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Slow rythme op de Via 

Rhôna 

Ga terug in de tijd in 

Aigues-Mortes 

Vul je mand met lekkernijen 

van de markt  

DIT MAG U NIET MISSEN  
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Wijnproeverij  

Sables de Camargue 

De betoverende  

zoutpannen 

Vogels spotten  

in een natuurgebied  

Ontmoet een stieren- en 

paardenfokker  

Proef de fougasse van  

Aigues-Mortes 
Bewonder de zonsonder- en 

zonsopgang 
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ONTDEK HET ERFGOED  
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4 GOEDE REDENEN OM VAN AIGUES-MORTES TE HOUDEN  

Goede redenen om van  

1 HIER STAAT DE TIJD STIL  

Hier geen haast, in Aigues-Mortes hebben we alle tijd. Al 800 jaar 

wordt de stad beschermd door haar stadsmuren. Moeiteloos 

nemen we dit vertraagde ritme over.  

2 DE GENOEGENS VAN DE NATUUR  

Aan de voet van de stadswallen worden we ondergedompeld in 

een landschap gevormd door water en getemd door de mens. We 

verwonderen ons over het intense licht dat weerkaatst in de 

moerassen en meren.  

4 EEN FEESTMINNENDE ZIEL  

Het hele jaar door staat Aigues-Mortes in het teken van feesten. 
De uitbundige en joviale bewoners zijn dol op festivals, lokale 
feesten en concerten. 

3 EEN ZANGERIGE TAAL  

Het accent is kleurrijk, welluidend en aangenaam. Het patois klinkt 

in elk gesprek door. Een Aigues-Mortais ontmoeten is een reis op 

zich!  
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Kleurboek Aigues-Mortes Speurtocht 

Uitsluitend te koop bij  

het Office de Tourisme - € 5  

Spelletjesboek voor kinderen van 6 - 14 jaar  

Inschrijving Office de Tourisme - € 3  



 

 

STADSPLATTEGROND 

De Carbonnière-toren, een toltoren 
uit de middeleeuwen, kijkt uit over 
een uitzonderlijk landschap en kan 
dag en nacht bezocht worden.  
Klim via de wenteltrap naar boven 
en geniet van het adembenemende 
uitzicht. Neem de tijd om in het 
landschap de vogels te spotten. Ze 
foerageren in het moeras en de 
rietkragen, waar ze tegelijk 
bescherming vinden (zie pagina 16). 
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Wandelroute 

Het office de tourisme heeft een wandeling van 1,5 uur 

(ca. 4 km) uitgezet om de stad te verkennen en niets te 

missen. Neem de camera mee en ga op pad! 

Bij het verlaten van het office de tourisme draait 

u met het gezicht naar het gebouw en kijkt om-

hoog; daar ziet u de blason d’Aigues-Mortes. 

Blazoen van Aigues-Mortes (26 april 1697 - 

Hozier): het stelt Sint Martinus voor, de be-

schermheilige van de Franse koningen, die zijn 

mantel deelt met een bedelaar.  
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Loop in de richting van de rue Jean Jaurès, bij 
het begin van de straat ziet u aan uw rechterhand 
de kerk Notre Dame des Sablons (XIII). De kerk 
dateert uit 1883 en was de eerste kerk gemaakt 
van hout en riet. 
In 1246 werd de kerk in steen en in spitsbogenstijl 
herbouwd. In 1248, knielde Lodewijk IX er voor 
zijn vertrek op kruistocht. De gebrandschilderde 
ramen uit de XX eeuw zijn van C. Viallat en B. 
Dhonneur. 

Ga door de Porte de la Gardette, sla linksaf 

naar de parkeerplaats p1 en steek de weg over 

richting het kanaal en sla linksaf, tegenover het 

kanaal ziet u het standbeeld van het Enfance de 

Bacchus. 

1. 

De Kapel van de Kapucijners: met de rug ge-

keerd naar het standbeeld van Lodewijk de Heili-

ge, bevindt zich links bij het verlaten van het offi-

ce de tourisme. De Kapucijner monniken bouw-

den de kapel met stenen van de Môle de la Pey-

rade geschonken door Lodewijk XIV. De kapel is 

gewijd aan de Sint-Franciscus en werd in 1791 

verkocht als nationaal bezit. In 1828 werd de 

kapel getransformeerd in een openbare hal.  

2. 

