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J.-P. Forget/hemis.fr

Het platteland in het Pays d’Auge is uitermate geschikt voor slow travelling.

Gooi een hengel uit bij een meer. - Serhii Sobolevskyi/iStock

philipimage/iStock

Normandische appelen en appelcider
F. Charton/hemis.fr

De Chappelle St-Michel de Brasparts op de Monts d’Arrée

NoordwestFrankrijk
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DE VALLÉE DU LOIR
Tussen Vendôme en La Flèche stroomt gezapig de Loir. De rivier
vormde bochtige heuvels in de vallei, waar nog de charme van
weleer hangt. U zult er met veel plezier tussen oude molens en
door bossen en dorpen met grotwoningen kuieren. Te midden
van deze groene omgeving wacht u een ideale dosis sportieve,
gastronomische en culturele haltes.
VANUIT BRUSSEL/AMSTERDAM: 480/670 km naar Vendôme. Volg vanaf Parijs de N20
tot Boisseaux, neem daarna departementale wegen tot Châteaudun en ten slotte de N10.

MET DE TREIN

• Vanuit Paris-Montparnasse rijdt de tgv

rechtstreeks naar Vendôme (amper
50 minuten). Wilt u naar La Flèche, neem
dan vanuit Paris-Montparnasse de tgv
naar Mans (1 uur) en dan de bus naar La
Flèche (50 minuten - www.ter.sncf.com).
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TIPS

• Om de reis voor te bereiden:
www.vallee-du-loir.com

• De Vallée du Loir is ook een ideale streek
om te fietsen. Lees meer over fietsen in
Frankrijk op blz. 12.

EEN FIETS HUREN
LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR

Offices de tourisme de la vallée du Loir

13 pl. de la République in La Chartre-sur-le-Loir
en 20 bd de Montréal in La Flèche - t 02 43 38
16 60 - www.vallee-du-loir.com. Deze twee
Toeristenbureaus werken samen en verhuren
fietsen in beide dorpen. U kunt een fiets
(ook elektrische) huren voor een halve dag
(mountainbike/citybike € 11, elektrische fiets
€ 18), een dag (€ 15/30), een week of nog langer.
Ook kinderfietsen beschikbaar. Ook verhuur
van fietshelmen en fietstassen en u krijgt een
reparatieset en kaarten van fietsroutes mee.
LA FLÈCHE

Base de loisirs de la Monnerie

Mail des Lacs - t 02 43 48 53 53 - www.
ville-lafleche.fr. Verhuur van klassieke fietsen
(€ 4/uur, € 11/halve dag, 14/dag) en elektrische
fietsen (€ 6/uur, € 15/halve dag, € 28/dag).
Gezinstarief: 2 fietsen voor volw. en 2 fietsen
voor kind. (€ 15/uur, € 37/halve dag, € 44/dag).

Poncé-sur-le-Loir: een warm bedrijf.

Nicolas en Lucille Pinquier zijn zo gewend aan
de hitte van hun oven dat ze er geen hinder van
lijken te ondervinden dat de pasta waarmee
ze glasblazen een temperatuur van meer dan
1000 °C nodig heeft om te worden verwerkt.
’s Ochtends werken ze de producten af die ze de
vorige dag hebben geblazen. Probeer daarom
de glasblazerij in de namiddag te bezoeken, als
de glasblazers weer aan het glasblazen zijn.
Verrerie d’art des Coteaux - 27 r. des Coteaux t 02 43 79 05 69 - www.verreriedescoteaux.
com - di.-za. 9.00-12.30 u en 14.00-18.00 u,
zon- en feestd. 14.00-18.00 u; gesl. jan.-febr.

Montoire-sur-le-Loir: afgelegen folklore
en t radities. Houdt u van oude melodieën

en ambachtelijke instrumenten? Breng dan
zeker een bezoek aan dit kleine museum over
wereldmuziek. De interactieve opstelling laat
u kennismaken met onbekende muziekinstrumenten uit Afrika, Indonesië en Zuid-Amerika.
In de zomer worden optredens georganiseerd.
Musikenfête - Espace de l’Europe - t 02 54 85
28 95 - www.musikenfete.fr - maart-sept.:
di.-zo. 10.00-12.00 u en 14.00-18.00 u; okt.dec.: di.-za. 14.00-18.00 u - gesl. 24-25 dec. en
jan.-febr. - € 7 (kind. € 5).

