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Welkom in Aigues-Mortes, middeleeuwse stad 

met het label Grand Site Occitanie, gebouwd 

volgens de wensen van koning Saint Louis. 

 Onder de zon van de Camargue, op 5 minuten 

van de stranden van de Middellandse Zee, no-

digen wij u uit voor een vakantie vol ervarin-

gen! 

Ontdek de stadswallen, het unieke culturele en 

architecturale erfgoed van de stad, label 

« Vignobles & Découvertes », wandel door de 

steegjes met verborgen schatten. 

 Maak een wandeling over de wandel- en 

fietspaden die door de uitzonderlijke Ca-

margue-omgeving slingeren en laat je in de 

bocht van een moeras verrassen door een 

vlucht flamingo's, een kudde stieren, een stoet 

paarden. Bewonder de zoutoplossing, de roze 

vijvers en de zoute kamelen. 

 Het is hier in Aigues-Mortes dat de tijd 

stilstaat en u kostbare momenten van 

ontsnapping biedt. 

De burgemeester 

De voorzitter van de VVV Kantoor 

Josiane Rosier 
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4 TERUGGAAN IN DE TIJD 
 6      Ronddwalen 

 10    Geschiedenis 

 16    Volg de gids 

 18    De kunst van het nieuwsgierig  

 

20 VAN ELK MOMENT PROFITEREN 
 22    Onze « manadiers » openen hun deuren
 24    De geheimen van Camargue 

 25    Kijk goed  

 26    Durf alle avonturen 

 28    Begin aan een cruise op een woonboot 

 29    Allemaal in een rijtuig 

 30    Op het tempo van het paard 

 32    Fiets in een groene omgeving 

 34    Met de voeten in het water 

 36    Jij bent aan de beurt !  

 38    Neem de zen-houding aan 

39    Maak jullie klaar om te vertrekken ! 

 

40 U GELUKKIG VOELEN 
 42    Ontmoet onze wijnbouwers en wijnhandels 

 44    Ga naar de markt ! 

45    Specialiteiten om mee naar huis te nemen 

46    Ik reserveer mijn tafel ! 

52    Uitstapjes en shows 

 

53 ADRESBOEKJE 
 54    Professionele diensten  

 55    Shopping 

 58    Medische diensten 

 60    Komen en zich verplaatsen 

 62    Nuttige nummers 

 63    Plan van de Camargue 
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De Carbonnière-toren, een toltoren in 
de middeleeuwen, kijkt uit over een 
uitzonderlijk landschap en is op alle 
uren van de dag en nacht 
toegankelijk. Neem de wenteltrap en 
klim naar boven, u hebt er een 
adembenemend uitzicht. Geniet te 
midden van moerassen en rietbedden 
van het vinden van de vogels die 
opgaan in het decor om te eten en 
zichzelf te beschermen. (zee p. 12) 



 

 

 

 1 - Blazoen van Aigues-Mortes (26 april 1697): Opgesteld door de rechter Hozier Het stelt Saint Martin 

voor die zijn mantel deelt met een bedelaar. 

2 - Fauna hoofd: Masker op de hoek dateert uit vroegere verbouwingen. 

3 - De Kapel van Capucins (fin XVII°): Gebouwd door de Capucins (monniken), verkocht eind XVIII eeuw 

na opheffing van de orde ; werd gebruikt als militaire opslagplaats. 

4 - La Statue de Saint Louis (1849) het beeld: Gemaakt door Pradier, in brons. De koning is gekroond, 

draagt een chainmail en leunt tegen een anker. 

5 - De kerk Notre Dame des Sablons (XIII°): Vroege Gotische kerk, werd opgericht in het collegiale in 

1537 alvorens te worden gestolen door de protestanten in 1575. De moderne glas zijn van Claude 

Viallat (1991)  

6 - Huis n°2 - 4 rue Jean Jaurès (XVII°): beeldhouwwerk in half reliëf, de figuren stellen de 4 seizoen. 

7 - Huis n°19 rue Jean Jaurès: Korinthische steun pilaren. 

8 - Huis n°24 rue Jean Jaurès (end XVIII°): beeldhouwwerk in half reliëf, de figuren stellen de 4 

seizoenen voor. 

9 - Fontein: Gemaakt 12 april 1896 tot de koGSt van schoon water naar Aigues-Mortes inhuldigen. 

10 - Porte de la Gardette: Enige toegang tot de stad; gedurende meerdere eeuwen bewaakt door 

soldaten. 

11 - La Tour de Constance (XIII°): De bouw dateert uit het leven van Saint Louis rond 1241. Het dient als 

een vuurtoren, residentie en beruchte gevangenis. 

12 - De erkertoren: Het uitkijktorentje is overdekt en vergemakkelijkte de dienst van de schildwacht. 

13 - Le Logis du Gouverneur (XVI°): Gebouwd op de plaats van de oude Koninklijke woning, die in 

vlammen is op gegaan in de XVe eeuw. Herbouwd door de gouverneur de Civey. 

14 - Huis n°22-24 Bd Int. Ouest (1679): Gekocht door de Consuls van Aigues Mortes ter huisvesting van 

de officieren van het garnizoen. 

15 - La Porte des Remblais: Tot en met de XVIIe eeuw “Porte de Montpellier” genaamd, later. 

16 - Huis n°29 Bd Intérieur Ouest: Vroegere “huisvesting van de luitenant van de koning”, tegenwoordig 

eigendom van “Salins du Midi”. 

17 - La Tour des Bourguignons: In 1421 een garnizoen Bourguignon werd afgeslacht en dat de lijken 

opgeslagen werden in deze toren onder een laag zout, om een epidemie te verkomen. 

18 - La Porte de l’Organeau: Deze poort is voorzien van ringen die ervoor dienden om de schepen aan 

vast te leggen ; het water kwam in die tijd tot aan de muur. 

Waterspuwer: Leen griffoen half- arend, half- leeuw. 

19 - La Porte des Moulins: Vroeger waren er molens bevestigd aan elke toren. 

20 - La Porte des Galions: Vroeger een aanlegplaats voor boten, het etang heette “Etang de Psalmody”. 
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21 - La Porte de la Marine: Ook hier was een aanlegplaats voor boten. 

22 - Huis n°35 Bd Gambetta: Het portaal van n° 35 en 23 heeft een unieke bouw. Authentieke ramen. 

23 - La Porte de l’Arsenal: Genoemd naar het dichtbij liggende plein (place de l’Arsenal). 

24 - La Tour de la Poudrière: Deze toren dankt zijn naam aan het depot voor kanonpoeder en munitie. 

25 - La Porte de la Reine: In 1622 komen Louis XIII en zijn echtgenote Anne van Oostenrijk door deze 

poort het stadje binnen. 

26 - Waterspuwers van la Porte de la Reine: De waterspuwers stellen leeuwen en woeste honden voor. 

27 - De koeler: 3 bestond in de zeventiende. Ooit bedekt met aarde voor versheid, het heeft een kuiltje 

in het midden. 

28 - Kruis van “Méjeanet” (1838): Steek die behoren tot de prior van de vitte boetelingen (L. Mejean), 

vroeg tijdens zijn verkiezing. 

29 - Kruis van “Bérénice” (1852): Steek die behoren tot de prior van de grijs boetelingen (B. Bachain), 

vroeg tijdens zijn verkiezing. 

30 - La Porte des Cordeliers: Tijdens de XIIIe eeuw sticht Lodewijk IX een klooster voor de Cordeliers. 

31 - La Tour de Villeneuve: Vroeger “Tour des Masques” (maskers); men kent geen enkele verklaring 

voor deze namen. 

32 - La Tour de la Mèche: Men denkt dat de naam van deze toren is ontleend aan het feit dat men hier 

altijd een lont brandende hield voor als er gevaar dreigde. Archères (schietgaten) : Er bestaan hier twee 

soorten schietgaten: voor één persoon (rond) of voor twee personen (gebogen) 

33 - La Porte Saint Antoine: Deze poort ontleent haar naam aan een nabij gelegen begraafplaats. Drie 

beelden stellen voor: een vrouwelijke centaur (paardmens), een draak en een mannelijke centaur. 

Société d’Histoire et d’Archéologie: Men kan er vele archeologische vondsten bewonderen. 

34 - La Tour du Sel: Diende als zoutopslag. Deze toren heeft tevens de naam Tour des Prisons Militaires. 

35 - Huis n°5 rue de la République: Leeuwen op het balkon staan op wacht. 

36 - Huis n°30 rue de la République: Het wapenschild stelt het beroep voor van de eerste bewoner: 

fabrikant van maliënkolders. 

37 - De Kapel van Pénitents Blancs (XVII°): Bevat een geklasseerd fresco van Xavier Sigalon en werken 

van Auguste Glaize. 

38 - Huis n°6 place de la Viguerie: Huis met authentiek raam. 

39 - De Kapel van Pénitents Gris (XVII°): Bevat een geklasseerd retabel van Sabatier. 

40 - Kruis van Cinq Plaies: Oude kruis ingehuldigd in 1814 op de Place St Louis naar de locatie van de 

huidige standbeeld St Louis. Toen in 1825 verhuisde ze naar de tuin van de Grijze Penitenten. 

41 - Huis n°48 rue E. Jamais (XIX°): Balkon met acanthusbladeren. Eind XIXe eeuw. 

42 - Stadhuis (1535): Huis herbouwd in de XVII en XX. 
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Het grondbezit van Aigues-Mortes is sinds de 

begintijd van de mens bezet. Als de gelegenheid 

zich voordoet, ga dan richting noord-oost en, als 

die open is, naar de poort van Saint Antoine, je zult 

heel vriendelijk ontvangen worden door een van 

de leden van de « associatie voor geschiedenis en 

archeologie ». In deze poort staan talrijke 

overblijfsels uit vele tijden ten toon gesteld : 

beenderen, gereedschap, aardewerk, munten.. 

Vanaf de eerste bewoners tot die van de XXe 

eeuw. 

In de Ve eeuw, midden tussen de meren en de 

moerassen installeerden zich Benedictijnse 

monniken hier en richtten een abdij op. Aan de 

Opus Dei geconsacreerde monniken, waarvan het 

onophoudelijk psalmodiëren, zowel overdag als ’s 

nachts, hun klooster de naam van Psalmody ou 

Psalmodi gaf.  De overblijfsels van de abdij 

bevinden zich in een privé eigendom en zijn 

ontoegankelijk voor het grote publiek. 

Op het platteland op een tiental kilometers naar 

het oosten, bevindt zich het fort van Peccais. In 

de Oudheid installeerde zich hier een Griekse 

kolonie, opgevolgd door de Romeinen in de 1e 

eeuw en die reeds met de productie en de 

exploitatie van zout begonnen. 

De strategische positie, gedurende de Tweede 

Wereldoorlog, ontsnapte niet aan de duitse 

krijgsmacht, die hier betonnen bunkers bouwde 

die elke inwoner van Aigues Mortes die zich 

respecteert is gaan onderzoeken. De romeinse 

ingenieur Peccius gaf zijn naam aan dit gebied. 

Het fort dat in in 1568 gebouwd werd, in een 
streek die vanaf 1560 godsdienstige onlusten 
onderging, verzekerde van een permanente 
controle op de nabije zoutlagen en op de kanalen 
waarover men het zout vervoerde. Het fort doet 
denken aan de fortificaties van Vauban, maar die 
zal een stuk later geboren worden (1633-1707).  

Op het moment is het fort niet toegankelijk, men 
voorziet dat het in de komende jaren 
gerehabiliteerd zal worden. Maar ver van alle 
visuele vervuiling is het een oord dat sereniteit 
opwekt. 
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Geschriften uit de VIIIe eeuw 

maken melding van dit gebied 

met de naam Aquae Mor-

tuae, benaming te danken 

aan het stilstaande water van de meren en de 

moerassen in de streek, die met de zee verbon-

den is via het Vielkanaal waarop men met platte 

boten voer die getrokken werden door paarden 

op de oever. 

Aigues-Mortes dankt zijn naam aan deze 

« dode waters » eromheen. 



