Voorwoord
Het is geen toeval dat de president van Frankrijk het plan lanceerde
om het toerisme van de Lot, bij Saint-Cirq-Lapopie, een van de
Allermooiste dorpen van Frankrijk, te heroveren en te transformeren.
Diep geworteld in de geschiedenis van ons land, zijn De allermooiste
dorpen van Frankrijk nog steeds bijzonder populair en ze hebben een
zonnige toekomst voor de boeg!
Door de moeilijke tijden die we allemaal, over de hele wereld, met
dit verdomde virus doormaken, nemen we weer de tijd om contact
te maken met de basis. En is het niet heerlijk om juist energie te
herwinnen in contact met al deze ‘landelijke plekjes’ waaraan we
van nature zo zijn gehecht? Allemaal zijn ze verschillend. En dat
is goed! Want juist de authentieke kenmerken, getuigen van de
gecombineerde historie en geografie, maken deze (her)ontdekkingen
zo charmant.
Ik dank u hier voor alle goede wil die deze Allermooiste dorpen van
Frankrijk, ons erfgoed en onze landschappen, al veertig jaar lang, van
generatie op generatie, in de kijker zet.
Deze gids helpt u om deze schatten te vinden en is een geweldige
bondgenoot bij het plannen van uw toekomstige uitje om het
land werkelijk te ontdekken. Het boek is de voorbereiding op een
onvergetelijk verblijf... Te voet, te paard, op de fiets, in een oldtimer
of wat dan ook, alle wegen leiden naar een van de Allermooiste dorpen
van Frankrijk!
Jean-Baptiste Lemoyne,
Staatssecretaris van Toerisme,
Fransen die in het buitenland wonen en Franstaligen

De allermooiste dorpen van Frankrijk

De allermooiste
dorpen van Frankrijk
De stichting Les Plus Beaux Villages de
France ontstond in de zomer van 1981
dankzij een man die een boek las. Dat
boek was een uitgave van Het Beste van
Reader’s Digest, Les Plus Beaux Villages de
France, en de man was Charles Ceyrac, de
burgemeester van het dorp Collonges-laRouge in de Corrèze. Hierdoor ontstond
het idee om kracht en passie samen te
brengen voor het behoud en de promotie
van bijzonder historisch erfgoed: 66 burgemeesters zouden Charles Ceyrac volgen
in dit avontuur, dat op 6 maart 1982 in
Salers, in de Cantal, officieel werd. Behoud
en ontwikkeling van het erfgoed op deze
uitzonderlijke plekken om ze meer bekendheid te geven en er te zorgen voor
economische groei, dat is sindsdien de
ambitie van dit Franse netwerk dat momenteel 160 gemeentes omvat.

Hoe word je
een van de allermooiste dorpen
van Frankrijk?
3 voorselectiecriteria
In eerste instantie moet een kandidaatgemeente voldoen aan 3 selectiecriteria:
• het dorp (stadje of buurtschap) heeft
maximaal 2000 inwoners;
• het dorp heeft minimaal 2 beschermde
sites of monumenten;
• de aanvraag tot toetreding moet zijn
goedgekeurd door de gemeenteraad.
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Beoordeling – 27 criteria
Zodra de aanvraag door de eerste fase is,
volgt een expertisebezoek aan het dorp.
Aan de hand van een gesprek met de
gemeenteraad en een fotoreportage wordt
een schema van 27 criteria opgesteld,
waarmee de kwaliteiten worden beoordeeld van het erfgoed, de architectuur,
de stedenbouwkunde en de omgeving,
en de manier waarop dit onder de aandacht wordt gebracht.

Meer informatie over de
stichting:
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

De uitspraak van de Kwaliteitscommissie
Het verslag van het expertisebezoek wordt
dan gepresenteerd aan de Commission
Qualité van de stichting die het alleenrecht heeft op het besluit tot certificering (met een tweederde meerderheid
van de stemmen).
Van de gemiddeld tien jaarlijks beoordeelde aanvragen wordt er nog geen 20%
gecertificeerd. De gecertificeerde dorpen
worden bovendien regelmatig herbeoordeeld, zodat de bezoeker altijd zeker is van
een uitzonderlijke ervaring.

Een exportconcept
Het belang van het behoud en de ontwikkeling van het landelijk erfgoed overschrijdt
de landsgrenzen en er zijn diverse netwerken opgezet gebaseerd op het Franse model, in Europa en door de hele wereld: Les
Plus Beaux Villages de Wallonie (België) in
1994, Les Plus Beaux Villages du Quebec
(Canada) in 1998, de mooiste dorpen van
Italië in 2001, de mooiste dorpen van Japan in 2005 en de mooiste dorpen van
Spanje in 2011. Ze komen samen in de internationale federatie Les Plus Beaux Villages de la Terre en bieden hun expertise aan
nieuwe netwerken aan.

