is het eerste gebergte vanaf de
Atlantische kust dat de 3000 meter overstijgt.

De bekendste steden in de Franse Pyreneeën



De Pyreneeën hebben naast een groot aanbod aan natuurlandschappen ook op cultureel vlak
wat te bieden. Enkele steden nemen je mee op een tocht doorheen de tijd en vragen dan ook
om een bezoekje.

Toulouse

Studentenstad en Europese metropool, Toulouse is zeker een stad die je niet mag overslaan tijdens
je bezoek aan de Pyreneeën. De stad staat ook wel bekend als La ville Rose, een verwijzing naar de
vele gebouwen die in de typische licht rode baksteen zijn opgetrokken. Ook het paarse
violenbloemetje staat symbool voor de stad en kan je op vele plaatsen terugvinden. Het leven in
Toulouse begint rond het water, op de kades van de rivier Garonne worden rommelmarkten en
optredens gehouden, maar hier komen de inwoners ook samen voor een ontspannen namiddag. Het
gerenoveerde historische centrum ademt een sfeer uit die doet verlangen naar vervlogen tijden.
Struin door de vele kleine straatjes of bewonder de indrukwekkende gebouwen op Place du
Capitole zoals het stadhuis en de opera. In de stad vind je meer dan 50 oude herenhuizen uit de
16de en 17de eeuw, gebouwd door rijke edelmannen. Breng zeker ook een bezoek aan de basiliek
Saint-Sernin, gebouwd tussen 1080 en 1120 in Romaanse stijl en weer in die typische baksteen die
het hele stadscentrum van Toulouse kleurt. De basiliek is één van de vijf grote pelgrimskerken op de
tocht naar Santiago de Compostella en hierdoor ook opgenomen door UNESCO als werelderfgoed.
Toulouse is meer dan geschiedenis, de stad staat ook bekend om zijn ruimtevaartindustrie, Airbus
heeft hier zijn thuisbasis. Geïnteresseerden kunnen het museum Cité de L’Espace bezoeken. Ook
kunstliefhebbers zullen hun gading vinden in Toulouse met meer dan 19 musea in de stad die
samen alle grote kunststromingen aan bod laten komen.

Lourdes

Na de verschijning van de Heilige Maagd aan Bernadette Sourbirous in 1858 veranderde het leven
en de betekenis van Lourdes grondig. Het grote bedevaartsoord maakt Lourdes tot één van de
bekendste steden in de Pyreneeën. Druk bezocht, maar zeker een uitstap waart. Lourdes gaat hand
in hand met spiritualiteit, een ontsnapping uit het dagelijks leven. De Grot, Sanctuaires Notre-Dame
de Lourdes, is 24/24 en 7/7 open. Hier komen mensen, gelovig of niet, een kaars branden hopend



zelf een glimp van de Heilige Maagd op te vangen. Tussen april en oktober vindt er elke avond om
21 uur de kaarsjesprocessie plaats. Ondanks de 6 miljoen bezoekers die het stadje jaarlijks over
vloer krijgt, heeft het zijn authenticiteit niet verloren. Bezoek ook zeker het kasteel van Lourdes, een
oude burcht en vesting dat tegenwoordig dienst doet als Pyreneeënmuseum. Lourdes is meer dan
enkel het bedevaartoord. Het is een ideaal vertrekpunt voor een ontsnapping in de natuur. Ga naar 
Pic du Jer voor een wonderlijk uitzicht over de stad, de 100 jaar oude kabelbaan brengt je eenvoudig
naar een hoogte van 1000 m. ‘s Nachts overkijkt een verlicht kruisteken de hele stad. Op enkele
kilometers van het centrum, vind je een groot gletsjermeer, ideaal om tot rust te komen of om een
sportieve activiteit zoals wandelen, kajakken, vissen of mountainbiken te ondernemen.