 

 

In de XIIIe eeuw bezat Louis IX geen enkel 

grondgebied langs de middellandse zeeoever. 

Hij wilde profiteren van deze haven omringd 

door de rivaliserende havens die zich al het 

verkeer van de streek toe-eigenden. 

Agde en Saint Gilles waren afhankelijk van 

Raymond VII, Marseille van Charles D’Anjou, 

Montpellier van de koning van Aragon. Het 

territorium van de « dode waters » was het enige 

verhandelbare. Het was de ideale plaats om een 

interne haven te vestigen teneinde het 

handelsverkeer met het Westen te ontwikkelen. 

Het bevond zich in het Franse Koninkrijk en was 

verbonden met de zee door het kanaal Viel (ten 

westen van de stad, nu drooggelegd). 

De grond en de meren in de omgeving waren van 

de Psalmody-abdij. Op aanvraag van Louis IX 

accepteerden de Benedictijnen om het 

territorium van Aigues-Mortes in te ruilen met de 

grote voor landbouw geschikte terreinen, die de 

kroon toebehoorden, in de streek van 

Sommières. Kort daarna werd Louis IX ernstig 

ziek, op wonderbaarlijke manier ontsnapte hij 

aan de dood en legde de gelofte af het graf van 

Christus, dat de afgevallenen weer veroverd 

hadden, te bevrijden. Hij besloot dus dat de 

kruisvaart frans zou zijn en vanuit een franse 

haven zou vertrekken. 

Reeds in 1244, stelde de architect Eudes de 

Montreuil de eerste plannen van de interne haven 

en van de stad op. Ondanks de moeilijke weers-en 

gezondheidsomstandigheden was de plek 

bewoond door een schaarse bevolking van vissers 

en zoutwinners die in rieten hutten woonden. 

De alluviale bodem van Aigues-Mortes bevatte 

geen stenen, men liet ze via de waterwegen uit de 

steengroeven in Beaucaire en in Baux brengen. 

Het hele dorp werd gecreëerd op een gebied 

zonder een georganiseerde stedenbouw. Het 

werd tussen de 2e en 3de deel van het kustgebied 

gevestigd, heel dichtbij de meren van Marette en 

van de stad.  

Gedurende vier jaar wijdde het hele gewest zich 

aan dit enorme werk, de constructie van een stad 

en van een koninklijke haven. Conflicten 

ontbarstten aan alle kanten en liepen op 

muiterijen uit. De koning legde aan de hele streek 

een koninklijke last op tot na Alès. 

Uiteindelijk kwam men tot een vergelijk en bood 

de koning de totale opheffing van alle vormen van 

belasting, daarbij inbegrepen de tol en de 

zoutbelasting aan diegene die doorgingen met het 

werk.  

Aan het begin van de maand julie 1244 

installeerde Louis IX zich in Aigues-Mortes met 

zijn troepen van kruisvaarders, waarvan er 

iedere dag meer aankwamen. Zijn vrouw 

Marguerite van Provence, en zijn twee broers 

Robert d’Artois en Charles d’Anjou begeleidden 

hem, alle grote heren en baronnen van Frankrijk 

voegden zich eraan toe. 
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In 1248 bestond stad Aigues-Mortes nog steeds 
niet, alleen de havens waren voorzien van alle 
uitrustingen. Meer dan zevenhonderd boten 
laadden scheepsproviand, paarden en 
professionele soldaten, ver weg van het geweld 
van de vloedgolven. De eerste twee etages van de 
Grosse Forte Toren werden gebouwd. Deze 
Grosse Forte Toren, later Koningstoren en daarna 
de Tour de Constance genoemd, was het enige 
verdedigingselement van de latere gefortifieerde 
stad.  

Er werd eveneens een weg dwars door de draslan

-den aangelegd die de stad met de Tour 

Carbonnière verbond, een toren waar tol geheven 

werd en de enige toegang over land tot de haven 

van Aigues-Mortes was.  

Deze toren, die vrijelijk bezichtigd kan worden 

bevindt zich in een exceptionele omgeving. Neem 

de wenteltrap en ga tot bovenaan, je zult er een 

adembenemend uitzicht vinden. Mid-den in de 

moerassen en de rietvelden kun je je vermaken 

om de vogels te ontdekken en die als het ware 

samensmelten met het decor om goed te eten en 

bescherming te vinden.  

In 1270, twintig jaar later, vertrok Louis IX voor 

zijn tweede kruistocht, en stierf kort daarna aan 

tyfus, voor de kust van Tunesië, 25 augustus 

1270. Bij zijn dood waren de funderingen voor de 

stadsmuren nog maar gedeeltelijk getraceerd. 

Zijn zoon Philippe III le Hardi en zijn kleinzoon 

Philippe IV le Bel namen de werkzaamheden in 

handen en beëindigden de constructie aan het 

einde van de XIIIe eeuw.  

Ieder jaar, in deze zelfde periode, op het op een 

na laatste weekend van de maand augustus, 

siert Aigues-Mortes zich met zijn mooiste 

middeleeuwse juwelen en stort ons in het hart 

van de middeleeuwen. 

De Tour Carbonnière, gebouwd aan het 

einde van de 13e eeuw, staat majestueus en 

solitair midden in de moerassen. Het is de 

enige toegang tot de stad Aigues-Mortes 

over land. Onmogelijk voor reizigers om het 

te vermijden, passeert de begaanbare weg in 

het midden door een grote deur open voor 

alle wind.  
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Aigues-Mortes is een militair werkstuk en hoog 

boven op de muren losten soldaten elkaar af om 

gedurende de conflicten van de honderdjarige 

oorlog het alarm tegen het Saraceense gevaar te 

schreeuwen, en in de XVIe eeuw tegen dat van de 

Spaanse aanvallers.  

In 1481 werd de haven van Marseille weer aan 

het franse koninkrijk verbonden, de aanslibbing 

van de Rhône, het verzanden en de afdichting van 

de « graus » (de verbinding van de meren met de 

zee) versnelden het verval van de haven van 

Aigues-Mortes. In de XVe eeuw werd Frankrijk 

verscheurd door een werkelijke burgeroorlog 

tussen de bewoners van Armagnac en die van 

Bourgogne. In Aigues-Mortes leverde het verraad 

van de gouverneur Louis de Malpüe de stad over 

aan de bewoners van Bourgogne. Een deel van de 

bewoners vluchtte en alarmeerde die van 

Armagnac die in Beaucaire stationeerden. Met de 

medeplichtigheid van de in de stad gebleven 

bewoners, kwamen de mensen uit Armagnac de 

stad binnen en vermoordden alle aanhangers van 

Bourgogne. 

Het was winter en de bevroren grond maakte het 

onmogelijk de lijken te begraven. Om een 

epidemie te vermijden werden de lijken met zout 

bedekt en deze werden in een toren die voortaan 

de « toren van de bourgondiërs » genoemd werd 

gegooid. Aan het eind van de winter werden de 

lijken eindelijk begraven. Onder het effect van 

het zout dat de ontbinding verneden had waren 

de lijken blauw geworden.   Dit is een van de 

verklaringen van de bijnaam van de bewoners 

van Aigues-Mortes : « blauwe buiken ». 

Om deze stad met zijn moeilijke klimaat en 

zonder een enkele landbouwhulpbron 

aantrekkelijk voor de inwoners te maken, gaf 

Louis IX een usancestatuut uit aan de nieuwe 

stad in 1246. Dit statuut stelt de inwoners vrij 

van lasten, tol , havenbelasting en andere 

heffingen. Vanaf dat moment kwamen de 

Catalanen, Italianen, inwoners van de Provence 

er. Dit usancestatuut werd bevestigd door de 

zoon fils Philippe III le Hardi en door 14 van zijn 

opvolgers. Dankzij deze voorrechten bleef de 

stad van Louis IX bewoond ook na de decadentie 

van de haven.  

In 1575 verwoestten de talrijke protestanten 

Aigues-Mortes. Ze plunderden, verbrandden en 

verwoestten alle katholieke religieuze 

monumenten. De protestantse macht beëindigde 

in 1622 onder Louis XIII. In 1685, na de 

herroeping van het Edict van Nantes, werden de 

hugenoten opnieuw vervolgd. 
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Anne Gaussent stierf in 1763, op de leeftijd van 
85 jaar, na 40 jaar hechtenis, Marie Robert leefde 
er voor 41 jaar. De laatste vrouw, Jeanne Darbon 
werd in 1761 gevangen genomen. Ondanks de 
evolutie van een meer verlichte opinie, de 
stijfkoppigheid van de staatsminister Florentin 
bevrijdde heel langzaamaan de gevangenen 
waarvan de beproeving gaandeweg een steeds 
groter medelijden opriep. Dankzij de bemoeiing 
van Fitz-Jammes, commandant van de provincie 
en met de voortdurende edelmoedige 
tussenkomst van de prins van Beauvau, die 
president van de Staten van Languedoc was, 
werden bijna alle vrouwen wier 
gezondheidstoestand er slecht aan toe was, stap 
voor stap vrijgelaten. In 1766 bleven er nog 
veertien opgesloten, nog zes gevangenen twee 
jaar later. Op 27 december 1768, openden de 
deuren zich zonder omhaal voor de laatste twee 
opgesloten vrouwen Marie Roux en Suzanne 
Pagès, na 23 en 27 jaar gevangenschap.  

Gedurende tweeëntachtig jaar maakte de 

koninklijke macht de Tour de Constance de 

gevangenis van de slachtoffers van een 

intolerantie die godsdienst en staatsbelang 

gelijkstelde. De Toren was slechts één van de 

talloze en lugubere staatsgevangenissen die zo 

ontzettend veel afschuw opriepen. Het precieze 

nummer ervan is onbekend want er bestaat geen 

geschreven geheugenis van de arrestaties. 

De bovenste zaal van de Constancetorens, 

bestemd voor de mannen, was in het begin 

gereserveerd voor de gevangen van de hogere 

maatschappelijke klasse. De onderste zaal, de 

onaangenaamste, voor lange tijd was alleen voor 

de vrouwen, later werden zij ook naar de 

bovenste zaal gestuurd en als het er teveel 

waren, werden de twee zalen gebruikt. 

 

De meest verrassende ontsnapping was die van 

een hoofd « camisard » (Calvinisten die als ka-

tholiek vermomd waren), een zekere Abraham 

Mazel, ontvlucht in 1705.  

Voor de eerste keer in 1708, werd met een ge-

rechtelijke uitspraak de Tour de Constance als 

altijddurende gevangenis voor vrouwen aangege-

ven. En vanaf 1715 werd de toren uitsluitend voor 

hen gereserveerd. De gevangenen waren van alle 

leeftijden en van alle maatschappelijke klassen.  

Een van de meeste bekende is er eentje die on-

vergeetbaar blijft : Marie Durand... 

Het meisje werd in de streek van Vivarais 

geboren en groeide in dat zware en ruige 

landschap op. Haar vader werd in 1729 

gearresteerd. Haar broer, eminente 

vredelievende herder in de tijd van de Désert 

werd in 1732 opgehangen, hij had een 

dergelijke grote autoriteit ontwikkeld dat ook 

Marie in 1730 op 15 jarige leeftijd 

gearresteerd werd.  

« Alleen de naam van dit meisje al », schrijft 

de provincieadministrateur « vereiste dat er 

een voorbeeld werd gesteld ». Ze zal pas in 

1768 vrijgelaten worden. In de gevangenis is 

zij de leidster van het verzet. De traditie ziet 

haar, terecht of niet, dat kan men niet weten, 

als de schrijfster van het woord RESISTER, op 

een rand in de hoge zaal gegraveerd. Marie 

Durand ondersteunde gedurende 38 jaar de 

weerstand van haar metgezellen tijdens de 

gevangenschap. 
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De dageraad van de revolutie werd met 

enthousiasme begroet door de bevolking van 

Aigues-Mortes. 