Raadpleeg voor het boeken van je
verblijf, deelname aan onze evenementen
of het laatste nieuws onze website :
www.les-plus-beauxvillages-de-france.org
en onderstaande social media

De 164 allermooiste
dorpen van Frankrijk
per gebied
Noordwest
blz. 12-45
Noordoost
blz. 46-73
Zuidoost
blz. 74-139
Zuidwest
blz. 140-263

©éditerra

Réunion
blz. 264-267

GROOT-BRITTANNIË

Het Kanaal

blz. 42

Noordwest

blz. 15

Schaal: 1 / 2 600 000
0
50 km

blz. 27
blz. 17
blz. 19

blz. 38

blz. 28
blz. 25

blz. 37

blz. 45

blz. 40

blz. 32

blz. 24

blz. 30
blz. 21
blz. 29

blz. 22

Atlantische
Oceaan

blz. 14

blz. 41
blz. 23
blz. 36
blz. 186
blz. 147

Barfleur

Het tuindorp

Een haven tegenover Engeland

Cher (18) • 77 inwoners • Hoogte: 177 m

Manche (50) • 600 inwoners • Hoogte: 3 m

Het kasteel, omringd door een bloemrijk park, torent uit boven het dorp
dat in de vorige eeuw volledig is gerestaureerd en zich spiegelt in de Allier.
In de middeleeuwen is het kasteel van Apremont, het meest westelijk
gelegen bezit van het Bourgondische hertogdom, een imposant fort. Vier
eeuwen later, in 1894, trouwt Eugène Schneider, derde in de dynastie
van de machtige meesters van de ijzersmederijen van Le Creusot, met
Antoinette de Saint-Sauveur, een nakomelinge in de vrouwelijke lijn van
de familie die in 1722 eigenaar werd van het kasteel. Tot zijn dood in 1942
blijft hij, met behulp van de architect De Galea, onophoudelijk en met veel
passie werken aan de restauratie van het kasteel. Zijn kleinzoon, Gilles de
Brissac, zet het werk voort en begint in 1970, aan de voet van het kasteel,
met de creatie van een bloemenpark geïnspireerd op de Engelse tuin
van Vita Sackville-West in Sissinghurst. Hier vind je ook een Chinese
pagodebrug, een Turks theekoepeltje en een uitzichttoren versierd met
faience uit Nevers, gebouwd in de sfeer van de ‘fabrieken’ uit de 18e eeuw
maar met een exotisch tintje. Aan het einde van het dorp herinnert het
Maison des Mariniers ons eraan dat Apremont lange tijd een dorp was
van steenhouwers en schippers die over de Allier en de Loire voeren met
blokken natuursteen. Die natuursteen is nog te zien in de kathedraal van
Orléans en de abdij van Saint-Benoît-sur-Loire.

Dit dorp, in de middeleeuwen de grootste haven van de Cotentin, is verbonden met de geschiedenis van de hertogen van Normandië en Engeland. In 1066 bouwde hertogin Mathilde in Barfleur ‘La Mora’, een schip
dat haar echtgenoot Willem de Veroveraar meenam om Engeland te
veroveren. Vanaf dat moment wordt Barfleur de belangrijkste haven van
Normandië, waar de hertogen van Normandië en koningen van Engeland
verbleven in afwachting van gunstige wind om het Kanaal over te steken.
In 1120 verstoort het zinken van de ‘Blanche Nef’ bij Barfleur de loop van
de Europese geschiedenis door de verdwijning van Guillaume Adelin,
enige zoon en opvolger van koning Henri Beauclerc. Aan het begin van
de Honderdjarige Oorlog, in 1346, wordt het dorp geplunderd en verbrand
door Edward III van Engeland en vervolgens meerdere keren in brand
gestoken in de 15e en 16e eeuw. Zo blijft het Cour Sainte-Catherine het
enige overblijfsel van het middeleeuwse verleden. De meeste huizen in de
steegjes en in de haven worden gekenmerkt door grijze granieten gevels
en blauwe leistenen daken met daarop terracotta nokkappen. De Église
Saint-Nicolas, trots op een rotsige kaap en omringd door zijn zeemanskerkhof, lijkt te waken over het dorp, de haven en de golven, terwijl in de
rue Saint Thomas de voormalige priorij van de augustijnen (18e eeuw)
een aangenaam aangelegd gebied omsluit. Aan de andere kant van de
haven weerspiegelen de bijzondere glas-in-loodramen van de Chapelle de
la Bretonne, gebouwd in 1893 ter ere van de zaligverklaring van moeder
Marie-Madeleine, haar leven. Langs de kades beladen met gekleurde
(sleep)netten, dreggen en potten, geven het ritme van de getijden en de
variaties van het licht Barfleur een niet te classificeren charme.

e Ontdekken
• H Parc floral (geclassificeerd als ‘opmerkelijke tuin’), koetsmuseum, vaste en tijdelijke
tentoonstellingen, wandeling over de
kasteelmuren (02 48 77 55 06).
• Dorp: rondleiding op afspraak
(02 48 74 23 93).