Figeac

Figeac is de geboorteplaats van een belangrijk persoon voor onze kennis over de oude wereld.
Champollion, de man die hiëroglyfen ontcijferde, werd hier in 1970 geboren. Place des Ecritures
staat dan ook volledig in het teken van zijn ontdekking. Hier vind je onder meer een kopie van de
beroemde Steen van Rosetta, maar ook Musée Champollion - Les Ecritures du Monde. In dit
museum, gehuisvest in het geboortehuis van Champollion, vind je een verzameling met schrijfsels
en schrijfvoorwerpen van over de hele wereld. Maar Figeac is meer dan een linguïstisch paradijs.
Vanaf de 12de eeuw was Figeac een bloeiende stad, het goed bewaarde Middeleeuws erfgoed in
het centrum van de stad herinnert ons hier aan. Een wandeling doorheen de stad zal je versteld
doen staan. Wil je je helemaal onderdompelen in de middeleeuwse sfeer van het stadje? Stel je
stadswandeling dan uit tot ‘s avonds om van de met fakkel verlichte straatjes te genieten.



Cahors

In de vallei van de Lot vinden we Cahors terug, een stadje dat de officiële benoeming Villes et Pays
d’art et d’histoire heeft gekregen. Met een geschiedenis die terug gaat tot de Romeinen heeft Cahors
veel te bieden. Het intacte oude stadscentrum geeft je een idee van de enorme bloei die Cahors
kende in de Middeleeuwen. Pont Valentré, de toegang over het water met 3 versterkte torens staat
symbool voor de stad. Het werd gebouwd in de 14de eeuw en is ondertussen opgenomen tot het
werelderfgoed van UNESCO. Ook de Saint-Etienne kathedraal vraagt om een bezoek als één van
de haltes op weg naar Santiago de Compostella. Doorheen de hele stad vind je Jardins Secret, een
uniek parcours dat je meeneemt doorheen de hele stad. Op woensdag en zaterdag vindt telkens de 
Marché gourmand plaats, een markt met streekproducten die je niet zal kunnen weerstaan. Een
paradijs voor lekkerbekken. Cahors ligt midden tussen de wijngaarden en een bezoek is niet
compleet zonder het proberen van de vin noir. 



Wandelen in de Franse Pyreneeën

Het gebergte van de Pyreneeën loopt van de Atlantische Oceaan tot de Middellandse Zee en vormt
de staatsgrens tussen Spanje en Frankrijk. Het centrale deel kent hoge toppen tot ver boven de
3000 meter met spectaculaire dalen en verschillende nationale parken. De oostelijke en westelijke
uitlopers zijn landelijker en rustiger.

Aan de Frans-Spaanse grens kan je het prachtige Parc National des Pyrenees bezoeken. Het
natuurgebied heeft en erg mooi landschap en biedt een heel scala aan buitenactiviteiten. Verder kan
je doorheen het hele gebergte wildwatervaren, wandeltochten maken of bergbeklimmen. Tijdens de
wintermaanden is de streek erg geschikt als skivakantiebestemming.

Overnachten doe je bijvoorbeeld op één van de talrijke campings. Ben je gesteld op comfort, boek
dan een hotel of huur een vakantiehuisje in een van de vele bergdorpjes. Onderschat wel de rit naar
en doorheen de Pyreneeën niet. Opteer je voor een autovakantie, overweeg de reis in 2 te splitsen,
met onderweg eventueel een overnachting.

Wandelvakantie in de Franse Pyreneeën



De Franse Pyreneeën vormen het wandelparadijs bij uitstek. Geen enkel hoekje of kantje van
de Pyreneeën ontsnapt dan ook aan het grote netwerk van wandelpaden, al zijn het nu de
wegen naar Santiago de Compostela of de wegen rond Toulouse. In totaal kan je gebruik
maken van 30.000 kilometer lange wandelpaden, die je met talrijke wegwijzers helpen om de
schilderachtige streek en natuur beter te leren kennen.