De bewoners vormden volksverenigingen, 

bewakingscomités, revolutionaire gemeenschap-

pen zoals de « Sans-culottes » (de « culottes 

waren de typische pantalons tot onder de knie, 

door de rijken gedragen, als tegenstelling de 

« zonder culottes ») en weldra, geïnspireerd door 

het geweld van de politieke passie, geschieden er 

ook heel nare voorvallen in de stad, waarvan er 

verschillende op tragische manier eindigden. 

De bestorning van de Bastille werd met vreugde 

ontvangen door de bevolking. Maar al snel 

begon er verontrustend nieuws rond te gaan. 

Het scheen dat onbetrouwbare lieden en 

gewapende bendes door het platteland reisden 

en alles bij hun passage vernielden.  

De burgemeester en de stadsvertegenwoordigers 

werden op 2 februari 1790 gekozen. 

De wet van 17 december 1789, herorganiseerde 

de gemeenten, verving de consuls door een 

burgemeester en vijf leden van de stad die door  

de actieve bewoners met een verkiezing 

gekozen werden.  

Aan het begin van de franse revolutie is de 
bevolking van Aigues-Mortes geheel katholiek. Als 
het decreet van de Nationale Assemblée van 27 
november 1790 verschijnt, die over de burgelijke 
constitutie van het clerus gaat, zien de bewoners 
van Aigues-Mortes, zeer aan hun godsdienstelijke 
overtuiging gehecht, hier een bedreiging van 
antieke tradities in.  

Het decreet van 27 november 1790 schafte alle 
religieuze congregaties af. De weerstandige 
priesters kozen de weg van het ballingschap.  

In september 1792, scheepten meer dan 100 
priesters in in Aigues-Mortes voor het vertrek 
naar het buitenland. Alle overal staande kruisen 
werden omgegooid en uit naam van de hele 
gemeente besloot men om voor altijd van de 
godsdient af te zien. De parochiekerk werd eerst 
een kaserne en daarna in een decadaire tempel 
veranderd (gehecht aan de revolutionaire 
kalender). Als je de kerk binnenkomt, kun je aan 
de linkerkant nog het teken van de vuurplaatsen 
afgedrukt in de stenen zien, hier waren de 
keukens geïnstalleerd. 

De kapel van “Pénitents Blancs” werd de zetel van 
de Gemeenschap van de « Sans culottes ». Die 
van de “Pénitents Gris” werd het 
voorraadsmagazijn voor de voeding van de 
paarden van de Cavallerie van het garnizoen. Het 
is dankzij het intelligente initiatief van de burger 
Jean Sol, die als bewaker en distributeur van het 
veevoeder door de revolutionairen benoemd 
was, dat het beroemde altaarstuk dat deze kapel 
versiert, een XVIe eeuws meesterwerk van de 
beeldhouwer Sabatier, gered werd. Hij verborg 
het altaarstuk achter de strobalen, waardoor de 
revolutionairen op het idee kwamen er een 
voorraadsmagazijn van te maken.   

In het begin van de XIXe eeuw werd de 
godsdienstvrijheid opnieuw ingesteld, de kerken 
werden aan de gelovigen teruggegeven en de 
religieuze vrede hersteld. De werkzaamheden 
voor het kanaal van de Rhône naar Sète werden 
in 1806 beëindigd en sindsdien werd Aigues-
Mortes weer een rivierhaven waarop goederen 
vervoerd werden en later ook passagiers. 

In 1903, werden de stadmuren geklassificeerd als 
Historisch Monument. 
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TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES 

Logis du gouverneur - Place Anatole France 
04 66 53 61 55  
www.aigues-mortes-monument.fr 

toursremparts.aiguesmortes 

8€/volw. - free -26 jaar (EU), 6,50€/van 18 tot 25 jaar (buiten de 
EU). Het hele jaar geopend behalve 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 
25/12. Van 01/09 tot 30/04 : 10.00 - 17.30.  
Gesloten van 13.00 tot 14.00. Laatste invoer om 16.45.  
Van 02/05 tot 31/08 : 10.00 - 19.00. Laatste invoer om 18.15.   
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EEN WANDELROUTE, IN UW 
EIGEN TEMPO  
 
Rondwandelen in de stad, zoals u 
wilt, de bewegwijzerde route is 
geknipt voor u.  
Een zelfstandig bezoek van 1.30 
uur om verborgen schatten te 
vinden !  
 

Het staat in de gids, zie de pagina’s  
6 en 9...  

TIJDENS EEN 
SPEURTOCHT 
Het boekje leidt u door de stra-
ten van de stad. Laten we raad-
sels oplossen, de letters verbin-
den, een rebus ontcijferen ... en 
de schatkist openen. Een leuke 
ontdekking om met het hele 
gezin te doen (alleen in het 
frans).  
 
Chasse aux trésors : 3€/boek. Van 6 
tot 14 jaar. Alle informatie over  
www.ot-aiguesmortes.com  

MET EEN GIDS-GASTSPREKER 
Waarom liet Louis IX een stad bouwen te midden van de 
moerassen en muggen? Hoe en wanneer werden de 
stadswallen gebouwd? Martine, Soizic of Cloé 
beantwoordt al uw vragen tijdens een rondleiding door de 
stad. 
 
ESCAPADES GUIDEES  
06 78 03 87 07 
soizic.michel.guide@gmail.com 
www.escapades-guidees.com 

Soizic Escapades Guidées Michel 
11€/volw. - 5,50€/van 6 tot 14 jaar 
Open 15/01 tot 15/12 op reservatie  
 

EN VADROUILLE 
06 41 67 90 75 
envadrouille.camargue@gmail.com 
envadrouille-camargue.blogspot.com 
Alleen voor groepen 
Het hele jaar open op reservatie 

MET EEN TREINTJE 
Wilt u de middeleeuwse stad 
ontdekken met uw tenen verspreid als 
een waaier: stap in het treintje en laat u 
de hele geschiedenis van Aigues Mortes 
vertellen. Stadstreintje ! 
 
Le petit train d’Aigues-Mortes.  
Vertrek bij de Porte de la Gardette. 06 03 41 32 66  
christine@petittrain-aiguesmortes.fr.  
www.petittrain-aiguesmortes.fr - 5€/volw. 3€/van 4 tot 12 jaar.  
Open van 01/04 tot 30/09 en tijdens schoolvakanties. 
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L’GUIDE 
06 47 83 67 06 
Lguide30@outlook.fr - www.lguide.fr 

lguide30 
Lguidevisitesguideessurmesure 

49€/persoon 
Het hele jaar open op reservatie 
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Afbeeldingen en sculpturen. 
Het hele jaar geopend vanaf 01/04. De hele dag 
gesloten op woensdag. 

AU GALET DE LA REINE 

13 rue de la République  

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 76 27 

lorenzon08@yahoo.fr 

 

Persoonlijk advies bij en lithotherapie.  

Het hele jaar geopend. Gesloten op maandag de 

hele dag en dinsdagochtend. 

BRUNO ROUDIL 

6 rue Emile Jamais - 30220 AM  

06 51 06 95 72 Bruno-Roudil

-286593571755981 

bruno.roudil@orange.fr 

www.brunoroudil.com 

www.artetculture.info/bruno-

roudil 



 

 

GALERIE 17 

31 rue Emile Jamais - 30220 AM 

06 52 20 68 87  

Galerie-17 

contact.galerie17@gmail.com 

http://galerie-17.fr 

GALERIE EUROP’ART 

6 rue Marceau - 30220 AM  

06 11 42 92 38 - 06 11 37 60 11  

jansen-galerie@galerie-

europart.com  

www.galerie-europart.com 

europart.galerie 

Hedendaagse kunstenaars. 
Het hele jaar geopend. Donderdag de hele dag 

gesloten. 10.30 - 12.00 en 14.30 - 18.00.  

Vanaf 01/05, elke dag open (behalve donderdag) 
10.00 - 13.00 en 14.30 - 19.00. 

SOPHIE COLL 

15 rue de la république   

30220 AIGUES-MORTES 

 04 66 53 83 83  

sagniercoll@gmail.com  

Geurig, kleurrijk, chic en 
Boheems universum. Het hele 
jaar geopend. Maandag 
gesloten. 

Schilderijen, sculpturen, foto's, hedendaagse 
tekeningen. 
Het hele jaar geopend van dinsdag, donderdag, 

vrijdagen en zondag van 15.00 tot 18.30 uur of op 

afspraak. 

TRAINS DU COLORADO 

11 rue de la république   

30220 AM - 04 66 51 61 13 

trainscolorado@orange.fr  

www.lestrainsducolorado.com  

Les trains du Colorado 

Geanimeerd netwerk van 
grootschalige modeltreinen. 
Open van feb. tot Allerheiligen 
14.00 - 18.00. Paasvakantie 11.00 - 20.00. 
Juli en augustus : 10.00 - 20.00.  
5€/volw., 2€/-12 jaar en 12€ (2 volw. + 3 kinderen) 

MARIO DI MAIO SCULPTEUR 

6 rue Sadi Carnot - 30220 AM  

04 66 53 96 88 - 06 67 64 83 19 

mario.di_maio@aliceadsl.fr  

www.oiseaux-sculpture-

mariodimaio.com  

Handgemaakt werk, lokaal 
gedaan. Het hele jaar geopend, 
7 dagen per week. 
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Ontmoet onze manadiers vol vuur voor hun 

beroep en ontdek onze tradities op een 

avond bij de ‘manade’. In een feestelijke 

omgeving kun je hen aan het werk zien en 

onze lokale producten proeven.  

Een avond waarvan je een heleboel herinne-

ringen over zult houden !  



 

 

Ontdek het beroep van paarden- en stierenfok-
ker van het Camargue-ras en het werk van de 
‘gardians’ op een mythische en behouden plek. 
Van 12€/volw. 
Het hele jaar geopend op reservatie 

MANADE JEAN ELIE AGNEL 

Mas les Hourtès - 30740 LE CAILAR  
06 12 33 57 48 
manadeagnel@gmail.com 
www.manadeagnel.com 

Manade Agnel 

 
Ontdek een manade en ontmoet vooral een 
familie die graag haar passie voor stieren en 
paarden deelt. 
4x4 30€/volw., 20€/van 4 tot 13 jaar  
(1.30/2.00 uur). Aanhangwagen 12€/volw.,  
8€/van 4 tot 12 jaar (1.00 uur). Open van 01/01 
tot 20/11 op reservatie. 

MANADE SAINT LOUIS 

Mas de la paix - Route des Saintes Maries  

de la Mer - 30600 MONTCALM   

06 25 73 84 85 -  06 11 42 24 14   

jeanclaude.groul@wanadoo.fr 

www.manade-saint-louis.com 

Manade Saint Louis  

MANADE JULLIAN 

Mas Saint Pierre - D62  
30220 AIGUES-MORTES - 06 22 64 72 64 
lamanadejullian@orange.fr 
www.manadejullian.com 

 Manade Jullian 

Betreed een 18e-eeuwse boerderij in het hart van 
dennenbossen en wijngaarden waar de stieren en 
paarden van de kudde (manade) grazen !  
Vanaf 7€/volw. - 5€/5 tot 12 jaar (looppad). 
Het hele jaar geopend, reserveren aanbevolen. 

MANADE DU MAS DE LA COMTESSE 

Chemin Vieille Roubine  
30220 AIGUES-MORTES - 04 66 71 66 34  
masdelacomtesse@gmail.com 
www.masdelacomtesse.com 

Mas Comtesse Milla 
Mas De La Comtesse 
Manade du Mas de La Comtesse 

Bezoek de manade in een paardenkoets, te 
paard, in een aanhangwagen of tijdens de 
Camargue-dagen/ -avonden. 
Van 14€/volw. - 7€/van 4 tot 11 jaar 
Het hele jaar geopend op reservatie. 
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SALIN D’AIGUES MORTES 
 
Route du Grau du Roi  
04 66 73 40 24  
salinstourisme@salins.com 
www.visitesalinaiguesmortes.com 

LA MARETTE - MAISON GRAND SITE DE 
FRANCE DE LA CAMARGUE GARDOISE  
 
Route du Môle 30220 AM - 04 66 77 24 72 
accueilmgs@camarguegardoise.com 
www.camarguegardoise.com  

Grand Site de France de la Camargue Gardoise 
camarguegardoise 
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Ontdek het Maison Grand Site de France de la 
Camargue Gardoise. Het interpretatiepad (d.w.z. 
een pad dat rijkelijk voorzien is van uitleg over 
alles wat er te zien is), 1,6 km en zijn ecomuseum 
zullen je de fauna en de flora laten ontdekken en 
geeft uitleg over de vorming van dit territorium, de 
tradities en de daaraan verbonden activiteiten.  
 