Eten en drinken
Restaurant
La Brasserie du Lavoir (02 48 80 25 76).

Les Petites Causeries de la Carpe frite
(02 48 77 64 72), eind apr.-eind sept.
K Overnachten
Chambres d’hôtes
H La Maison d’Apremont
(02 48 77 55 00).
Gîtes et meublés
H La Maison d’Allier
(02 48 48 00 18).

Met de auto: autoroute A77,
afrit 37-Bourges (14 km);
N7, afrit 76-Bourges (32 km).
Met de trein: station van Nevers (16 km).
Met het vliegtuig: luchthaven ClermontFerrand-Auvergne (157 km).
Gemeentehuis: 02 48 80 40 17
www.mairie-apremontsurallier.info
Parc floral: 02 48 77 55 06

Zien en beleven
Pasen: eieren zoeken in het parc floral (zo.).
Mei: Fête des Plantes de printemps
(3e weekend).
Juni: rommelmarkt (4e weekend).
Aug.: avond bij kaarslicht in het parc floral
(laatste za.-avond).
Okt.: Wijnen, smaken en planten van de
herfst (3e weekend).
Dec.: traditionele kerstmarkt (2e weekend).
B In de natuur
Vissen • Wandelen over de paden van de
Compostella-route langs de GR 654; wandelen langs de oevers van de Allier • Fietsen:
Loire-fietsroute.
b In de omgeving
• Bec d’Allier en kanaalbrug van Guétin
(5 km).
• La Guerche-sur-l’Aubois: Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
’La Tuillerie‘ (8 km).
• Château de Meauce (10 km).
• Espace métal/Halle de Grossouvre (10 km).
• Nevers (15 km).
• Abbaye de Fontmorigny (20 km).
• Château de Sagonne (25 km).

Barfleur Manche

Apremont-sur-Allier Cher

Apremont-sur-Allier

Met de auto: N13, afrit Valognes (26 km);
autoroute A84.
Met de trein: station van Valognes (25 km)
of van Cherbourg (28 km).
Met het vliegtuig: luchthaven Caen
(120 km).
Met de boot: Terminal Cherbourg (28 km).
Toeristenbureau 02 33 54 02 48
www.barfleur.fr

e Ontdekken
• Église St-Nicolas: gebouwd tussen de 17e
en 19e eeuw, op een rotsachtige kaap, in
het midden van een zeemanskerkhof; de
stijl is klassiek en hij bevat een prachtige
Visitatie van de Vlaamse school uit de
16e eeuw, een gecertificeerd historisch
monument.
• Vroegere priorij van de augustijnen
(18e eeuw), met tuin.
• Chapelle de la Bretonne: beschermde
glas-in-loodramen met een voorstelling
van het leven van Marie-Madeleine Poste.
• Cour Sainte-Catherine: resten van een
voormalig landhuis (eind 15e-begin 16e
eeuw).
• Reddingsstation: eerste reddingsstation
in Frankrijk, gebouwd in 1865 naar Engels
voorbeeld.
• Dorp: rondleidingen in het hoogseizoen
(info: 02 33 54 02 48).
K Overnachten
Chambres d’hôtes
Le Conquérant** (02 33 54 00 82).
Le Mora (06 07 86 87 61).
Les Transats (06 08 15 78 85).
Résidence Alinoa (02 33 43 89 15).
Les Grands Huniers (02 33 43 68 87).
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Tien fietstochten
rond de allermooiste
dorpen van Frankrijk
Ontdek Frankrijk ook via deze schilder
achtige fietsroutes. Het fietstoerisme, dat
in Frankrijk in volle ontwikkeling is, kan
worden beleefd op sportieve wijze, zoals de
beklimming van de mythische Col de
l’Iseran, bekend van de Tour de France, of
op de manier van ‘slow tourism’, zoals onze
route uit het niet te missen ‘Loire à Vélo’
tussen Apremont-sur-Allier en Montsoreau.
Of het nu een langeafstandsroute is of een
eendaagse rondrit, ontdek enkele van onze
juwelen... op de fiets.
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De tien allermooiste dorpen van
Frankrijk® in Aveyron
(OCCITANIE)