Door het uitgebreide aanbod kan je kiezen uit een grote variëteit aan tochten voor elk niveau,
gaande van een paar uren tot een volledige dag. Daarnaast heb je ook de keuze tussen tochten met
sterk uiteenlopende hoogteverschillen die kunnen variëren van enkele honderden meters tot 1200
meter. Zware trekkers hebben de mogelijkheid om te klimmen naar een hoogte van meer dan 2200
meter, waar ze een bezoekje kunnen gaan brengen aan de prachtige bergmeren. Degenen die het
liever wat rustiger aan doen, kunnen door de vele diepe valleien wandelen via paden die langs
weilanden en rivieren gaan. Wat je ook kiest, bereid je zeker goed voor om niets van de
natuurpracht van de Franse Pyreneeën te missen. Je kan je bijvoorbeeld beroepen om het boek De
100 mooiste dagwandelingen in de Pyreneeën van Ton Joosten.

Trektochten

Voor de fervente wandelaars zijn er natuurlijk ook een groot aantal trektochten mogelijk die
meerdere weken in beslag kunnen nemen. Op die manier kan je het prachtige gebergte van de
Pyreneeën volledig te voet leren kennen. Overnachten kan je in de vele bergdorpjes die je op je
route tegenkomt of in je eigen tent. Hieronder worden drie voorbeelden van trektochten besproken,
die elk zo’n tien dagen in beslag nemen.

Trektocht 1: van de Middellandse zee tot Canigou

De eerste trektocht begint op een vlak gedeelte aan de Middellandse zee en eindigt uiteindelijk op
een hoogte van 1000 meter boven de zeespiegel. De route, die uit drie etappes bestaat, neemt je



mee langs groene bossen en prachtige uitzichten. Het startpunt is Banyuls-sur-Mer, waar je de
GR10 route kan nemen die je in zo’n 2,5 dag meeneemt naar de Col de Perthus. Hierna vervolg je
de tocht naar het stadje Arles-sur-Tech, wat ongeveer een drietal dagen in beslag neemt. De derde
etappe leidt je tenslotte via de Pic du Canigau, het hoogste punt van de tocht, tot de Col de Jou. Van
daaruit daal je uiteindelijk terug af naar de eindbestemming Villefrance-le-Conflent. Dit laatste deel
neemt een viertal dagen in beslag.

Trektocht 2: van Col de Jou tot Les Cabannes

De trektocht van de Col de Jou tot Les Cabannes beslaat een tiental dagen en loopt op een
gemiddelde hoogte van 2000 meter langs groene landbouwgebieden en indrukwekkende meren. De
eerste etappe loopt langs de GR10 van de Col de Jou tot Mont Louis. Hierna volg je de HRP (Haute
Randonnée Pyrénéenne) route en ga je via de Pix Carlit naar Mérens-les-vals. Het laatste deel van
de trektocht leidt je uiteindelijk via Andorra tot Les Cabannes.

Trektocht 3: Centrale Pyreneeën

Als je beslist om een trektocht te doen langs de Centrale Pyreneeën, dan kan je rekenen op
uitdagende routes en spectaculaire uitzichten. Voorbeelden zijn de diepe kloven die uitgesleten zijn
door gletsjers en de keteldalen als Cirque de Gavarnie. Deze trektocht verloopt ook in drie etappes
en volgt de route van de GR 10, die op sommige plaatsen samenvalt met de HRP. De eerste etappe
loopt in een drietal dagen van Cauterets naar de Cirque de Gavarnie. Vervolgens leidt de trektocht je
naar Saint-Sauveur. Tenslotte bereik je via Barèges de eindbestemming Vielle-Aure. Deze trektocht
beslaat in totaal een tiental dagen.