Free bezoek. 6€/volw - 3€/kind (rondleiding), 12€/
kind (workshop). Van 02/02 tot 30/09.  
Neem contact met ons op voor dagen en tijd. 

Waar komt het tafelzout vandaan? Als je je die 
vraag al eens gesteld hebt, mis dan niet het 
bezoek aan de zoutwerken van Aigues-Mortes. 
Stap in het treintje of in een 4x4, voor een ma-
gische trip midden door de zoutpannen of laat 
je betoveren door die zoutwerken, te voet of 
op een mountainbike. 
Van 11€/vlow. -  8,50€/van 5 tot 13 jaar. Open 
van 27/03 tot 14/11. 



 

 

PARC ORNITHOLOGIQUE DE PONT DE GAU 

RESERVE DU PETIT RHONE 

Privé natuurreservaat met een honderdtal 
vogelsoorten in de Petite Camargue. 
Van 7€/volw. - 5€/van 6 tot 12 jaar 
Open van Pasen tot Allerheiligen op woensday en 
in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur (10.00 tot 
18.00 uur van juni tot augustus). 
 

D202 - Route de Saint-Gilles - 30600 SYLVEREAL 
06 30 88 77 21 
reserverhone@orange.fr 
       Réserve du Petit Rhone 

MET EEN ORNITHOLOGISCHE GIDS 
Amateurs of professionals, vogelliefhebbers 
of liefhebbers van open vlaktes hebben 
toegang tot uitzonderlijke domeinen, en 
laat u begeleiden, te voet in het hart van 
de Camargue.  
20€/volw. - 10€/van 14 tot 18 jaar 
Het hele jaar geopend op reservatie 

 
LA MAISON DU GUIDE DE CAMARGUE 
J.M Espuche - 30600 MONTCALM 
06 12 44 73 52  
guide@camargue.fr  
www.maisonduguide.camargue.fr 
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VRIJ RONDWANDELEN 

Natuurreservaten zijn ideaal voor het 

ontdekken, observeren en fotograferen 

van de vele vogelsoorten in hun 

natuurlijke omgeving.  

In het hart van de moerassen bieden de wandel-

paden en observatoria een zeldzame gelegenheid 

om de wilde fauna van Camargue van dichtbij te 

observeren. 7,50€/ volw - 5€/van 4 tot 12 jaar 

Het hele jaar geopend. Gesloten op 25/12.  

Pont de Gau - 13460 LES STES MARIES DE LA MER 
04 90 97 82 62 contact@parcornithologique.com 
www.parcornithologique.com 
       Parc ornithologique de Pont de Gau  



 

 

 

CAMARGUE DECOUVERTE - QUAD  
CREATEUR D’EXPERIENCES EN CAMARGUE 

538 route d’Arles 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04 
camargue-decouverte@wanadoo.fr 
www.camargue-decouverte.fr 

camarguedécouverte 

Een originele en ongewone manier om de Camargue te ont-
dekken, een quadrit met een gekwalificeerde gids. Leuk om 
te doen met familie, vrienden, is voor iedereen toegankelijk. 
Vertrek van Aigues-Mortes.  
2.30 uur : 140€/quad (1 of 2 personen). A of B ver-
gunning vereist vanaf 7 jaar oud. Het hele jaar geo-
pend op reservatie 

26 



 

 

 

Aan boord van een open 4x4, profiteer van een gulzige pauze om de producten van het land te 

proeven en word onverslaanbaar als het over de streek tradities gaat.  

CAMARGUE AUTREMENT  
SAFARI 4X4 
1745 route de l’Espiguette 
30240 LE GRAU DU ROI 
04 30 08 52 91 - 06 12 03 25 35 
contact@camargue-autrement.com 
www.camargue-autrement.com 

49€/volw - 24€/kind (-12 jaar) 
Open van 01/03 tot 31/10 op reservatie 

 een avontuur voor de hele familie om de natuur 

te ontdekken met een smakelijke, gastronomische 
pauze.  
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Vertrek van Aigues-Mortes.  
50€/volw. - 25€/van 3 tot 12 jaar 
Het hele jaar geopend 

 een unieke ervaring, fokker, we hebben toegang 

tot privé-plaatsen waar u niet alleen naartoe kunt 
gaan 

CAMARGUE DECOUVERTE - CREATEUR  
D’EXPERIENCES EN CAMARGUE 
6 rue des alliés - 30240 LE GRAU DU ROI 
04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04 
camargue-decouverte@wanadoo.fr 
www.camargue-decouverte.fr 

camarguedecouverte 

SAFARI LABROUSSE 
06 19 11 40 03 
safari.labrousse@gmail.com 
www.safaricamarguelabrousse.com 

safari Camargue Labrousse 

39€/volw. - 25€/12 tot 18 jaar, 15€/-12 jaar 
Het hele jaar geopend, elke dag op reservatie 

 Gids met 36 jaar ervaring en kennis van biologie 

en plantkunde  

PIERROT LE CAMARGUAIS 
C. C. Port Royal - BP 90 
30240 LE GRAU DU ROI 
04 66 51 90 90 - 06 77 06 17 25  
06 82 23 00 54  
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr 
www.pierrot-le-camarguais.fr 
      Pierrot le Camarguais 

50€/volw. - 30€/-10 jaar 
Het hele jaar geopend 

   Kwaliteit, humor - engels en duits gesproken 

https://www.instagram.com/explore/tags/hygi%C3%A8nedentaireirr%C3%A9prochable/


 

 

Vanaf 15€/volw. - 7€/van 5 tot 13 jaar (2.00 uur) 
Het hele jaar geopend. 

 Ontdek het beroep van paarden - en stieren - 

fokker van het Camargue-ras. 

BP12 - 24 Gd rue Jean Jaurès - 30220 AM 
04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59 - 06 10 90 16 68 
croisieredecamargue@gmail.com 
contact@croisiere-de-camargue.com 
www.croisiere-de-camargue.com 

 croisieredecamargue 
 croisieredecamargue 

Rue des médards  - 30240 LE GRAU DU ROI 
06 27 24 03 89 - bateausaintlouis@gmail.com 
www.croisieres-camargue.com 

  Bateau Saint Louis croisiere en Camargue 

Avenue de la Tour de Constance  - 30220 AM 
06 07 25 96 84 - bateau.iris@gmail.com 
 www.croisiereencamargue.com 

  Bateau l’Iris - Croisière en Camargue 

BATEAU IRIS - CROISIERE EN CAMARGUE 

BATEAU SAINT LOUIS  

Vanaf 16€/vlow. - 6€/ 5 tot 12 jaar (2.30 uur) 
Open van 01/04 tot 30/09 op reservatie.  

 warm en vriendelijk welkom  

CROISIERE DE CAMARGUE - PENICHES ISLES 
DE STEL - BATEAU CONSTANCE 

Geniet van een stralende dag, de natuur en 
de met een boot op het kanaal. 
❤ Camargue-paarden ❤ » 

Van 9€/volw. - 5€/ 5 tot 12 jaar (1.30 uur) 
Open van 01/04 tot 31/10.  

 familiebedrijf, landgids en een stop in een boer-

derij die sinds 3 generaties in de familie is  

Ontdek schilderkunst, aquarellen op het kanaal van Camar-
gue. Overdag de natuur observeren, interpreteren, subli-
meren en 's avonds vertrekken met 2 of 3 prachtige water-
colors gemaakt. 
 

110€/dag - 60€/½ dag. Open het hele jaar op reservatie. 

CARNET D'ESCALES. 27 quai des croisades - 30220 AM 

06 66 77 01 92 - contact@carnet-escales.fr 

carnet.escales     carnet_escales_camargue  
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LES CALECHES DE CAMARGUE 

Pré des mauves 30740 LE CAILAR 

06 86 67 82 80 

lescalechesdecamargue@gmail.com 

http://www.lescalechesdecamargue.com 

les calèches de Camargue 

Vanaf 16€/volw. - 14€/ van 4 tot 10 jaar 
Het hele jaar geopend op reservatie. Gesloten op 
maandag en woensdag buiten schoolvakanties. 
 

 De klanten worden verwelkomd op een rusti-

ge plek aan de rivier. 

CAMARGUE DECOUVERTE  

CREATEUR D’EXPERIENCES EN CAMARGUE 

6 rue des alliés 30240 LE GRAU DU ROI 

04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04 

camargue-decouverte@wanadoo.fr 

www.camargue-decouverte.fr 

camarguedecouverte 

P 

Vertrek van Aigues-Mortes. 
Vanaf 50€/volw. - 25€/van 3 tot 10 jaar 
Open van 01/04 tot 15/10 op reservatie. 
 

 Exclusief bezoek met Thierry, de manadier. 

Toegang tot een landgoed van 1000 ha met vrij 
rondlopende paarden en stieren.  

Vanaf 22€/volw. - 1/2 prij van 3 tot 11 jaar 
Het hele jaar geopend op reservatie 
 

 “Vertelde” ontdekkingen van de Camargue-

tradities en natuurgebieden  

CAMARGUE AUTREFOIS 

Quartier la Galine 30740 LE CAILAR 

06 27 89 25 63 

contact@camargueautrefois.com 

www.caleches-camargue.fr 
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Prijzen, neem contact met ons op 
Open van 01/04 totu 31/10 op reservatie. 

 Onze ritten vinden plaats op een privéterrein, 

op een beschermde en ongerepte plek in het hart 
van de Camargue  

Vanaf 22€/persoon (1 uur) 
Het hele jaar geopend op reservatie.  

 Gastvrij welkom en beroepspersoneel  

ABRIVADO RANCH 

1655 route de l’Espiguette  

30240 LE GRAU DU ROI 

04 66 53 01 00 -  abrivadoranch@orange.fr 

www.abrivadoranch.fr  

      Abrivado RANCH 

PROMENADE A CHEVAL DALADEL 

Mas du Daladel - D58 - 30600 VAUVERT 

06 20 78 03 74  

cabanedudaladel@live.fr 

http://camargue.fr/site/cabane-du-daladel 

 Promenade à cheval du Daladel 

 

30 

 



 

 

LE MAS DE L’ESPIGUETTE 

1795 route de l’Espiguette  

30240 LE GRAU DU ROI 

04 66 51 51 89 - masdelespi-

guette@gmail.com 

www.masdelespiguette.com 

Mas de l’Espiguette-Le Grau du Roi 

L’ECURIE DES DUNES 

1745 route de l’Espiguette  

30240 LE GRAU DU ROI 

06 83 07 84 34  - ecuriedesdunes@orange.fr 

www.ecuriedesdunes.com  

  L’Ecurie des Dunes  

Vanaf 23€/persoon (1 uur). 
Open het hele jaar op reservatie.  

 onze paarden worden zorgvuldig geselecteerd 

op basis van het niveau van de ruiters. 

Vanaf 22€/paard + 10€/tweezitter (1uur). Het hele 
jaar geopend op reservatie. 01/11 - 31/03 van  
vrijdag tot zondag. 01/04 - 31/10, alle dagen. 
 

 Een familiebedrijf sinds al sinds 45 jaar: we 

delen onze passie graag met u 

LA MANADE JULLIAN 

Mas Saint Pierre - D62  

30220 AIGUES-MORTES 

06 22 64 72 64 - lamanadejullian@orange.fr 

www.manadejullian.com       

la manade Jullian  manadejullian 

Vanaf 25€/paard + 10€/tweezitter 
Het hele jaar geopend op reservatie.  
 