Trôo: een uniek dorp met grotwoningen.

David Maher/iStock

Trôo bestaat in feite uit twee dorpen. Het ene
ligt aan de Loir, terwijl het andere, het oudste,
een versterkt dorp, boven op de rotsen ligt.
Tussen de twee dorpen ligt een reeks grotwoningen verscholen achter tuinen die in terrassen werden aangelegd. Bezoek er de Grotte
pétrifiante (verstenende grot) waar water
stalactieten, stalagmieten en andere vreemde
vormen deed ontstaan. Laat uw fantasie de
vrije loop bij het benoemen van de vormen.
Office de tourisme - 39 r. Auguste-Arnaut t 02 54 72 87 50 - trootourisme.jimdofree.com

Bazouges-sur-le-Loir: charme op alle
niveaus. Kuier door dit piepkleine dorp, waar

de tijd lijkt te zijn blijven stilstaan. Vanaf de
brug over de Loir hebt u een mooi uitzicht op
de rivier, de oude wasplaatsen en het kasteel
17
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WAT IS ER TE ZIEN?

Vaas: eeuwenoude traditie. De Moulin du

Rotrou is een van de weinig overgebleven
graanmolens en een van de laatste nog werkende watermolens in Frankrijk. Er wordt nog
altijd graan gemalen tot bloem. Tijdens een
bezoek aan de molen ziet u hoe de Loir het
waterrad voortbeweegt en ziet u de werking
van de molen en het malen van het graan binnen in de molen. Het hele jaar worden er workshops georganiseerd voor kinderen en volwassenen en er zijn regelmatig themadagen. U
wordt verwelkomd door een enthousiast team.
Moulin du Rotrou - t 02 43 79 38 81 - www.
lemoulinderotrou.com - juli-aug.: dag.
14.30-17.30 u, april-juni en sept.: zon- en feestd.
14.30-17.30 u - € 5 (kind. € 2).

WAT IS ER TE DOEN?
Marçon: als een vis in het water. Zin in een
kanotochtje op de Loir? Zet dan koers naar
Marçon, waar u bij het watersportcentrum kunt
vertrekken voor een kanotocht van 2-2,5 uur

naar Chartre-sur-le-Loir. U moet zelf peddelen,
maar toch is het een ontspannen tocht door
het idyllische landschap waardoorheen de Loir
stroomt. De tocht brengt u vast in een dromerige en poëtische bui.
Centre nautique de Marçon - Espace de Loisirs
Lac des Varennes - rte du Port Gautier St-Lézin t 06 31 26 34 32 - cvmarcon.fr - € 18 (tot
12 jaar € 15).

Vanuit Luché-Pringé: in wandelritme. Je
kunt prachtige wandeltochten maken langs de
Loir. In het ritme van de wandelaar geniet u ten
volle van de mooie landschappen te midden
van de wijngaarden op de oever van de rivier.
De kastelen, molens en wasplaatsen nemen u
mee terug in de tijd. Zo is er een lusvormige
wandelroute van 11 km vanuit Luché-Pringé
(3 uur, bewegwijzerd, gemakkelijk) langs de
Moulin de Mervé, die in het midden van de rivier
lijkt te zijn geplaatst. Een plek om even weg
te dromen.
Informatie en route: www.vallee-du-loir.com
De Loir per fiets. De Vallée du Loir is ideaal om

met het hele gezin te fietsen. U vindt er meer
dan 300 km aan fietspaden voor gevarieerde,
aangename fietstochten. U fietst zowel langs
de rivier, tussen wijngaarden als door bossen.
Er zijn in totaal zeven bewegwijzerde, lusvormige fietsroutes van 16 tot 50 km, allemaal

david martyn hughes/Alamy/hemis.fr

Vaar met de kano voorbij het Château du Lude.
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(15de-18de eeuw) bij het water, met de indrukwekkende ovalen torens. De tuinen vol cipressen, sequoia’s en atlasceders die boven de
daken van het dorp uit steken, vormen een
romantisch plaatje. Breng zeker een bezoek
aan de molen en de kerk met haar losstaande
toren op het plein.
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Paul-A-Fowler/iStock

Bekijk het eens vanuit de lucht vanuit een luchtballon.