Midden op de Place Saint Louis, staat een 

fontein met het standbeeld van Lodewijk de 

Heilige (1849). Het is gemaakt door James Pradier 

ter herdenking van de kruistochten. De koning 

werd er gekroond tegen een anker, gekleed in 

een maliënkolder. Het 3,25 m hoge beeld staat op 

een sokkel versierd met dolfijnen. 

3. 

4. 

Huis nr. 2 rue Jean Jaurès (XVII): kijk omhoog. 

Het huis heeft 9 consoles versierd met vrouwelij-

ke hoofden, diademen en bladeren (verdeeld 

over twee gevels van het huis) en de overblijfse-

len van grote kruisvensters. 

5. 

Huis nr. 19 rue Jean Jaurès (XVII): kijk om-

hoog. Huis versierd met Corinthische pilasters 

met acanthusbladeren en S-vormige consoles. 

6. 

Huis nr. 26 rue Jean Jaurès (eind XVIII eeuw): 

het huis bevindt zich aan het eind van de straat. 

Versierd met 4 sluitstenen, op de voorgevel zijn 

gebeeldhouwde figuren in half-reliëf afgebeeld 

die de 4 seizoenen voorstellen. 

7. 

Loop in de richting van de Porte de la Gar-

dette, rechts in het midden van een pleintje, om 

de fontein te bewonderen. De fontein werd op 12 

april 1896 geplaatst ter gelegenheid van de komst 

van drinkwater in Aigues-Mortes. 

8. 

Porte de la Gardette: deze poort, beschermd 

en bewaakt door de soldaten van het wachters-

korps, was eeuwenlang de enige toegang tot de 

versterkte stad. 

9. 

10. 



 

 

Het beeld is gebeeldhouwd door Ferdinand Faivre 

voor de Wereldtentoonstelling in 1900. In 1901 

werd het aan de stad geschonken. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog werd het beeld omgesmol-

ten voor gebruik door het Duitse leger. Het werd 

op zijn oorspronkelijke basis herbouwd door Pa-

trick Granier. 

Ga verder langs de Bd Intérieur Ouest en 

bekijk de Porte des Remblais op. De Porte de 

Montpellier droeg die naam tot de XVIII eeuw, na 

het dempen van de gracht werd de naam veran-

derd in Porte des Remblais. 

Huisnummer 22/24 Bd Int. Ouest (1679):   

ga rechtdoor en sla linksaf de rue A. Courbet in. 

Het huis werd door de consuls gekocht voor de 

officieren van het garnizoen. De inscriptie op de 

gevel luidt "Mare de Deu de Montserrat". 

Links omhoog kijkend ziet u de wachttoren. 

Deze ronde, overdekte wachttoren was ontwor-

pen om de ingang van het huis van de gouverneur 

te bewaken. 

Sla linksaf en u ziet een gebouw met een 

poort, le logis du Gouverneur (XVI eeuw). Het is 

gebouwd door de Gouverneur van Civey op de 

plaats waar vroeger het maison du roi stond, in 

de XV eeuw afgebrand. 
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Gargouille: de voornaamste functie van 

‘waterspuwers’ is om het water zo ver mogelijk 

van de muren te laten wegstromen. Waterspu-

wers hebben meestal de vorm van een langwerpig 

fantasiedier of een gewoon dier. Op de porte de 

l’Organeau staat een Griffioen, half adelaar, half 

leeuw, die een man ontvoert.  

Keer om en ga terug naar de Porte de la 

Gardette, vervolg de weg naar rechts op de Place 

A. France en bewonder de Tour de Constance 

(XIII eeuw). De bouw ervan dateert uit de tijd van 

Lodewijk IX rond 1242. Het doet dienst als vuur-

toren, residentie en beruchte gevangenis. 

11. 

12. 

13. 

14. 
La Porte des Galions: de oorspronkelijke 

naam "Porte de Portalet" werd vervangen door 

Galions, een aanlegplaats aan het meer van de 

stad. 

20. 

La Porte des Moulins: twee windmolens 

werden opgetild en op elk van de torens 

bevestigd. 

19. 

Ga verder langs de Bd Intérieur Sud en pas-

seer dan de Porte de l’Organeau. De Porte dankt 

zijn naam aan de oorspronkelijke ankerplaats. De 

vroegere naam was Tioule (riool). Aan de kade zijn 

de aanmeerringen nog te zien.  

18. 

De Tour des Bourguignons: loop langs de 

Bd Intérieur Ouest naar de hoektoren. Tijdens het 

Armagnac/Bourgondische conflict in 1421 sneu-

velde een Bourgondisch garnizoen. Het was win-

ter, de grond was bevroren en om epidemieën te 

voorkomen, werden de lichamen opgestapeld en 

gepekeld. Ze werden uit de toren gehaald en na 

het invallen van de dooi begraven. 