Fietsvakantie in de Franse Pyreneeën

De Pyreneeën vormen een grote trekpleister voor talloze fietstoeristen. Deze komen namelijk
van overal om zich te wagen aan de route van de Ronde van Frankrijk in de Pyreneeën, met
name aan de alombekende bergpas ‘Col du Tourmalet’. Maar niet enkel deze route leent tot
fietsplezier. Het fietstoerisme strekt zich uit over de volledige regio van de Pyreneeën. Zo kan
je al fietsend de pittoreske dorpen en historische plaatsen beter leren kennen.

 

De Franse Pyreneeën worden gekenmerkt door een breed aanbod aan verschillende fietsroutes. Je
kan bijvoorbeeld zelf de duur van de tocht bepalen, aangezien er zowel routes zijn van een halve
dag als routes van een volledige dag of langer. Daarnaast heb je ook de keuze tussen beklimmingen
en afdalingen met een verschillende moeilijkheidsgraad. Zo kunnen ook minder ervaren fietsers die
voldoende wilskracht hebben, genieten van een fietsvakantie in de Franse Pyreneeën.

Cols

Wie Pyreneeën zegt, denkt natuurlijk direct aan de befaamde cols die bekend zijn geworden door de
Ronde van Frankrijk. Elk jaar opnieuw zakken er dan ook talrijke fietsfanaten af naar de Franse
Pyreneeën om de confrontatie aan te gaan met deze prestigieuze bergpassen. Zo wagen
bijvoorbeeld zeer veel wielertoeristen zich aan de spectaculaire klim van de Col du Tourmalet, een
bergpas die bijna ieder jaar deel uitmaakt van de Tour de France. Hierna volgt natuurlijk de
indrukwekkende afdaling naar de vallei van Barèges, die voor vele fietsers een uitdaging vormt.



Maar ook andere cols zoals de Col d’Aubisque en de Col de Menté zijn zeker de moeite waard.

Valleien

Ook de valleien, die met elkaar verbonden worden door de verschillende cols, vormen een paradijs
voor de fietstoerist. Je vindt er dan ook prachtige fietsroutes terug die lopen langs de voet van de
hoge bergen. De wegen die deel uitmaken van dit uitgebreide fietsroutenetwerk zijn erg goed
onderhouden en duidelijk aangegeven. Daarnaast zal je tijdens je fietstocht ook zeer veel charmante
Franse dorpjes tegenkomen die verspreid liggen tussen de heuvels.

 

De mooiste cols van de Franse Pyreneeën

Wie Pyreneeën zegt, denkt natuurlijk direct aan de befaamde cols of bergpassen. De Franse
Pyreneeën worden namelijk gekenmerkt door steile hellingen en bochten die moeilijke manoeuvres
vereisen. Wielerfanaten komen van overal om zich te wagen aan de bekende cols die deel uitmaken
van de Ronde van Frankrijk.



Col d’Aubisque

De Col d’Aubisque is één van de bekendste cols in de Franse Pyreneeën. Vanaf de westkant kan je
deze col bereiken via de naburige Col de Soulor. De Col d’Aubisque wordt gekenmerkt door een
prachtig uitzicht over groene weides en diepe afgronden. Je vindt er ook een tunnel terug met een
scherpe bocht. De col is vooral bekend omwille van het ongeval van de Nederlander Wim van Est. In
1951 miste hij tijdens de Tour de France namelijk de bocht, waardoor hij 70 meter naar beneden viel
in een ravijn. Als bij wonder kwam hij er zonder al te veel kleerscheuren vanaf.

Col du Tourmalet

Als vaste waarde van de Tour de France, is de Col du Tourmalet intussen uitgegroeid tot één van de
bekendste cols van de Franse Pyreneeën. Jaarlijks wagen dan ook talloze wielerliefhebbers zich
aan deze bergpas. De Col du Tourmalet begint erg rustig, maar na vier kilometer gaat het ineens
steil omhoog. Eenmaal op de top heb je een prachtig uitzicht over de groene landschappen en de
kronkelende weg. In de winter wordt de Tourmalet afgesloten om deel uit te maken van het grootste
skigebied van de Pyreneeën: Barèges-La Mongie.