 Een unieke omgeving met uitzicht op de 

stadswallen van Aigues Mortes en de zoutpannen 
te midden van stieren 

Vanaf 25€/paard + 10€/tweezitter 
Het hele jaar geopend op reservatie.  
 

 paardensportdiensten met 8 pers. maximaal 

over het strand van Espiguette en moerassen  
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LE RANCH DU PHARE 

2075 route de l’Espiguette  

30240 LE GRAU DU ROI 

06 61 94 21 48 - leranchduphare@gmail.com 

www.leranchduphare.com 
leranchduphare 

       Le_ranch_du_phare 



 

 

 

FIETSVERHUUR 
Ontdek de stad of ga op stap langs de kana-
len… Niets is beter dan een fiets huren en je 
daardoor te laten leiden. Un wind van vrij-
heid zal over je vakantie waaien.  
 

Van 10€/persoon. Het hele jaar geopend 
van maandag tot zaterdag. 

SPORT EXPERT - 567 route de Nîmes  

30220 A.M - 04 66 51 67 34 

noelle.aiguesmortes@reseau-intersport.fr 

 Sport Expert Aigues Mortes 

VOLG DE  
WANDELPADEN 
 
Trap of loop net zo waar je zin in hebt in 
alle vrijheid met de twee gidsen op papier 
die te koop zijn bij het toeristenbureau: 
« Le littoral gardois » (de kuststreek van de 
Gard) 5€ + « Des costières aux étangs de 
Camargue » (van de kust tot de meren in 
de Camargue) 8€/beide. Meer als 250 km 
voor wandelingen te voet, per fiets of op 
een paard.  
  
Te koop bij het VVV kantoor of reservatie : 
www.tourismegard.com/cartoguides.html 

Men ontdekt de Camargue tussen zout en grond, aan de rand van de  

vijvers, zee en grond, moeras en meren, wijngaarden en pijnbossen. 
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GOURMET ONDERDOMPELING 
 
Proef de intimiteit van de kleine weggetjes, 
luister naar de cicadas, observeer de vogels en 
geniet van de lokale specialiteiten.  
Van 45€/volw. - 25€/-10 jaar. Het hele jaar op 

reservatie. 

HAPPY TOUR - VÉLOS & SCOOTERS ÉLECTRIQUES 
Mas de la Tour Carbonnière.  
07 81 67 63 57  
happytourcamargue@gmail.com 
https://happy-tour-camargue-visite-guidee-
gourmande-a.business.site/ 

 Happy tour camargue  

CAMARGUE AUTREMENT VÉLO ÉLECTRIQUE 
1745 route de l’Espiguette 
30240 LE GRAU DU ROI 
04 30 08 52 91  
velo@camargue-autrement.com 
www.camargue-autrement.com 

ONGEWEONE ONDERDOMPELING 
 
Het brengt je naar het hart authentieke landschap-
pen en biedt u ontdekkingen die even mooi als 
onverwacht zijn.  
49€/volw. - 24€/kinder (6-12 jaar) 
Open het hele dag van 01/03 tot 31/10 op res. 

GEHEIME ONDERDOMPELING 
 
Ontdek op de paden en paden de geheimen van 
onze mooie Camargue. Een safari met commentaar 
in het hart van de natuur. Vertrek van  
Aigues-Mortes. 50€/persoon (vanaf 15 jaar). 3 uur. 
Open het hele dag, het hele jaar op reservatie. 

CAMARGUE DÉCOUVERTE - CRÉATEUR  
D’EXPÉRIENCES EN CAMARGUE - E-BIKE SAFARI 
538 route d’Arles 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04 
camargue-decouverte@wanadoo.fr 
www.camargue-decouverte.fr 

camarguedecouverte 
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Vanaf 29€/pers en 65€/pers. (vissen)  
Open van 01/04 tot november - 10.00 - 20.00. 
Reserveren verplicht. 

 Nieuwe boot, gespecialiseerd in sportvissen 

in het hart van de “Golfe du Lion”  

AIRE DE CAMPING-CAR - ETANG DE PÊCHE 

LES POISSONS D’ARGENT 

D 62 - 30220 AIGUES-MORTES 

06 77 92 32 60  

lespoissonsdargent30220@gmail.com 

www.les-poissons-dargent.com 

11€/24 uur (legen, water, vispakket inbegrepen)
15€/24 uur (electriciteit, legen, water, vispakket 
inbegrepen) 
Camperplaats : het hele jaar geopend.  
Restaurant : van 01/04 tot 15/10 geopend. 

 Rustige camperplaats met visvijver en 

atypisch restaurant midden in de natuur  

RED FISH PECHE SPORTIVE 

3 avenue du centurion 30240 PORT CAMARGUE 

07 85 39 85 45 - 06 10 56 22 69  

leprovidence@orange.fr 

www.red-fish.fr  

      Red Fish -        bateau_red_fish 
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CATAMARAN PICARDIE II 

5 quai Colbert - Rive Gauche  

30240 LE GRAU DU ROI 

06 62 37 87 03  

dalle.catamaran@wanadoo.fr 

www.catamaran-picardie.com  

      catamaran.picardie 

MAXI CATAMARAN LE PROVIDENCE 

Quai Colbert - Rive Gauche  

30240 LE GRAU DU ROI 

06 08 00 69 37 

leprovidence@orange.fr 

www.leprovidence.fr    

      Catamaran Le Providence -        le_providence 

Vanaf 9€/volw. - 6€/-10 jaar 
Open van april tot Allerheiligen op reservatie. 

 Strand aperitief met je voeten in het water 

op een zandbank bij zonsondergang, vuurwerk-
avond, maaltijd, DJ 

Vanaf 8€/volw. - 5€/-10 jaar 
Open van 01/04 tot 01/11 op reservatie 
 

 al onze diensten zijn standingvol, wij streven 

naar de comfort- en servicekwaliteit.  

Vanaf 25€/persoon  
Het hele jaar geopend op reservatie 

 een uniek concept in het Middellandse Zee-

gebied. Een boot alsof hij van jou was dankzij 
onze all-inclusive uitstapjes.  

L’EVASION EN MER 

Avenue de Centurion (devant la Capitainerie)  

30240 PORT-CAMARGUE 

07 54 32 25 64 

contact@evasionenmer.fr - www.evasionenmer.fr                  

       L’évasion en Mer             levasionenmer 



 

 

 

Mas du Petit Chaumont - Route de la Grande-Motte 
30220 AIGUES-MORTES 
06 23 88 41 72 
camargueloisirs@gmail.com 
www.camargue-loisir.net  

 Camargue Loisirs 

CAMARGUE LOISIRS 

Recreatiecentrum met meerdere activiteiten  

D62 - Face Petit Chaumont - 30240 LE GRAU DU ROI 
06 07 54 37 80  
jacques.ponant@gmail.com 
www.windsurf-park.com 

 WindsurfPark 

Les berges du Vidourle  
30220 ST LAURENT D’AIGOUZE  
06 60 95 16 65  
contact@indiana-river.fr - www.indiana-river.fr         

  Indiana river parc -        indianariverparc 

INDIANA RIVER 

Recreatiecentrum en avonturenpark  

36 

Vanaf 10€ 
Open van april tot september. 

Vanaf 60€/volw. (quad), 15€/van 6 tot 12 jaar 
Open van 15/03 tot 15/10 op reservatie. 

Route de Saint-Gilles D202 30600 SYLVEREAL 
04 66 73 57 17 - 06 09 56 06 47 
contact@kayakvert-camargue.fr 
www.kayakvert-camargue.fr  
      Kayak Vert Camargue -       kayak Vert Camargue 

BASE NAUTIQUE KAYAK VERT CAMARGUE 

Recreatieplas aan de oevers van de “Petit Rhône”  

Vanaf 12€/pers. (kajak, fiets, waterfiets paddle). 
Open van 20/03 tot 11/11. 

WINDSURF PARK LE PONANT 

Recreatieplas op het “l’étang du Ponant” 

Vanf 10€/pers. (kajak, paddle, windsurf) 
Open van 01/04 tot 01/11 op reservatie. 
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PARC DE LOISIRS   

« LES P’TITS BOUTS » - VAN 1 TOT 12 J. 

 

15€ / volw. - 11€/5 tot 15 jaar - 13,50€/  
verlaagd (studenten, gehandicapten) Het 
hele jaar geopend. Gesloten op 25/12 en 3 
weken in januari.  

LE SEAQUARIUM 

Avenue du Palais de la Mer  
Direction Port Camargue 
30240 LE GRAU DU ROI 
04 66 51 57 57 - contact@seaquarium.fr 
www.seaquarium.fr -      seaquarium 

TJIDENS EEN SPEURTOCHT 

Een leuke ontdekking om met het gezin de 
stad te bezoeken. Het enige wat je hoeft te 
doen is het kleine notitieboekje ophalen bij 
het toeristenbureau en je laten leiden door 
de puzzels. Kun jij alle vragen beantwoorden 
om de schatkist te openen?  

3€/boek in het Frans. 6 tot 14 jaar.  
www.ot-aiguesmortes.com 

488 rue du Vidourle - 30220 AIGUES-MORTES 
06 40 05 13 80  - www.lesptitsbouts.site 
lesptitsbouts.site@hotmail.com 

 Parc les p’tits bouts 

6€/van 1 tot 3 jaar - 10,50€/van 4 tot 12 jaar 
Open van eind maart tot half-november. 
Dinsdag tot zondag in Juli/augustus 10.30 tot 
19.00. Schoolvakanties (zone C), elke dag 
10.30 - 18.00. Exclusief feestdagen : woens-
dag, zaterdag, zondag 10.30 - 18.00. 



 

 

 

VERWEN UZELF IN DE SPA  
Geniet van een puur moment van ontspanning in 
een hartelijke en comfortabele sfeer.  
 

Hammam - spa - massage - kapsel - ontharing. 
 
Het hele jaar geopend van dinsdag tot zaterdag 
van 9.00 tot 19.00. 

TRAKTEER UZELF OP EEN ZEN-PAUSE 
Geef jezelf een zenpause midden in de botanische 
tuin van 7000 m², geharmoniseerd in een Feng-Shui-
geest. Meer dan 2000 plantensoorten uit 5 
continenten. Elixer proeverij. 
 
4,50€/volw. - Free/-14 jaar.  
 
Het hele jaar geopend. Vakanties raadplegen ons. 
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LES SENS DES 5 CONTINENTS 

34590 MARSILLARGUES 

04 67 71 96 09 - 06 38 04 53 67 

contact@lessensdes5continents.fr 

www.lessensdes5continents.fr 

SPA BOUCLE D’OR 

18 rue Alsace Lorraine  

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 67 93  

contact@spa-boucledor.fr - www.spa-boucledor.fr 

      Boucledor 



 

 

A - Een taak uitvoeren 

B - Een persoon die vaak loopt 

C - Mopperen 

D - Het plakt ! 

E - Geef mij een knuffel ! 

F - Een ijsje likken 

G - Een persoon die de hele tijd moppert 

H - Het zit me dwars ! 

Maar wat zeggen ze? Veel plezier met het koppelen van deze uitdrukkingen aan hun definitie  

U hebt meer dan 4 juiste antwoorden?  

Gefeliciteerd, u hebt de ‘lokale manier van doen’ aangenomen 

Minder dan 4 juiste antwoorden. Blijf nog een paar dagen bij ons...  

Help de manadier om zijn stier te vinden 

Reacties : 1-H ; 2-D ; 3-C ; 4-F ; 5-A ; 6-G ; 7-E ; 8-B - Reacties Manadier : 2 
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I n een treintje in een 4x4 of gewoon met een las in uw 

hand, zal de wijn « Sable de Camargue » geen geheimen 

meer voor u hebben ! 
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Laat u rondrijden in een 4x4 in een rijk wijnerfgoed. Ontmoet wijnbouwers 

die met hun hart werken, deel hun geheimen en proef de vruchten van hun 

oogst. Tussen zand, garrigue en heuvels kruisen we bevoorrechte plaatsen 

om een onvergetelijke ervaring te beleven. Geschikt voor wijnliefhebbers 

of novicen. 
 