geschikt voor onervaren fietsers. Daarnaast
is er voor meer geoefende fietsers de 240 km
lange route V47, die van de bron van de Loir
tot Angers loopt, meestal langs rustige wegen
waarop ook auto’s zijn toegelaten. Onderweg
geniet u van paradijselijke uitzichten op de Loir.
Informatie en route: www.vallee-du-loir.com

Vaas: ruitertocht en fruit plukken. Beleef

de natuur ten volle tijdens een ruitertocht.
U hoeft geen ervaren ruiter te zijn voor de
tochten die La ferme des Bleuets aanbiedt.
De routes die de eigenaren uitstippelden, zijn
gemakkelijk en geschikt voor zowel onervaren
als ervaren ruiters. De tochten voeren u door
een Natura 2000-gebied aan de rand van het
mooie Forêt de Vaas. Ook als u geen ruitertocht
wilt maken, is een bezoek aan de boerderij een
aanrader. U kunt er namelijk ook bosvruchten
plukken, meer bepaald biologisch geteelde
blauwe bosbessen. Of volg een workshop jam
maken, koekjes bakken, sorbet maken... In de
boerderijwinkel kunt u ter plaatse gemaakte
producten kopen: jam, stroop...
La ferme des Bleuets - La Brunetière t 06 70 41 04 59 (voor de ruitertochten),
t 06 13 77 47 84 (voor het plukken en de

workshops) - fermedesbleuets72.fr - ruitertocht: € 20/1 uur, € 30/2 uur, € 45/halve dag en
€ 80/dag met picknick.

Neuvy-le-Roi: waar de wind u ook brengt.

Een ballonvaart heeft veel voordelen: u
zweeft langzaam en in alle stilte door de lucht.
Onderweg hebt u een prachtig uitzicht op de
kronkelige Loir met de dichtbegroeide oevers
waar her en der molens en kastelen opduiken.
De ballonvaarten (duur: 1 uur) vinden altijd bij
zonsopgang of zonsondergang plaats, wanneer het landschap prachtig kleurt. Het is dan
ook koel, vergeet u dus niet warm te kleden!
Air Touraine - héliport de Belleville - t 02 47 24
81 44 - www.airtouraine.fr - € 169/pers.

EVEN PAUZEREN
Lacs de la Monnerie: watersporten of
nietsdoen. Niet ver van La Flèche ligt het Lac

de la Monnerie. Zodra het mooi weer is, bruist
het op het strand met fijn zand van het leven.
U kunt er zeilen, peddelsurfen, kajakken en
beachvolleyballen. Tijdens het Fête des lacs
in juni zijn er extra activiteiten, zoals een knikkerbaan, sandballwedstrijden (handbal op het
19

hart van de Vallée du Loir, te midden van een
rustgevende, groene omgeving, bevindt zich
deze voormalige papierfabriek. Ze werd omgevormd tot een charmehotel met een 300 m2
groot wellnesscentrum met een zwembad,
hamam, watermassages en massagesalons.
Pure ontspanning dus in een luxueuze, rustgevende en behaaglijke omgeving...
Domaine de La Courbe - t 02 43 94 88 75 www.domainedelacourbe.com/spa - € 15/2 uur
toegang tot het zwembad en de hamam, behandelingen en massages zijn apart te betalen.

Thoré-la-Rochette: per toeristentreintje
door de Vallée du Loir. Stap in het voorma-

lige station van Thoré-la-Rochette aan boord
van een authentiek dieseltreintje uit de jaren
1950. Het vintage treintje werd perfect gerestaureerd en is het ideale vervoermiddel om de
kronkelende vallei te verkennen. Onderweg
ziet u meteen welke evolutie de treinen in de
loop der tijd hebben doorgemaakt, want op
het ernaast gelegen spoor rijdt de tgv. Let
goed op als u hem kruist, want de tgv behaalde
hier 30 jaar geleden een snelheidsrecord van
515 km/uur! Wat dan weer niet past bij slow
tourism... Het toeristentreintje maakt in Trôo
rechtsomkeert.
Train touristique de la vallée du Loir - t 02 54 72
95 03 - www.ttvl.fr - half mei-eind sept. - € 14
(kind. € 8,50).

Forêt de Bercé: fantastische wandeling.