Col de Menté

De Col de Menté is evenzeer een bergpas die bekend is van de Tour de France en die sinds 1988
wordt geklasseerd als een beklimming van eerste categorie. Deze col verbindt het dorpje Saint-Béat
met het gehucht Ger-de-Boutx. Op de top van de Col de Menté zijn twee verbindingswegen terug te
vinden die leiden naar het skioord Le Mourtis.

Col de Pailheres

De Col de Pailheres was jarenlang enkel gekend door de lokale bevolking, maar sinds de directie
van de Tour de France deze bergpas ontdekt heeft, is de Col de Pailheres uitgegroeid tot een
trekpleister voor wielerfanaten. Met een lengte van iets meer dan 12 kilometer en een
stijgingspercentage van 8%, is deze col zeker niet bedoeld voor amateurs. Maar zowel de klim
omhoog als het uitzicht bovenop de top zijn adembenemend, waardoor de inspanning zeker de



moeite loont.

Mountainbiken in de Franse Pyreneeên

In de groene bergen van de Franse Pyreneeën kunnen mountainbikers hun hart ophalen op
de talloze uitgestippelde routes. Het aanbod is dan ook erg gevarieerd, waarbij je zelf de
duur, moeilijkheidsgraad en lengte kan kiezen. Bovendien nemen de verschillende routes je
mee langs prachtige landschappen en uitzichten. Een paradijs voor de
mountainbikeliefhebber.

 

Als je je graag wil wagen aan het grote aantal mountainbikeparcours dat terug te vinden is in de
verschillende regio's van de Franse Pyreneeën, dan kan je best eerst langsgaan bij een
toeristenbureau. Deze beschikken namelijk over kaartjes waarop de belangrijkste routes worden
aangegeven. In de Franse Pyreneeën zijn vooral de circuits in Tarn-et-Garonne, Ariège en Aveyron
erg populair.

La Grande Traversée de l’Ariège

Het departement van de Ariège staat bekend als mountainbikegebied bij uitstek. Met het hoogste
aantal mountainbikegebieden van de hele Franse Pyreneeën op de teller, trekt de Ariège jaarlijks
dan ook talrijke mountainbikeliefhebbers aan. De verschillende uitgestippelde routes die er
gevonden kunnen worden, variëren sterk in moeilijkheidsgraad. Om het niveau aan te geven,



worden de routes dan ook telkens gemarkeerd met een kleur. Dit kan gaan van groen (zeer
makkelijk) tot zwart (zeer moeilijk).

 

De blikvanger van de Ariège is ongetwijfeld La Grande Traversée of de grote oversteek. De
Fédération Française de Cyclisme heeft deze route zelfs benoemd tot één van de meest
kwaliteitsvolle mountainbikeparcours in de Franse Pyreneeën. De Grande Traversée beslaat een
totale lengte van 223 kilometer, waarbij twaalf etappes mogelijk zijn. Zowel de beginnende als de
ervaren mountainbiker kan er zijn hart ophalen, aangezien er routes terug te vinden zijn voor elk
niveau: twee zwarte, vijf rode, drie blauwe en twee groene etappes. Maar het is niet alleen de grote
diversiteit in de mogelijke routes die de mountainbikeliefhebber aanspreekt, de Grande Traversée
laat je ook de omgeving en bezienswaardigheden van de Franse Pyreneeën ontdekken. Zo volg je
historische wegen als de kathaarse Chemin des Bonshommes en passeer je langs schilderachtig
dorpen, adembenemende landschappen en indrukwekkende keteldalen.