Het hele jaar geopend op reservatie. Vanaf 45€/volw. 

VIGNOVINS - 07 68 17 66 56 - 06 13 60 05 14 

contact@vignovins.com - http://www.vignovins.com 



 

 

DOMAINE DU PETIT CHAUMONT 
Domaine du Petit Chaumont  
Rond-point D62 - 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 60 63 - gaecbruel@nordnet.fr 
www.petitchaumont.com  
      domainedupetitchaumont 

DOMAINE TERRES DE SABLE  
Lieu-dit Corbière - 30220 AIGUES-MORTES 
06 11 68 49 21 - domaine@terresdesable.com 
      Domaine Terres de Sable 
      domaine_terres_de_sable 

CAVEAU DU CHENE 
Route des Saintes Maries de la mer - D58  
30600 MONTCALM 
04 66 73 51 67 - 04 66 73 52 85 
frederic.ramain@wanadoo.fr 
      domaine du petit pin 

DOMAINE DE MONTCALM 
197 rue du château 30600 MONTCALM 
04 66 73 51 52 - www.domainedemontcalm.com 
domainedemontcalm@hotmail.com 

 Domaine de Montcalm 
      domainedemontcalm 

CAVEAU LES REMPARTS 
Route du Grau du Roi - 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 80 55  

CAVEAU LES SABLONS 
Maison du Terroir des Sables 
Route d’Arles - 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 75 20 - caveaulessablons@wanadoo.fr 
www.caveaulessablons.fr 
      Dune Sablons LA MAISON MEDITERRANEENNE DES VINS 

3430 route de l’Espiguette  
30240 LE GRAU DU ROI - 04 66 53 51 16 
accueil.mdv@orange.fr 
www.maisondesvins-lespiguette.com 
      maisonmediterraneennedesvins 
      maisondesvins.espiguette 
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DOMAINE ROYAL DE JARRAS  
Route du Grau du Roi  
30220 AIGUES-MORTES 
04 66 51 17 00 - tourisme@gdl.fr 
www.domainedejarras.com 

Open van 01/02 tot 31/12 dagelijks. 

Het hele jaar geopend van maandag tot zatentad 
en zondag in het hoogseizoen. 

Het hele jaar geopend van maandag tot zat.  

Het hele jaar geopend. Gesloten op 01/01 - 25/12 

Open van 04/01 tot 24/12.  

Gesloten op zon- en feestdagen. 

Het hele jaar geopend van maandag tot vrijdag 
van 9.00 tot 18.00. Zaterdag 10.00 - 13.00 in HS. 

Het hele jaar geopend. Van april tot sept. elke dag 
(10-18), van okt. tot maart vrijdag en zaterdag (10
-17). Kleine treinreis : 10€/volw. - 6€/kind - 
gratis/-12 jaar.  

Het hele jaar geopend behalve van 01 tot 

15/01, 01/05 en 25/12. 



 

 

 

...De markt biedt de gele-
genheid om wat inkopen te 
doen , je mand te vullen 
voor een lekkere maaltijd 
en om gulzige of decoratie-
ve cadeaux mee te nemen. 
 

De markt is ook de plek om 
ontmoetingen te maken, 
waar men kan bediscussi-
ëren met de inwoners van 
Aigues Mortes, mensen van 
hier, trots op hun stad en 
hun streek, die je graag zul-
len helpen die te ontdekken.  

Ontmoet elkaar buiten de wallen, Avenue 

Frédéric Mistral. Ga naar de schaduwrijke 

weggetjes op de markt op de ochtenden 

van woensdag en zondag. De ideale plek 

om onze streekproducten te proeven.  

Zodra je aankomt, zul je omhult worden 

door de heerlijke geuren en de mooie kleu-

ren: vleeswaren van stieren, focacia van 

Aigues-Mortes, seizoensfruit en -groenten…  

44 



 

 

We hebben voor u enkele lokale specialiteiten geselecteerd om te proeven of cadeau te geven. ! 

Salaisons et charcuteries 
de toro 

Riz de Camargue 

Fleur de sel de Camargue 

Fougasse d Aigues-Mortes 

Vin des sables 
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Het hele jaar. 12.00 - 14.00 / 19.30 - 21.30.  
Gesloten woensdag en donderdag en zondag-
avond. 
32 gedekt in. 

De chef-kok Nicolas bereidt moderne ge-
rechten met Aziatische accenten. 

Airco 

Binnenplaats 

Seminar 

Geen huisdieren Chèques Vacances 

CK 

Ticket Restaurant Gratis parkeren 

Terras Wi - Fi Animatie Intra-muros - 80m 
Van het VVV-kantoor 

9 rue A. Lorraine - 30220 AM 
04 66 53 62 67 - 06 24 65 05 95 
gonzalezlaure@hotmail.com 
 

         Aromatik restaurant 

Het hele jaar. Gesloten op woensdag in juli en 
op woensdag-, donderdag- en zondagavond in 
de winter.  
28 gedekt in. - 30 gedekt out. 
 

De ontmoetingsplaats voor lekkerbekken 
en fijnproevers waar de bistrogeest en de 
gastronomische keuken samenkomen. 
100% vers en zelfgemaakt. 

Menus        

Middag  

Kindermenu 

Intra-muros - 80m 

35€ - 38€ 

24€ 

11€ 

Bistrot 
keuken 

Menus        

Kindermenu 

Intra-muros - 150m 

36€ - 65€ 

14€ 

Gourmand 
Lokal  

producten 
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28 rue A. Lorraine - 30220 AM 
04 34 28 04 84 
latelierdenicolas@live.fr    
www.restaurant-latelierdenicolas.fr  
 

        L’atelier de Nicolas             latelierdenicolas 



 

 

Het hele jaar. Jaarlijkse afsluiting neem contact 
met ons op. 
Gesloten maandag. 
18 gedekt in. - 10 couverts out. 
 

In een warm en gezellig kader bieden wij 
Noord-Indische specialiteiten aan. 

5 bis rue Émile Jamais - 30220 AM 
04 66 80 95 15 
banaras@hotmail.fr 

Menus        

Middag  

Kindermenu 

Intra-muros - 60m 

19,90 - 23,90€ 

11,90€ 

8,90€ 

Indisch 
Restaurant 

Het hele jaar. Gesloten maandag en dinsdag in LS 
en maandag en dinsdagmiddag van 14/07  
tot 31/08. 
24 gedekt in. - 16 gedekt out. 
 

Een “bistronomische” keuken, verse en 
geselecteerde producten. Rum en andere 
digestieven proeven.  

1 rue du 4 septembre - 30220 AM 
04 66 71 44 95 
philippeleboisselier@orange.fr 

Middag  

Kindermenu 

Intra-muros - 150m 

27€ 

11€ 

Bistrot 
keuken 

Het hele jaar behalve zondagavond en  
maandag. Lunchservice van 12.00 tot 14.00 
en’s avond service van 19.30 tot 22.00 uur.  
40 gedekt in. - 80 gedekt out. 
 

Chef-kok “beste leerling van Gard”. Medi-
terrane keuken met een twist, verse pro-
ducten uit de streek. 

Place de la Viguerie  
2 A rue Baudin - 30220 AM 
04 66 35 25 98 
aulouis9@gmail.com - Au Louis IX 
 

         Au Louis IX 

Menus        

Kindermenu 

Intra-muros - 300m 

21,50€ - 31€ 

12€ 

Gourmand 
Lokal  

producten 

Van 01/02 tot 30/11. Gesloten donderdag  
behalve april tot september.  
110 gedekt in. - 100 gedekt out. 
 

In een middeleeuws kader, met een typisch 
regionale keuken, lokale producten. 

8 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 60 77 
voyageurs30220@aol.fr 

Menus        

Kindermenu 

12,90€ - 32,50€ 

8,90€ 

Intra-muros - 55m 

Regionale 
keuken 
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Het hele jaar. Gesloten van 12/11 tot 15/12.  
Bar elke dag open vanaf 9.00 uur. 
60 gedekt in. - 95 gedekt out. 
 

Huisbereide gerechten en pizza’s. Brasse-
rie, ijssalon, theesalon, pannenkoekenhuis 
in de namiddag. Oronderbroken dienst van 
13/07 tot 30/08. 

12 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 62 37 
brasserieitrulli@gmail.com 
 

         brasserie Itrulli 

Kindermenu 

Intra-muros - 65m 

  8,90€ 
Italiaan & 
regionaal 

Van 01/02 tot 04/11. Gesloten maandag. 
50 gedekt in. - 80 gedekt out. 
 

Dagelijkse levering van vis en schelpdieren, 
maar ook vers vlees. Schelpdiergerechten. 

11 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 71 71 
cafe-du-commerce824@orange.fr 
www.cafeducommerce-aiguesmortes.com 

Menus        

Middag  

Kindermenu 

Intra-muros - 60m 

16,70€ - 28€ 

12€ 

   9,30€ 

Regionale 
Keuken 

zeeschelpen 

Van 01/02 tot 31/10 (behalve zaterdagmidaag 
van 01/06 tot 31/09). Gesloten maandag,  
dinsgad en zaterdagmidaag in LS. 
50 gedekt in. - 80 gedekt out. 
 

Ein gezellig restaurant, een Aziatische keu-
ken met lokale.  

253 avenue du Pont de Provence - 30220 AM 
04 34 28 42 30 
boem30@hotmail.fr 
 
 

         Boem -          boem_restaurant 

Menus        

Middag  

Kindermenu 

Extra-muros - 700m 

34€ - 39€ 

24€ 

12€ 

Mediterraan 
Fusion Azië 

48 Toute information détaillée : www.ot-aiguesmortes.com 



 

 

Het hele jaar van donderdag tot maandag. 
20 gedekt in. - 30 gedekt out. 
 

Schelpdieren, oesters en wilde vissoorten, 
op de grill. Bistro in typische, uiterst sym-
pathieke Camargue-stijl. 

Menus 

Kindermenu 

Intra-muros - 60m 

22€ - 35€ 

22€ 

 

10 rue Alsace Lorraine - 30220 AM 
04 11 83 42 04 - 06 13 08 01 40 
vincentculotte@orange.fr 
www.papy-moise.com 
 

        Papy Moïse Aigues-Mortes 
 
 

        papymoise 

Zeeschelpen 
zeevruchten 

Van 10/02 tot 30/11. 
30 gedekt in. - 70 gedekt out. 
 

Stierenvlees (churasco…) en Spaanse 
specialiteiten (paellas, serrano…) 

Place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 68 75  
toroluna@hotmail.fr 

Middag  

Kindermenu 

Intra-muros - 55m 

14,90€ 

   8,90€ 

Regionale 
Keuken en 

spaans 
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Het hele jaar.  
50 gedekt in. - 80 gedekt out. 
 

Typisch Camargue-restaurant ... Schaduwrijk 
terras in een van de mooiste straten van Aigues 
Mortes. Twee zalen en een mooie patio. Totale 
verandering van omgeving bij het betreden van 
deze karakteristieke plek.  

19 rue de la République - 30220 AM 
04 66 53 86 88 
lacamargue30@orange.fr 
www.lacamargueaiguesmortes.fr 

Menus        

Kindermenu 

Intra-muros - 250m 

15€ - 35€ 

12€ 

Regionale 
keuken 



 

 

 

Het hele jaar.  
100 gedekt in. - 80 gedekt out. 
 

Oude huis, in een tegelijkertijd originele en 
traditionele inrichting worden. 

6 rue du 4 septembre - 30220 AM 
04 66 53 52 76 
le.dit.vin@orange.fr - www.restoleditvin.com 
                                
       Le Dit Vin  -           leditvin 

Menus        

Middag  

Kindermenu 

Intra-muros - 170m 

38€ + carte 

11€, 15€, 19€ 

12€ 

Gourmand 
Lokal  

producten 

Van 14/02 tot 05/01/22. Gesloten maandag en 
dinsdag in winter.  
80 gedekt in. - 80 gedekt out. 
 