17. 

Neem de Rue Sadi Carnot tot Huis nr. 29 Bd 

Intérieur Ouest. Vroeger was het huis eigendom 

van de Lieutenant du Roy, totdat het in de XX 

eeuw aangekocht werd door de Salins du Midi. 

Op de gevel is een walvis afgebeeld. 

16. 

15. 



 

 

Gargouilles: ga onder de Porte de la Reine 

door. als u zich omdraait ziet u aan de rechter-

kant van de toren de Gargouilles (waterspuwers). 

Een leeuw gehurkt op zijn vier poten en andere 

waterspuwers die woeste honden voorstellen. De 

overheersende smaak van het bewind van Filips 

de Schone (de laatste bouwer van de muur (1285-

1314), is duidelijk terug te zien in de beeldhouw-

werken. 

La Porte de la Marine: vroeger was dit de 

aanlegplaats van de galeien. De vijver, een aan-

meerbassin, werd "étang de Psalmodi" genoemd. 

Ga door de Porte de la Marine en ga recht-

door op de Boulevard Gambetta. Aan uw rechter-

hand op nummer 35 ziet u een XVII eeuws huis. 

Het is het enige huis met een portiek met een 

houten overkapping. De voorgevel is voorzien van 

kruisvensters. 

Keer terug naar de Bd Intérieur Sud en be-

kijk de Porte de l'Arsenal. De Porte is vernoemd 

naar het naastgelegen Place d’Arsenal. 

Ga via de stadswal naar de Tour de la Poud-

rière. Tour de la "Poudre" en vervolgens 

"Poudrière", dankt zijn naam aan de nabijheid 

van het kruit- en munitiedepot. 

Vervolg de route langs de Bd Intérieur Est 

en loop naar de Porte de la Reine. In 1622 kwa-

men Lodewijk XIII en Anne van Oostenrijk door 

deze poort Aigues-Mortes binnen. 
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Neem het lage pad van Peccais tegenover 

de Porte de la Reine, aan uw linkerhand ver-

schijnt de ‘glacière’, het ijshuis (het enige overge-

bleven ijshuis, in de XVII eeuw waren er nog 

drie). Ooit bedekt met aarde om het koel te hou-

den, in het midden bevindt zich een put. 

La croix de Méjeanet (1838): volg de lage 

weg van Peccais, tot de ingang van de Mas de 

Méjeanet aan uw rechterhand. Dit kruis behoort 

toe aan de prior van de witte penitenten (L. 

Méjean), en werd bij zijn verkiezing geplaatst. 

La croix de Bérénice (1852): keer om, loop 

weer langs de Porte de la Reine tot de Tour de 

Villeneuve. Neem de Bd Diderot en ga rechtdoor 

tot de tweede rotonde, op de Rue Bérénice. Het 

kruis behoort toe aan de prior van de grijze peni-

tenten (B. Bachain), en werd bij zijn verkiezing 

geplaatst. 

Ga terug naar de hoektoren op de noord/

oost hoek van de vestingmuren, voor u verrijst de 

Tour de Villeneuve. Deze toren werd als eerste 

toren gebouwd. De oorspronkelijke naam van de 

toren was Tour des Masques maar werd later 

hernoemd naar generaal Romieu de Villeneuve, 

een naaste van Louis IX. 

Ga door de Porte des Cordeliers. Bij zijn 

terugkeer van de 7e kruistocht in 1255 stichtte 

Lodewijk IX een klooster van Cordeliers-monniken 

tussen de poort en de Place de la Viguerie. Het 

werd in 1575 verwoest tijdens de godsdienstoor-

logen, in de XVII eeuw herbouwd, in 1772 opge-

heven en in 1778 aan een inwoner verkocht. 

Ga verder op de Bd Intérieur Est en sla af 

naar de Bd Intérieur Nord, aan de rechterkant ziet 

u de Tour de la Mèche. De permanent brandende 

lont diende om het poeder in brand te steken bij 

dreigend gevaar. 

Ga langs de vestingmuur naar de Porte Saint 

Antoine: vernoemd naar de nabijgelegen be-

graafplaats. Drie beeldhouwwerken: een centaur-

ess, een draak en een centaur. Met vermoedt dat 

de centauressculptuur waarschijnlijk bedoeld is 

ter ondersteuning van beelden die nu verdwenen 

zijn. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 



 

 

Société d'Histoire et d'Archéologie: de Porte 

Saint Antoine bevat talrijke overblijfselen die in 

de omgeving zijn opgegraven. 