 

Downhill van Pic du Midi

De mountainbikeafdaling van de Pic du Midi zal de harten van veel mountainbikeliefhebbers sneller
doen slaan. Startend op een hoogte van 2.877 meter kan je downhill gaan naar de vallei. Hierbij zijn
verschillende routes mogelijk, met een lengte die kan oplopen tot 11 kilometer. Beginnende
mountainbikers kunnen deze route maar beter vermijden, aangezien er tijdens de afdaling heel wat
obstakels en hindernissen op je pad kunnen verschijnen. Voor de tocht naar de top van de Pic du
Midi moet je je echter geen zorgen maken. Een kabelbaan brengt je namelijk naar het hoogste punt,
waardoor je onvermoeid aan de spectaculaire afdaling kan beginnen.



Weer en klimaat in de Franse Pyreneeën

Vakantiegangers die in de zomervakantie de Franse Pyreneeën als bestemming kiezen, zullen
niet teleurgesteld worden. De zuiderse ligging van dit gebergte zorgt namelijk voor
aangename temperaturen die meestal boven 20°C uitkomen. Het weer aan de Franse kant
van de Pyreneeën is dus erg geschikt voor de vele wandel-en fietsliefhebbers.

 

In tegenstelling tot het uiterst warme en droge klimaat dat kenmerkend is voor de Spaanse kant van
de Pyreneeën, heerst er in de Franse Pyreneeën eerder een bergklimaat. De zomers zijn er dan ook
gematigd tot koel. Toch is het er voor een hooggebergte warmer dan normaal, omwille van de
zuiderse ligging. Juli en augustus vormen de warmste en droogste maanden, waarbij een
onweersbui niet is uitgesloten. Bovendien worden deze zomermaanden gekenmerkt door een
gemiddelde van negen zonuren per dag. De maximumtemperaturen kunnen zelfs oplopen tot 30°C.

Regenperiodes

Door oceaanstoringen komende van de Atlantische Oceaan kan er ook sprake zijn van langere
regenperiodes. Deze vochtigheid neemt echter af in oostelijke richting, waardoor de Spaanse
zuidkant een erg droog klimaat kent. Naast een gewone grens is er dus ook een klimaatgrens die
het Franse en Spaanse gedeelte van elkaar scheidt.

Winter

Daarnaast zijn de winters in de Frans Pyreneeën erg streng en koud. De temperaturen duiken er
dan ook vaak onder het vriespunt. Tijdens de winter valt er ook veel sneeuw, waardoor er heel wat
skigebieden terug te vinden zijn.

Actieve sporten in de Franse Pyreneeën

De bergen van de Franse Pyreneeën vormen een geschikte locatie voor echte avonturiers die
hun vakantie graag op een actieve manier doorbrengen. Er is dan ook een uitgebreid aanbod
terug te vinden aan actieve sporten dat varieert van prachtige wandelingen tot gevaarlijke
afdalingen en parapenten over de hoge bergen. Maar ook activiteiten als canyoning, klimmen,
rafting en kajakken zijn tegenwoordig in trek bij de durvers.

 

Canyoning

Canyoning is een bergsport, waarbij je onder begeleiding van een gids door ravijnen of canyons
trekt. Zowel kleinere kinderen als doorwinterde avonturiers kunnen genieten van deze activiteit,
aangezien er tochten zijn met verschillende moeilijkheidsgraden. Canyoning is avontuurlijk, omdat je
niet weet wat je te wachten staat. De wegen die je inslaat zijn namelijk allesbehalve voorspelbaar en
bevatten tal van hindernissen. Je zal dus niet enkel moeten wandelen of klimmen langs steile of
minder steile kloven, maar ook zwemmen, glijden en springen.

 



Met een aanbod van meer dan 300 canyons, vormen de Pyreneeën een geschikte locatie voor deze
bergsport. Onder begeleiding van een gids kan je een groot aantal van deze canyons zelf
ontdekken. Een tocht duurt meestal een drietal uur. Toch kan je best een dag uittrekken voor deze
activiteit, aangezien de meeste canyons op afgelegen plekken liggen die moeilijk bereikbaar zijn.
 