Zuidelijke gerechten, visspecialiteiten, 
stierenvvlees, wijn uit de Languedoc. 

7 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 83 24 - 06 22 76 14 06 
lionel.mezy@orange.fr 

Menus        

Kindermenu 

20€ - 25€ 

10€ 

Regionale 
keuken 

Intra-muros - 35m 
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Van 27/02 tot 06/01/22.  
50 gedekt in. - 110 gedekt out. 
 

Regionale specialiteiten, paëlla, visspecia-
liteiten “à la plancha” schelpen. 

10 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 86 68 
lacitadelle.aiguesmortes@gmail.com 
www.restaurant-citadelle.fr 

Menus        

Middag  

Kindermenu 

Intra-muros - 60m 

16,80€ - 32,90€ 

16,80€ 

9,50€ 

Regionale 
keuken 

Toute information détaillée : www.ot-aiguesmortes.com 



 

 

Het hele jaar.  
40 gedekt in. - 40 gedekt out. 
 

In een herenhuis uit de 15de eeuw, een 
originele, authentieke en geraffineerde 
keuken. 

35 bd Gambetta - 30220 AM 
04 66 73 90 48  
am@villamazarin.com 
www.villamazarin.com 

Menus        

Kindermenu 

Intra-muros - 300m 

~50€ 

18€ 

Gourmand 
Lokal  

producten 

Menus        

Kindermenu 

Intra-muros - 100m 

27€ - 32€ - 39€ 

11€ 

Regionale 
Keuken 

en grillen 
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Van 01/03 tot 15/11. Gesloten donderdag van 
maart tot juni en oct. tot nov.  
50 gedekt in. - 25 gedekt out. 

Producten uit de streek en de  
Middellandse zee, vegetarisch, glutenvrije 
gerechten, workshop thema per keuken. 

2/4 rue A. Lorraine - 30220 AM 
04 66 53 79 69 
restau@outau.info 
www.oustau.info 
         l’Oustau Camarguais 

Menus        

Middag  

Kindermenu 

Intra-muros - 20m 

28,50€ - 39,50€ 

18,50€ 

12,50€ 

Regionale 
keuken 

Het hele jaar. Gesloten woensdag en  
donderdagmiddag.  
60 gedekt  in. - 40 gedekt out. 
 

Traditioneel restaurant met gegrilde  
specialiteiten boven een houtvuur.  
Restaurant met airconditioning en een 
mooie patio. Gezellig restaurant met  
zichtbare stenen.  

12 rue Marceau - 30220 AM 
04 66 53 69 11 
latabledepaco@gmail.com 
 

         La Table de Paco -            la_table_de_paco 



 

 

 

Menu en show : 64€/volwassen - 29€/kind  
Show : 19€ tot 29€/volwassen 
Show : 15€ tot 19€/kind 

Het hele jaar op reservatie.  
 

Originele en huurbare herberg omringd door 
een privénetwerk van GASTENHUIZEN en  
-KAMERS (BED & BREAKFAST). We  
kunnen aan tafel en/of in de kamers  
groepen van 10 tot 40 personen ontvangen. 
(Max. 60 pers.).  
Vele ATYPISCHE ACTIVITEITEN: Camargue-
avonden, vertellersavonden, toneelstukken, 
vieruurtjes voor jong en oud, schilder-, kook-, 
yogacursussen, uitstapjes en fotoworkshops. 
Mis ze niet ! 

45 rue du 19 mars 1962 -  
30220 ST LAURENT D’AIGOUZE 
06 83 91 42 41 
patrick@latablearallonge.com  
www.latablearallonge.com 

Het hele jaar op reservatie.  
 

Kom de warme atmosfeer van het Grote 
Zuiden ontdekken, zo typisch voor de  
Camargue en stort je in de wereld van de 
zigeunerfiesta en flamenco, typische,  
maaltijden, carrousel... 

Les Sables - 1745 route de l’Espiguette - 30240 
LE GRAU DU ROI 
06 23 19 53 57 - 04 66 80 40 42 
info@cabarets-equestres.fr  
www.cabarets-equestres.fr 

Je hele vakantieagenda in je telefoon! 

Vind de festiviteiten en activiteiten  

gratis in Aigues-Mortes en in de  

Camargue. 
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AGENCE MARTIN IMMOBILIER 

30 Bd Gambetta - 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 88 88  
martin.immo30220@orange.fr 
www.immo-camargue.com 
Het hele jaar geopend. 

AGENCE MISTRAL IMMOBILIER 

1 avenue Frédéric Mistral 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 41 84   
contact@mistral-immo.com 
www.mistral-immo.com 
 

       Mistral Immobilier 
Het hele jaar geopend. 

ALOES IMMOBILIER 

1 boulevard Diderot 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 77 01 91 
aloesimmobilierjcg@gmail.com 
www.aloesimmo.com 
        aloesaiguesmortes 
 

        aloesimmobilieraiguesmortes 
 

Het hele jaar geopend. 

SCP AVEZOU - PANAYE  

NOTAIRES 

28 rue A. Paré - Centre médical Les Boudres  

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 43 25 - avezou.panaye@notaires.fr 

Het hele jaar geopend. 

10 rue des artisans 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 89 00 - aigues@axiomeassocies.fr 

www.axiomeassocies.fr 

Het hele jaar geopend maandag tot vrijdag van 

8.30 tot 12.00 en 13.30 tot 17.30. 

2AB - EXPERT COMPTABLE 

21 rue Pauline Rolland 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 84 99 55 

2ab@2ab-ec.fr - www.2ab-ec.com 

Permanentie elke woensdag. 

Om de bevolking aan te moedigen 

zich in de stad te vestigen, hadden 

alle huizen dezelfde afmetingen: 2 

stokken op de straat en 2 stokken in 

de diepte (1 stok = ~ 4,30 meter). Al 

wandelend vinden we vinden nog 

steeds sporen van deze stedenbouw 

in de straten van het  

stadscentrum. 
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C’FITNESS 

ZA Terre de Camargue - 524 rue des Marchands 

30220 AIGUES-MORTES - 06 21 69 62 27 

04 66 93 68 01 -        camillecfitness Aigues Mortes 

      C’fitness Aigues-Mortes  

cfitnessaiguesmortes@gmail.com - www.cfitness.fr  

Het hele jaar geopend. Van maandag tot vrijdag 

9.00 - 21.00 en zaterdag 9.00 - 13.00.  

SPORT EXPERT 

567 route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 51 67 34 

noelle.aiguesmortes@reseau-intersport.fr 

 Sport Expert Aigues-Mortes 

Het hele jaar geopend. Van maandag tot zaterdag : 

9.30 - 12.00 / 14.00 - 19.00. 

SUPER U 

940 route de Nîmes  30220 AIGUES-MORTES 

04 66 35 70 30 

Het hele jaar geopend maandag tot zaterdag :  
8.30 - 20.00 en zondagochtend. 

PRESSING LAVERIE BLEU CAMARGUE 

6 rue du vieux bourgidou 30220 AIGUES-MORTES 

06 17 35 06 18 - 04 66 88 81 31 

elvine-lafon@outlook.fr  

  Pressing Laverie Bleu Camargue 

Het hele jaar geopend. Gesloten maandagmorgen 

en zaterdagmiddag (pressing) en zondag 

(wasserette). 

CARROSSERIE NENCIONI 

Route du Grau du Roi 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 73 24 

carrosserie-nencioni@wanadoo.fr 

  Carrosserie Nencioni 

Het hele jaar geopend : 8.00-12.00 / 14.00-18.00. 

Gesloten weekends en feestdagen. 

TABAC SAINT LOUIS 

14 place Saint Louis 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 63 29 

caroline.bristhuile@hotmail.fr 
Het hele jaar geopend. 6.30 - 19.00 en 22.00 in 
zomer. 
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19 rue Emile Jamais 30220 AIGUES-MORTES 

06 24 22 19 97 - autroisiemoeil@gmail.com 

www.autroisiemoeil.fr 

Au troisiem’ oeil -           biet_audrey 

Welzijn, mineralen, interieurdecoratie. Open van 

dinsdag tot zondag : 10.30 - 18.00.  

LES INDIENNES DE NÎMES - MISTRAL 

5 rue la république 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 88 54 34  

contact@indiennesdenimes.fr 

www.indiennesdenimes.fr 

       lesindiennesdenimes -        lesindiennesdenimes 

Het hele jaar geopend behalve van 10/01 tot 15/02. 
Gardianen kleding, confectiekleding. 

TISSUS PROVENÇAUX   

3 rue Émile Zola 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 77 03 56  

tissus.provençaux@wanadoo.fr 

www.tissusprovencaux.fr 

        Tissus Provençaux Les Remparts 

Open van 15/02 tot 30/09 en Allerheiligen en  
kerstvakantie. 
Speciale Provençaalse tafelkleden en stoffen. 

BALAMATA PARFUM D’INTERIEUR 

18 bis rue Pasteur  30220 AIGUES-MORTES 

09 86 32 64 38 

contact@balamata.fr - www.balamata.fr 

        BalamataFrance -         Balamata_Parfums 

Huisgeuren. Het hele jaar geopend. 

BOUTIQUE ANGELINE 

12 rue Alsace Lorraine 30220 AIGUES-MORTES 

06 61 96 49 56 - 04 34 28 44 12 

angeline30@sfr.fr  

http://lithotherapie-angeline.com 

Mineralenwinkel, advies lithotherapie. Het hele jaar 

geopend : 10.00 - 12.30 en 14.00 - 19.00. 

AU TROISIÈM’ OEIL 
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CREATION CUIR FLÈCHE  

1 bis rue Théaulon 30220 AIGUES-MORTES 

06 22 60 77 25 

cuirfleche@orange.fr 

  Atelier Cuir Flêche 

Unieke lederen stukken. Het hele jaar. Gesloten op 

zondag, maandagochtend en donderdagmiddag. 

LIBRAIRIE CATYGOR 

43 rue de la République 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 61 05 - 06 68 24 39 58 

Catygor2@aol.com -        Catygor 

Het hele jaar geopend. 

MON MONDE AILLEURS 

13 rue Amiral Courbet 30220 AIGUES-MORTES 

07 69 54 46 01  - mon.monde.ailleurs@gmail.com 

www.monmondeailleurs.com 

   Atelier mon monde ailleurs 

        ateliermonmondeailleurs 

Santons en decoratie. Het hele jaar geopend. 

LES ARTISANS DE SAMAËL 

17 rue Victor Hugo 30220 AIGUES-MORTES 

06 10 16 89 39 

sarah-09@orange.fr 

 Les Artisans de Samael-Boutique Santons 

Santons en decoratie. Feb. tot 06/01/2022. 



 

 

AMIGOS PIZZA 

460 rue des marchands 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 51 32 74 - www.amigos-pizzeria-restaurant.fr 

Het hele jaar geopend : 11.30 - 14.00 en 18.00 - 

22.00. Zondag : 18.00 - 22.00. 

EMERY TRAITEUR 

Hermès Evénementiel 

393 rue des Marchands-30220 AM 

06 11 83 84 98 - emerytraiteur30@gmail.com 

https://www.emery-traiteur.fr 

 Traiteurevenementielpaelladumarche 

Cateraar. Het hele jaar geopend van dinsdag tot 

zondag : 10.00 - 19.00 

BOUTIQUE AUTREFOIS 

29 Grand Rue Jean Jaurès 30220 AIGUES-MORTES 

09 67 45 40 84 

info@autrefois-terroir.fr - www.autrefois-terroir.fr 

      fabriqueautrefois 

Het hele jaar geopend 9.00 - 19.00 (22.00 in HS). 

L’EPICERIE DE MAMAN 

11 boulevard Gambetta 30220 AIGUES-MORTES 

09 86 17 27 32 

lepiceriedemaman@gmail.com 

www.lepiceriedemaman.com 

In HS open elke dag en in  LS op maandag en dins-

dag gesloten. 

COULEURS DE CAMARGUE 

D62 - Chemin des Corbières  (Face Z.A Terre de  

Camargue) - 30220 AIGUES-MORTES 

06 83 58 76 24 - bastien.kramb@hotmail.fr 

Regionale producten. 30/06 - 30/09. 