Sophie Kluzek neemt u mee voor een tocht tussen de mooie eeuwenoude bomen in het Futaie
des Clos naar de bron van Hermitière, gelegen
in een bekoorlijke vallei. Ze voert u langs de
20

PROEVEN EN GENIETEN
La Chartre-sur-le-Loir: wijn en rillettes!

Deze kleine bar midden in het dorp biedt een
mooi wijnaanbod met onder andere wijnen van
lokale producenten. Geniet op het terras van
een AOC jasnières of coteaux-du-loir, wit, rood
of rosé, en bestel er meteen smakelijke toasts
met rillettes bij. Dit is het ideale adres voor het
aperitief en om kennis te maken met de lokale
wijnen. Bovendien is er een mooie wijnwinkel.
Le Jasnières - 8 pl. de la République - t 02 43 44
00 44 - di.-za. 8.30-13.00 u en 15.00-19.30 u,
zo. 8.30-13.30 u en 16.30-19.30 u.

Beaumont-sur-Dême: restaurant en delicatessenzaak Les Mères Cocottes. Deze

delicatessenzaak lijkt wel een teletijdmachine
die u mee terug in de tijd neemt, want de
schappen liggen vol etenswaren van vroeger.

photosimysia/iStock

Le Lude: verwen jezelf in het wellnesscentrum van het Domaine de La Courbe. In het

wandelpaden van het mysterieuze Forêt de
Bercé. Tijdens de idyllische wandeling (ca.
2 uur) brengt ze de legendarische wezens die
het bos ooit zouden hebben bevolkt, tot leven.
Sophie Kluzek - t 02 43 38 10 31 - data: informeer - € 7 (met korting € 5).

Proef bij een glas lokale wijn de lekkere rillettes.
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strand) en radiobestuurde modelbouw. Het
meer bestaat uit verschillende waterpoelen en
een ervan ontsnapt aan de drukte. Dat meer
is uitsluitend toegankelijk voor wandelaars
om er de rijke biodiversiteit te beschermen. Er
leven namelijk 135 soorten vogels, waaronder
85 soorten trekvogels en daarnaast ziet u er
heel veel soorten vlinders, libellen enzovoort.
Base de loisirs de la Monnerie - t 02 43 48
53 53 - www.ville-lafleche.fr

Marçon: de wijn jasnières. Deze wijn wordt

verbouwd in een wijngaard van minder dan
100 ha, gelegen in de gemeenten Lhomme en
Ruillé-sur-Loir, en wordt beschouwd als een
van de beste droge witte wijnen van Frankrijk.
De kleine wijngaard is eigendom van 23 wijnbouwers. De meesten verbouwen de zeldzame
en dure wijn op biologische wijze en laten de
wijn rijpen in grotten. Bij veel wijnbouwers kunt
u een rondleiding volgen en deelnemen aan
een proeverij. Bij Domaine de la Roche Bleue
(zie ‘Maak kennis met...’) hebt u de kans de wijnen te proeven die de Franse president in het
Elysee drinkt...
Domaine de la Roche Bleue - La Roche t 02 43 46 26 02 - jasnieres.fr - mei-sept.:
ma.-za. 10.00-12.00 u en 15.00-18.00 u - rondleiding op afspraak € 10 (wijnkelder en proeverij), € 15 (wijnkelder, wijngaard en proeverij),
maaltijd € 40/pers.

Luché-Pringé: in Auberge du Port des
Roches. Kunt u zich een betere plek voor een

hapje voorstellen dan aan de oever van de
rivier? De tuin met terras van dit restaurant
is een ware oase van rust waar u geniet van
creatieve en verfijnde vis- en vleesgerechten,
bereid met seizoensproducten. Het kaasbordje
met lokale kazen is zo lekker dat liefhebbers
zich dat nog als extraatje zouden moeten gunnen (na het dessert).
Auberge du Port des Roches - t 02 43 45
44 48 - gesl. zo.-di. ’s middags - menu’s € 34-52.

© D. Sacher

Marçon: picknick op het Domaine de Cézin.
Maak kennis met de producenten van de coteaux du Loir op het Domaine de Cézin. Ze nemen
u mee door hun wijngaarden en vertellen u

MAAK KENNIS MET...