Kajakken

Daarnaast staat de regio van de Franse Pyreneeën ook bekend om zijn vele waterlopen. Zowel
talrijke grote rivieren als vele kleinere bergriviertjes sieren de omgeving. Hierdoor zijn de Pyreneeën
uiterst geschikt voor watersporten. Je vindt er dan ook veel mogelijkheden om te gaan kajakken of
kanoën. Door de goede afwisseling tussen rustige en iets wildere stromingen, zal een kajaktocht niet
snel gaan vervelen. Bovendien kan je ondertussen genieten van de prachtige landschappen die je
omringen.

Rafting

Als je het graag wat avontuurlijker wil, dan kan je je wagen aan een dagje raften op de
wildwaterrivieren. In de regio van de Franse Pyreneeën vind je maar liefst 2500 kilometer aan
snelstromende rivieren. Tijdens het raften zit je meestal met acht personen in een stevige
opblaasboot, waarmee je de woeste rivier moet trotseren. Je enige andere wapens zijn een
reddingsvest, peddel en helm. Aan avontuur zal het dus niet ontbreken. De vele watervallen,
stroomversnellingen en nakende botsingen met andere boten zullen het een onvergetelijke ervaring
maken.



 

Klimmen

Ten slotte zijn de bergen van de Franse Pyreneeën ook uiterst geschikt voor avonturiers die graag
gaan klimmen. De meeste klimgebieden zijn hoofdzakelijk terug te vinden in de departmenten Ariège
en Haute-Garonne. Je vindt er steile rotswanden in graniet, schist of rotssteen. Bovendien kan je zelf
de moeilijkheidsgraad kiezen, met een niveau dat varieert van vier tot acht.

Overnachten in de Franse Pyreneeën

In de Franse Pyreneeën kan je een groot aanbod aan accommodatiemogelijkheden
terugvinden. Zo kan je bijvoorbeeld opteren voor een hotel of een chambre d’hôte. Maar
tegenwoordig zijn ook vakantiehuizen en campings erg populair.

Gîtes

Wanneer je met vrienden of familie op vakantie gaat, dan is er vaak niets gezelliger dan een
vakantiewoning of gîte te huren. Je hebt er immers veel ruimte, privacy en vrijheid. Een
vakantiehuisje vinden is erg makkelijk via het internet. Daarnaast kan je ook inspiratie opdoen bij
reisagentschappen. Reisagentschappen hebben meestal goede contacten ter plaatse, waardoor je
vaak een goedkope en betrouwbare vakantie kan vastleggen. We geven je alvast enkele websites
waar je inspiratie kan opdoen.

Belvilla
Happyhome
VillaXL
Basictravel

http://nl.belvilla.be/
http://www.happyhome.be/
http://www.villaxl.com/
http://www.basic-travel.com/


Pierre et Vacances

Camping

Daarnaast zijn de Frans Pyreneeën ook een populaire campingbestemming. De ongerepte natuur en
grote open ruimte zorgen voor de ideale kampeerlocatie. Daarnaast is er ook het zeer goedkope en
uitgebreide aanbod van meer dan 900 campings. Vergeet het slechte imago van goedkope tentjes
en vieze douches, want tegenwoordig baden de campings in luxe. Zo voldoen ze aan alle
hedendaagse behoeften en wordt er daarnaast ook vaak fiets- en wandelmateriaal ter beschikking
gesteld. Ook hier weer weet het internet raad, op volgende sites kan je makkelijk verschillende
campings vergelijken.

Vacansoleil
Eurocamp
Canvasholiday
Suncamp

 

Met de trein naar de Franse Pyreneeën

Naast het vliegtuig of de auto, kan je ook opteren voor een treinreis. Zo kan je zonder al te
veel stress veilig en comfortabel op je bestemming raken.