BOUCHERIE THIERRY CURE 

7 avenue de la liberté  

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 84 54 

Het hele jaar geopend : 7.30 - 12.30 / 16.00  

- 19.30. Gesloten woensdagmiddag en zondag. 

BOUCHERIE-TRAITEUR EL TORO/PROXI 

5 rue Pasteur 

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 70 23 - valcaime@hotmail.com 

       Boucherie Traiteur El Toro 

Open van dinsdag tot zaterdag : 7.30 - 12.30 en 

15.30 - 19.30. Zondag : 7.30 - 13.00.  

Jaarlijkse sluiting van 11/01 tot 3/02. 
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- ZEIKENWAGEN SARL AMBULANCE DU SOLEIL  
8 rue Vieux Bourgidou - 04 66 53 63 66  
 

- ANGIOLOGIE/FLEBOLOOG  
WASELYNK/ZAPPULA  
77 rue Jacques Coeur - 04 66 71 61 75  
 

- AUDIOLOOG AUDIONET  
15 boulevard Diderot - 04 66 73 59 76   
 

- TANDARTS  
COSTE  
4 rue Sadi Carnot - 04 66 53 67 69   

SABATER, VEYRAC & KATIE 
71 rue des Artisans - 04 66 71 56 83 
 

- DIËTIST DESTRAIN-LAMAZERE  
37 rue A. de Nesmes Desmarets  - 06 20 14 25 55 
 

- HYPNO THERAPEUT  
PEYROT 
3 rue Abbé Taignon - 06 74 10 13 89 

ROUYER-FRETTE  
36 avenue de la Montjoye - 06 62 10 05 72 
 

- VERPLEEGKUNDIGE REFLEWO. ST MARTIN  
303 chemin du Bosquet - 06 22 91 91 28  
 

- VERPLEEGKUNDIGEN 
 
ALMANSA/CASTILLON/RICHARD 
06 13 57 76 49 - 06 33 83 90 41 - 06 03 52 55 56 

ANTHERIEU/GUIOT/PINCHON/DESANNAUX 
04 66 53 87 78 - 06 07 67 72 25 

BRONNERT/SAEZ  
04 66 53 19 22  

BROSSELIN  
06 63 23 71 65 

CAUSSE  
06 50 16 37 70 

DORON/FERREIRA-MOUTA 
04 66 53 79 06 

DAMOUR/FONTAINE/GAYRAUD/MALCURAT 
07 79 08 68 69 
 

H10 

 - FYSIOTHERAPEUT  
 

ARMAN/BEAUVAIS/DEFRANCE/SIMON 
77 rue Jacques Coeur - 04 66 53 78 82  

DESEVEDAVY/MATHIEU/ROBERT 

77 rue Jacques Cœur - 04 66 53 74 01 

AUDREL 
32bis rue Faubourg 12 Avril - 04 66 93 29 47   

DIOT  
1 rue du Colonel Fabien - 04 66 53 79 23  

LAFFONT  
8 rue du Lotissement du stade - 04 66 35 50 81 

PERRETTE/PERRETTE-LAFFONT 
16 rue République - 04 66 53 71 68 

GISCLARD/SACQUEPEE/GOFFINET/MOUTON 
44 avenue Frédéric Mistral - 04 66 51 68 61 
 

- LABORATORIES LABOSUD  
15 avenue Frédéric Mistral - 04 66 53 80 40   
 

- BEJAARDENTEHUIS  
RESIDENCE COTE CANAL - 116 rue Jacques Cœur 
04 66 80 06 06 - cotecanal@mutuelle-mbv.fr   
 

- MEDISCH APPARATUUR  
A2M SANTÉ 
22 avenue Frédéric Mistral  
04 66 53 38 32 
 

- ARTSEN 
 

Dr. ARMAN 
77 rue Jacques Coeur - 04 66 53 61 83  
Dr. STREIFF/MEKHAZNI 
77 rue Jacques Coeur - 04 66 53 80 68 

Dr. PINAR/CARLES 
38 rue du Fg du 12 avril - 04 66 53 83 69  

Dr. VAILHÉ/BELLEC  
50 av. F Mistral - 09 67 87 90 10 - 06 69 48 27 12 
Prise de RDV uniquement sur www.doctolib.fr 
 

- TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE 
GUYLAINE OLIER  
431 rue des Marchands - ZA Terre de Camargue 
06 29 16  81 24  
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- OPTICIENS   
MANEO OPTICIENS 
787 route de Nîmes - 04 66 53 19 50  

OPTIQUE PHARMACIE CATHALA 
2 Bd Diderot - 04 66 53 68 00 

  
- ORTHODONTIST 
DUBERNARD 
431 rue des Marchands - 04 66 35 20 84 

 
- ORTOFONISTE 
HAIME-GROUL/SEGONNE / VEZOLLE  
8 rue du Fg du 12 Avril  
06 61 13 80 25 - 06 07 44 35 80 - 04 66 93 77 31   
 

- OSTEOPATHIE 
FAURE  
431 rue des Marchands - 06 26 60 76 55 

CHATEL-COMBY  
77 rue Jacques Cœur - 04 66 51 76 48  

GOFFINET 
44 av. F. Mistral - 04 66 51 68 61  
 

- APOTHEEK 
CATHALA  
2 bd Diderot - 04 66 53 68 00   

DES SABLES 
91 ch. du Mas d’Avon - 04 66 53 83 09   

DU SOLEIL  
15 av. de la Liberté - 04 66 53 61 30   
 

- PODOLOGEN 
TABUSSE 
19 rue A. Lorraine - 04 66 53 88 81   

WEIGAND 
75 rue J. Cœur - 06 20 67 54 73  
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- PSYCHOANALYTICUS/ PSYCHOTHERAPEUT 
CASTELLI-BEHENG 
77 rue J. Cœur - 06 17 71 50 97 

EELBODE 
12 rue Théaulon - 06 45 46 98 34  
KRAMB 
2005 chemin Haut de Peccais - 07 50 26 16 13 
ROUYER-FRETE 
36 avenue de la Montjoye - 06 62 10 05 72 
 
 

- REFLEXOLOGIST / MASSAGE 
PEYROT 
3 rue Abbé Taignon - 06 74 10 13 89 
 

- VERLOSKUNDIGE 
PROST 
77 rue J. Cœur - 07 60 57 31 48  

ARRAGON 
Mas de Bérénice - 30 chemin Haut de Peccais -  
06 15 02 47 33 
 

- SOFROLOOG 
BERCERON GOUGEON  
19 rue E. Hemingway - 07 66 26 07 57 
SOIN & SOI 
50 avenue F.Mistral - 06 66 75 28 43 
 

- DIERENARTS 
CLINIQUE VETERINAIRE DES REMPARTS 
12 bis rue A. Daudet - 04 66 53 88 00  

FERMAUD  
15 rue des Artisans - ZA Terre de Camargue -  
04 66 35 20 97   
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GARE D’AIGUES-MORTES 

TER Nîmes > Le-Grau-du-Roi 

Route de Nîmes 

30220 AIGUES-MORTES 

www.sncf.com - 36 35 

Heit treinstation ligt op 10 minu-

ten lopen van het historische 

centrum. 

LIGNE 132 NÎMES >LE-GRAU-DU

-ROI > LA-GRANDE-MOTTE. 

1,50€ het ticket  

0806 803 660 - lio.laregion.fr   

TAXI DU SOLEIL  

06 16 48 83 68  

taxidusoleil30@gmail.com 

 

SAINT LOUIS TAXI 

06 20 96 44 16  

saintlouistaxi@orange.fr 

AÉROPORT DE MONTPELLIER  

(25 km - 20 min) - Vliegtijd vanuit Paris  : 1.20 uur 

 0 825 830 003 - www.montpellier-aeroport.fr  

AÉROPORT NÎMES-ALÈS-CAMARGUE-CÉVENNES  

(41 km - 40 min) - Vliegtijd vanuit Bruxelles : 1.45 uur 

04 66 70 49 49 - www.nimes.aeroport.fr 

Vergget niet om uw taxi te boeken om onze stad te bereiken !  

LIGNE 606 MONTPELLIER > 

AIGUES-MORTES.  

1,60€ het ticket. 

04 34 888 999  

www.herault-transport.fr  

CAMARGUE VTC PREMIUM 

07 68 30 75 33  

contact@camarguevtc.com 

camargue-vtc-premium.com 
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Meer dan 1000 parkeerplaatsen.   

P1 - Avenue de la Tour de Constance 

P2 - P3 - P4 - Boulevard Diderot 

P5 - Rempart sud  

(gratis van 11/05/20 tot 05/02/21) 

P6 - P7 - Avenue Frédéric Mistral 

P8 - Rue Jeanne Demessieux  

(het hele jaar gratis) 

P9 - Chemin de Trente Ans 

Parleren op de stad is geregled. 

 

P4 - Boulevard Diderot 

Prive parkeerplaats « Les poissons 

d’argent » (3,5 km - zie pagina 34) 
 

Wijnlandgoed « Caveau du chêne »  

(12km - zie pagina 43) 

Wijnlandgoed « Domaine de Montcalm »  

(13 km - zie pagina 43) 

« Parc floral les sens des 5 continents »  

(15km - zie pagina 38) 
Alle informatie en de tarieven op 

www.ot-aiguesmortes.com 
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HAVEN  

CAPITAINERIE 

27 quai des croisades 

04 66 73 91 35 - 06 19 96 21 23 

portplaisance.aiguesmortes 

@terredecamargue.fr  

Gebruik  om internatio-

naal naar Frankrijk te bellen 

BANKEN 
 

B.N.P PARIBAS 

1 boulevard Diderot  

04 66 51 14 49 

CAISSE EPARGNE 

14 Place Saint Louis  

04 30 67 58 20 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

26 quai des Croisades  

04 66 73 91 20  

www.terredecamargue.fr 

GEMEENTEHUIS 

Place Saint Louis 

04 66 73 90 90  

contact@ville-aigues-mortes.fr 

www.ville-aigues-mortes.fr 

62 

RIKSPOLITIE 

27 chemin d’Esparron  

04 66 53 67 13 

BANQUE POPULAIRE  

DU SUD  

1121 route de Nîmes  

04 66 01 45 45 

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE  

DE CREDIT  

7 bis boulevard Gambetta  

04 66 53 74 44  

 

CREDIT AGRICOLE  

DU LANGUEDOC 

6 rue Amiral Courbet /  

Faubourg du 12 avril 

04 66 53 06 09 

POSTKANTOOR 

Place de la Viguerie  

3631 (surcoût éventuel de l’opérateur) 

BIBLIOTHEEK 

Rue Nicolas Lasserre  

04 66 53 68 16 

POLITIE 

1 boulevard Gambetta  

04 66 80 63 41 

POLITIE 

50 boulevard Gambetta  

04 66 53 69 73 - 06 22 49 94 62 

We beloven om alles in het 

werk om de tevredenheid 

van onze gasten te garande-

ren en verbeteren van de 

kwaliteit van onze diensten 

te maken 

QUALITE TOURIMETM 
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ELKE DAG BEHALVE 25/12 en 01/01 

01/04 - 30/06 : 10.00-17.00 
WE & FEESTDAGEN : 10.00-12.30/13.00-17.00 

01/07 - 31/08 : 10.00-18.00 

01/09 - 31/10 : 10.00-17.00 
WE & FEESTDAGEN : 10.00-12.30/13.00-17.00 

01/11 - 31/03 : 10.00-16.00  
WE & FE. : 10.00-12.30/13.00-16.00 - Sloot de zondag buiten  

schoolvakanties

’  

Place Saint Louis - BP 23  

30220 AIGUES-MORTES 

GPS : N 43° 33’ 59.8’’ / E 4° 11’ 25.5’’ 

T./ +33(0)4 66 53 73 00 

info@ot-aiguesmortes.com 

www.ot-aiguesmortes.com 

1° couv : ©fiafiandpoup 