Sébastien Cornille,
wijnbouwer in
Marçon

Sébastien Cornille verkoopt u pas
zijn wijn als hij u uitvoerig uitleg
heeft gegeven over zijn terroir,
zijn wijngaard en zijn streek: ‘De
wijnstreek van de jasnières is heel
bijzonder: de bodem bevat diep
onder de grond kalk en net onder
het oppervlak zit klei. Het klimaat
is fris en vochtig, het druivenras,
chenin, is een beetje zuur, en die
combinatie zorgt voor een unieke
reactie, waardoor de jasnières een
gastronomische wijn is.’
Sébastien Cornille bezit Domaine
de La Roche Bleue sinds 2008. Hij
verbouwt er biologische wijnen,
vooral jasnières, maar ook coteauxdu-loir blanc en rode pineau d’Aunis.
Sinds 2020 nodigt hij chefs uit en
hij laat ze niet alleen de wijnen
proeven maar ook kennismaken
met de gastronomische schatten
van de streek: ‘Na de wijnproeverij
nemen mijn gasten plaats aan
wijnvaten en serveert de chef een
gerecht bereid met het marktaanbod
van de dag.’ De gasten genieten
van een driegangenmenu met zes
aangepaste wijnen die de lokale
producten uitstekend tot hun recht
laten komen.
Domaine de la Roche Bleue - zie
Marçon (hiernaast).
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U vindt er uitsluitend boerderijproducten uit
de streek. In het restaurant achteraan serveert
men gerechten bereid met verse producten
van nabijgelegen boerderijen. Ook daar keert
u terug in de tijd door de inrichting met oude
voorwerpen. Gezellig adres met uitstekende
streekgerechten.
9 r. Alexis-de-Tocqueville - t 02 43 46 80 52 www.lesmerescocottes.fr - wo.-do. 9.0017.00 u, vr.-za. 9.00-21.00 u, zo. 9.00-14.00 u lunch € 13,50-16,50, menu’s € 30-35.
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meer over de terroir en de druivenrassen,
maar ook over de productiemethoden en het
productiemateriaal. U kunt ter plaatse uw meegenomen picknick verorberen en krijgt daarbij
een aperitief en wijn van het domein, zowel
jasnières als coteaux-du-loir. Barbecue, tafels,
stoelen en speeltoestellen staan ter beschikking. Heel gezellig.
Domaine de Cézin - rte de Cézin - t 02 43 44
13 70 - www.fresneau.fr - ma., wo.-za. 9.0012.00 u en 15.00-18.00 u - picknick na reservering zo. 10.00-18.00 u.

SLAPEN IN ALLE RUST
La Flèche: een klassieke of unieke nacht.

Op deze camping die openstaat voor nieuwe
ideeën, kunt u te midden van de klassieke
staanplaatsen voor tenten, campers en caravans slapen in doorzichtige bubbels, vanwaaruit u de hele nacht de sterren kunt observeren.
En de camping heeft nog een troef: ernaast
bevindt zich een kano- en kajakclub. U kunt
er vertrekken voor tochtjes op de Sarthe, die
langs het kampeerterrein kabbelt.
Camping de la Route d’Or - allée camping t 00 43 94 55 90 - www.camping-lafleche.
com - ; Ô - 180 staanpl. - staanplaats, met
auto en tent € 72,70/week.

La Chartre-sur-le-Loir: Goed geslapen,
molenaar? In een voormalige watermolen uit

de 18de eeuw midden in La Chartre werden
karaktervolle gastenkamers ingericht. Bij mooi
weer kunt u aan de oever van de Loir ontbijten.
De kamers aan de kant van de rivier bieden het
meest idyllische uitzicht.
Chambres d’hôtes Le Grand Moulin - 8 r. de
Syke - t 02 43 44 65 78 - www.mdmilletmoulin.fr - õ - 5 kamers € 100 :.

Danzé: in een groene omgeving. Dit landhuis werd eind 19de eeuw heropgebouwd in
het 10 ha grote park waarin ook een rivier tussen de bomen stroomt. De drie kamers en twee
suites zijn eenvoudig maar comfortabel. Mocht
het lichte geluid van de trein in de verte u slaap
hebben gekost, rust dan nog even uit bij het
verwarmde zwembad. Honden niet toegelaten.
22

Chambre d’hôtes La Borde - t 02 54 80 68 42 www.la-borde.com - ; õ Ô - 5 kamers
€ 55/75 :.