 

Om tot in de Franse Pyreneeën te geraken zijn er twee mogelijkheden. Allereerst kan je de
slaaptrein nemen vanuit Brussel, waardoor de rit in een mum van tijd voorbij is. Daarnaast kan je
ook kiezen voor de TGV, die meerdere keren per dag uitrijdt. Bovendien is deze rit goedkoper en
minder lang. Wanneer je uiteindelijk op je bestemming bent aangekomen, kan je gebruik maken van
het goede lokale bus-of treinnetwerk.

Met de kanarie door de Franse bergen

De Petit Train Jaune, ook wel bekend als de kanarie trein, rijdt al bijna een eeuw door de diepe
valleien en het open gebergte van de Cerdagne. De vrolijke gele kleur en de lage snelheid zorgen
ervoor dat je zorgeloos kan genieten van het prachtige landschap. Veel toeristen gebruiken het in de
eerste plaats dan ook vooral als een middel om de Pyreneeën en zijn bezienswaardigheden beter te
leren kennen, in plaats van als een vervoersmiddel. Als je snel ergens ter plaatse wil zijn, dan neem
je deze trein best niet. Als ultieme boemeltrein doet de Petit Train Jaune bijna drie uur over een
traject van 63 kilometer, waarbij een twintigtal haltes worden aangedaan. Het traject loopt van
Latour-de-Carol naar Villefranche- de-Conflent.

Met het vliegtuig naar de Franse Pyreneeën

Als je graag snel op je bestemming bent, dan kies je best voor een vliegreis naar de Franse

http://www.pierreetvacances.com/nl-nl
http://www.vacansoleil.be/nl/
http://www.eurocamp.be/
http://www.canvasholidays.nl/
http://www.suncamp.be/


Pyreneeën. Vanuit luchthavens als Brussel en Amsterdam is er de mogelijkheid om een
rechtstreekse vlucht te nemen naar Bordeaux en Lourdes. Daarnaast kan je ook naar de
regionale luchthaven van Toulouse vliegen, maar deze ligt wel een stukje verder van de
Pyreneeën.

Bordeaux

Wanneer je vliegt naar Bordeaux, kan je vanuit de luchthaven makkelijk een bus nemen die je naar
het centrum van de stad brengt. De afstand van de luchthaven naar het centrum van Bordeaux
bedraagt zo’n 12 kilometer. Van hieruit kan je je reis naar de Pyreneeën verderzetten.

Lourdes

Wanneer je Lourdes als bestemming kiest, dan vlieg je naar de luchthaven van Pau. Deze
luchthaven is gelegen tussen Pau, Tarbes en Lourdes. Van hieruit kan je de bus nemen naar Pau,
waarna je verder kan reizen naar Lourdes of andere bestemmingen.

Met de auto naar de Franse Pyreneeën

Het is erg makkelijk om met de auto tot in de Franse Pyreneeën te geraken. Wanneer je kiest
voor de auto, dan heb je als voordeel dat je over meer vrijheid beschikt om te gaan en staan
waar je wil. Het nadeel is echter wel dat de autosnelwegen in Frankrijk betalend zijn,
waardoor de tol vaak een grote hap uit je budget betekent.

Afstand

De afstand van Brussel tot Toulouse bedraagt zo’n 981 kilometer. Wanneer je met de auto naar
Lourdes wil rijden, dan zal je zo’n 1.130 kilometer moeten afleggen. De afstand tot in Souillac
bedraagt een kleine 800 kilometer. Wat de reistijd betreft, is de duur sterk afhankelijk van de wegen
die je neemt. Als je de vele péages wil vermijden, dan zal je een stuk langer onderweg zijn.

Reisweg

Als je vanuit België of Nederland reist, dan kan je best de autosnelweg richting Parijs nemen. Van
daaruit kan je de A10 nemen die naar Orléans gaat. Vervolgens volg je best de A71 en A20, die
voorbij Chateruroux, Limoges en Cahors lopen. Zo zal je uiteindelijk aankomen in Midi-Pyrénées.
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