Sla linksaf naar de rue A. Lorraine en neem 

de eerste straat links, Rue de la République. Loop 

naar huisnummer 5 van de Rue de la République 

(XIX eeuw). Op het balkon ziet u gebeeldhouwde 

leeuwen als bewakers van het huis. 

Wandel door de Rue de la République. Stop 

voor nummer 30 van de rue de la République 

(XIX eeuw). De gevel is opgesierd met het wapen-

schild van de eigenaar, een fabrikant van maliën-

kolder. 

staat de kapel van de Pénitents Blancs

(witte boetelingen) uit de XVII eeuw): de kapel 

behoort toe aan de broederschap van de 

Pénitents Blancs. In de kapel is een beschermd 

fresco van X. Sigalon te zien en schilderijen van A. 

Glaize. 

Huisnummer 6 Place de la Viguerie: steek 

aan het einde van de rue de la République, de Bd 

Gambetta over. Loop naar de Place de La Viguerie 

die zich direct aan uw linkerhand bevindt, het 

huis bevindt zich rechts tegenover het postkan-

toor. Overblijfselen van een imposant kruisven-

ster. 

Loop iets verder door naar de kapel van de 

Pénitents Gris (Grijze boetelingen) uit de XVII 

eeuw. Het behoort toe aan de broederschap van 

de Pénitents Gris en herbergt een beschermd 

altaarstuk van gipspleisterwerk gemaakt door de 

beeldhouwer Jean Sabatier. 

In de tuin van de kapel van de Pénitents 

Gris staat het Kruis van de Vijf Wonden. In 1814 

stond het op de Place Saint Louis op de plaats van 

het huidige beeld van Saint Louis. In 1825 werd 

het verplaatst naar de huidige plek. 

Na het verlaten van de kapel neemt u de 

straat loodrecht op de Place de la Viguerie. Deze 

gaat naar beneden naar de Porte de l'Arsenal. 

Neem de eerste straat rechts, dit is de rue R. 

Salengro. Loop rechtdoor tot aan de rue E. Ja-

mais. Stop bij huisnummer 48 rue E. Jamais (XIX 

eeuw) aan uw linkerhand. Balkon met acanthus-

bladeren die de boog omlijsten. 

Wandel langs de Rue E. Jamais tot aan de 

Place Saint Louis. Rechts, op de hoek van de 

straat, staat het stadhuis (1535). In 1279 verrees 

op deze plek het consulaire huis. In 1535 werd op 

deze plaats het stadhuis gebouwd. Het stadhuis, 

waarin ook de gevangenis was gevestigd, werd te 

klein en raakte in verval. Consuls kochten vervol-

gens de westelijke vleugel van het gebouw en 

werd door hen uitgebreid. De binnentrap dateert 

uit 1772, de gevel is in de XIX eeuw gerestau-

reerd. 

Tête de faune: kijk omhoog en naar rechts op de 

hoek van het gebouw op de kroonlijst van het 

stadhuis. Het masker dateert uit de XVII eeuw, 

toen het stadhuis werd herbouwd. 

Nu weet u alles over Aigues-Mortes en haar 

vestingwerken! 
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34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 



 

 

In de 5e eeuw vestigden Benedictijner monniken 

zich te midden van moerassen en vijvers in een 

vijandige omgeving en stichtten er een abdij. De 

monniken zijn aanhangers van het Opus Dei. De 

abdij dankt zijn naam Psalmody of Psalmodi aan 

het onophoudelijke gezang, dag en nacht.  De 

overblijfselen van de abdij bevinden zich op 

privéterrein en zijn gesloten voor publiek. 

In het buitengebied, ongeveer tien kilometer ten 

oosten van de stad, ligt het Fort de Peccais. In de 

Oudheid werd het Fort bewoond door Griekse 

kolonisten, later door de Romeinen in de I eeuw, 

die zich toen al bezighielden met de productie en 

exploitatie van zout.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef zijn 

strategische positie niet onopgemerkt door de 

Duitse strijdkrachten. Ze bouwden betonnen 

kazematten die elke zichzelf respecterende Aigues

-Mortais ging verkennen. De Romeinse ingenieur 

Peccius gaf zijn naam aan dit gebied. 

Het fort uit 1568 werd gebouwd in een regio die 

sinds 1560 het toneel was van godsdiensttwisten. 