Azé: elke ochtend verse melk. Tijdens een
verblijf op La Ferme de Crislaine, waar melkkoeien worden gehouden, maakt u kennis met
de biologische landbouw. De eigenaren kunnen
u nuttige tips geven om de streek te verkennen.
Een uitstekend adres voor gezinnen en wandelaars (er is ook een gezinskamer). Kitchenette,
barbecue, fietsen en zwembad ter beschikking
van de gasten.
La Ferme de Crislaine - t 02 54 72 14 09 - www.
crislaine.com - ; õ Ô - 3 kamers € 55 : table d’hôtes na reservering € 20.

UITGAAN
La Flèche: theater in Italiaanse sfeer! Het
dorp La Flèche bezit een architecturale parel,
namelijk een theater in Italiaanse stijl, ondergebracht op de bovenverdieping van de voormalige graanhal. Het theater bestaat al sinds
1839. Het werd in originele stijl gerestaureerd
en omvat een kleine zaal met een pastelblauwe
koepel. Er worden regelmatig theatervoorstellingen, concerten en tentoonstellingen
gehouden.
Théâtre de la Halle-au-Blé - 72.agendaculturel.
fr/theatre-de-la-halle-au-ble - rondleiding
(1 uur) op afspraak: www.visithemes.com - € 6
(7-17 jaar € 4).
Vendôme: avondwandeling. Elk jaar organiseert het Toeristenbureau van Vendôme van
eind juli tot half augustus avondwandelingen
in de stad. U loopt door het historisch centrum,
gelegen tussen het kasteel en Parc Ronsard,
en kunt de mooiste gebouwen van het dorp
bewonderen in het licht van toortsen. U ontdekt zo de gevels, beelden en muurschilderingen op een andere manier in een gezellige,
rustige sfeer.
www.vendome-tourisme.fr - € 5,45/pers.
Montoire-sur-le-Loir: terug in de tijd. Elk

jaar eind augustus komt in Montoire-sur-leLoir een tiental folkloristische groepen samen
tijdens het Festival de Montoire. Ga een kijkje

Plessis-Sasnières: frisse lucht of warme
soep? In een prachtige Engelse tuin, te mid-

den van de bomen en struiken met hun verrassende vormen, ligt een grote moestuin. Zowel
de kleuren als de keuze aan geteelde soorten
is er heel indrukwekkend. De moestuin is vast
een inspiratiebron voor de deelnemers aan het
jaarlijkse Fête de la soupe dat begin november
plaatsvindt. In een ontspannen sfeer proberen
de deelnemers met hun gedurfde en originele
soepen het publiek te verrassen. Die kunnen in
dit prachtige decor hun smaakpapillen en ogen
verwennen!
Fête de la soupe - www.jardin-plessis-sasnieres.
fr - gratis toegang, proeverijset € 5.

Vaas: Fête du blé au pain. Elk jaar wordt

Château du Lude: waar planten de hoofdrol spelen. Elk jaar tijdens het eerste week-

end van juni komen liefhebbers van planten en
tuinieren naar het Château du Lude voor het
Fête des jardiniers, want tijdens dit feest van de
tuiniers stelt een vijftigtal plantenkwekers hun
producten voor in de prachtige kasteeltuin. U
ziet er alle mogelijke planten, van veelkleurige
rozen tot zongerijpt fruit en zeldzame kruiden.
Tijdens het feest worden ook allerlei activiteiten georganiseerd (ervaren tuiniers delen
hun tips, rondritten per koets, demonstraties
mandenmakerij...).
Fête des jardiniers - www.lelude.com

thierry64/istock

Het dorp Vaas ligt tegen de Loir gevlijd.

dit feest op de eerste zaterdag van augustus

gehouden in de Moulin de Rotrou. Tijdens het
feest ziet u demonstraties van graan malen op
traditionele wijze en van brood bakken. Er is
ook een markt met biologisch geteelde producten en daarnaast zijn er veel andere activiteiten, zoals een wandeling, een plantencursus
enzovoort. Een interessant feest in een gemoedelijke sfeer.
Moulin de Rotrou - www.lemoulinderotrou.com
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nemen en geniet van de kostuums, de dansen, het zingen en de traditionele muziek. Een
eerbetoon aan de verschillende culturen ter
wereld. Een aanrader!
Festival de Montoire - www.festival-montoire.
com
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