Soort route: rondrit
Te overbruggen afstand: 700 km
Duur: 7 dagen
+ Info: https://bit.ly/Velo-LPBVF-Aveyron
Voor wie van fietsen én van de allermooiste dorpen
van Frankrijk houdt, zal deze bijzondere zevendaagse
tocht (minstens!) al zijn beloften waarmaken!
Vertrek vanuit Entraygues-sur-Truyère, tussen
Aurillac en Rodez, op zoek naar de tien dorpen in
Aveyron die behoren tot de allermooiste dorpen van
Frankrijk! Van de hoogvlakten van Aubrac tot de
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Mont Aiguoual, van de Gorges de la Truyère tot de
Gorges du Tarn, via de oevers van de Lot: het ontbreekt op deze tocht niet aan lastige stukken, maar
dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de gevarieerde landschappen! Op het programma: SaintCôme-d’Olt (blz. 236), op de weg naar Santiago de
Compostela, Sainte-Eulalie-d’Olt (blz. 246), dorp van
kunstenaars en ambachtslieden, La Couvertoirade
(blz. 178), een tempeliersstadje aan de Larzac, Peyre
(blz. 220), dat uitkijkt op het viaduct van Millau,
Brousse-le-Château (blz. 162), met het gelijknamige
kasteel, Sauveterre-de-Rouergue (blz. 252), een
koninklijke bastide van ambachten, Najac (blz. 214),
een andere bastide gedomineerd door zijn koninklijke vesting, Belcastel (blz. 155) en zijn imposante kasteel aan de oever van de Aveyron, Conques (blz. 174),
een belangrijke stopplaats op weg naar Compostela
en ten slotte Estaing (blz. 182) en zijn beroemde kasteel. Als ‘bonus’ kun je met een paar extra kilometers
(en een klein beetje hoogteverschil...) op de etappe
tussen Conques en Belcastel via een korte omweg
Capdenac-le-Haut (blz. 165) ontdekken, nog een van
de allermooiste dorpen in het departement Lot.

Rondrit in Corrèze: Turenne,
Collonges en Curemonte

Beklimming van de Col du
Donon via Saint-Quirin

(NOUVELLE-AQUITAINE)

(GRAND-EST)

Soort route: rondrit

Soort route: rondrit

Te overbruggen afstand: 74 km

Te overbruggen afstand: 50 km

Duur: 1 dag

Duur: 1 dag

+ Info: https://bit.ly/Velo-LPBVF-Correze

+ Info:
https://bit.ly/Velo-LPBVF-Donon-Saint-Quirin

Laat je niet misleiden door het kalme water van
de Dordogne, aan de oevers waarvan deze rondrit
begint: het traject is behoorlijk sportief en er zijn
de nodige heuvels te beklimmen... En dan hebben
we het nog niet eens over de heuvels die je naar de
drie geclassificeerde dorpen op deze rondrit door
Corrèze leiden!
Vanaf Beaulieu-sur-Dordogne volgen wijngaarden,
notenboomgaarden, vallei- en bocagelandschappen
elkaar op, en daarmee ook de ontdekking van een
architectuur die nu eens beïnvloed is door Quercy
en dan weer door Limousin. Curemonte (blz. 179)
met zijn drie kastelen, Turenne (blz. 259) met zijn
fort op een voorgebergte, Collonges-la-Roug (blz.
172), een juweel van purperrode zandsteen en de
geboorteplaats van de vereniging Les Plus Beaux
Villages de France, zullen je charmante haltes zijn
op deze route tussen het Pays de Brive en de vallei
van de Dordogne.

Vanuit Abreschviller met zijn toeristische spoorlijn door het bos voert deze route naar de Col du
Donon (728 m), aan de voet van de gelijknamige
Vogezenberg op het kruispunt van de Elzas en
Lotharingen, waarvan de top meer dan 1000 m
hoog is (te voet bereikbaar).

Tien fietstochten rond de allermooiste dorpen van Frankrijk

Tien fietstochten rond de allermooiste dorpen van Frankrijk

Sportieve routes
voor meerdere dagen of een dag

Na dit eerste moeilijke stuk - let wel: de beklimming van de col stond diverse keren op het programma van de Tour de France - gaat de route verder naar Saint-Quirin (Moselle) (blz. 68), dat zich
heeft genesteld in een decor van heuvels en bossen.
Stap af om de oude geschiedenis en het erfgoed van
dit dorp, dat is geclassificeerd als een van de allermooiste dorpen van Frankrijk, te ontdekken: de
Gallo-Romeinse archeologische opgravingen, of de
priorijkerk met zijn twee opvallende klokkentorens
die worden gekroond door verbazingwekkende
bolvormige spitsen en binnen een opmerkelijk
Silbermann-barokorgel dat is geclassificeerd als
historisch monument. Na een wandeling en een
ontmoeting met de ambachtslieden in het gehucht
Lettenbach ben je klaar om de terugreis naar
Abreschviller te aanvaarden.
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