Het fort moest zorgen voor een permanente 

controle over de naburige zoutpannen en de 

kanalen waarlangs het zout wordt vervoerd. Het 

doet denken aan de vestingwerken van Vauban, al 

werden deze veel later gebouwd (1633-1707). Het 

fort is niet te bezoeken. De komende jaren staat 

een grootscheepse restauratie op stapel. Ver van 

elke visuele vervuiling, aan de poorten van de 

zoutmijn, een plek die uitnodigt tot sereniteit. 

Aigues-Mortes werd al bewoond sinds het 

ontstaan van de mens. Mocht u nog wat tijd 

hebben, loop dan in noordoostelijke richting naar 

de Porte Saint Antoine. In de Porte is de "société 

de l'histoire et de l'archeologie” gevestigd. Als u 

geluk heeft is de deur open.  

In de Porte zijn archeologische vondsten uit 

verschillende periodes tentoongesteld waaronder 

beenderen, werktuigen, aardewerk, munten etc. 

Van de eerste mens tot de XX eeuw (wisselend 

geopend, informeer vooraf bij het Office de 

Tourisme). 

 

In geschriften uit de VIII eeuw wordt deze 

plaats Aquae Mortuae genoemd, verwijzend 

naar het "dode water" van de omringende 

meren en moerassen. Aigues-Mortes staat 

via het Canal Viel, waarop gevaren wordt 

met platbodems die door paarden vanaf de 

oevers worden getrokken, in verbinding met 

de zee. 

Aigues-Mortes dankt zijn naam aan het 

dode water waardoor het wordt omringt! In 

tegenstelling tot wat men denkt, hebben de 

stadwallen altijd de zee weten te trotseren.  
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In de 13e eeuw had Lodewijk IX geen land aan de 

Middellandse Zee. Hij wilde voordeel halen uit 

deze haven, die ingesloten lag tussen rivaliserende 

havens die een monopolie hadden op de handel in 

deze regio.  

Agde en Saint Gilles waren in handen van Raymond 

VII, Marseille van Charles D'Anjou en de koning van 

Aragon had de heerschappij over Montpellier. Het 

gebied van het dode water gebied bleef over als 

enig mogelijke interessante verovering. Perfect 

gelegen voor de vestiging van een binnenhaven en 

zo de handelsactiviteit met het Westen te 

ontwikkelen. Het lag in het koninkrijk Frankrijk en 

staat via het Canal Viel (ten westen van de stad, nu 

opgedroogd) in verbinding met de zee. 

De omliggende gronden en vijvers waren echter 

eigendom van de abdij van Psalmody. Op verzoek 

van Lodewijk IX stemden de Benedictijnen ermee  

Al in 1244 maakte de architect Eudes de Montreuil 

de eerste plannen voor de binnenhaven en de stad. 

Ondanks de barre klimatologische en sanitaire 

omstandigheden werd het gebied bewoond door 

een vissers en zoutwerkers, die in rieten hutten 

leefden. 

Omdat het aangeslibde land van Aigues-Mortes 

geen stenen bevat, worden deze over het water 

aangevoerd uit de steengroeven van Beaucaire en 

Les Baux. Bijzonder aan Aigues-Mortes is dat deze 

stad volledig nieuw is gebouwd in een gebied 

zonder enige georganiseerde stadsplanning.  

in hun grondgebied van Aigues-Mortes te ruilen 

voor uitgestrekte en voor landbouw geschikte vel-

den, eigendom van de kroon, in de buurt van Som-

mières.  

Toen Lodewijk IX enige tijd later ernstig ziek werd 

en door een wonder ontsnapte aan de dood, zwoer 

hij dat hij het graf van Christus, dat de ongelovigen 

hadden veroverd, zou gaan heroveren. Daarom 

besloot hij dat de kruistocht Frans moest zijn en 

vanuit een Franse haven zou vertrekken. 

De stad werd aangelegd tussen de 2e en 3e 

strandwal, niet ver van de Marettewateren en 

de stad.  

Vier jaar lang werd er door de lokale bevolking 

met man en macht gewerkt aan de bouw van 

een stad en een koninklijke haven, een immen-

se klus. Aan alle kanten braken conflicten uit, 

die tot muiterijen leidden. Hele regio’s, tot wel 

voorbij Alès, kregen de koninklijke herendienst 

opgelegd. 

De koning sluit een compromis, degenen die 

blijven werken hoeven niet langer belasting en 

tolgeld te betalen.  

Tegen juli 1244 vestigde Lodewijk IX zich in 

Aigues-Mortes tussen de kruisvaarders die 

dagelijks aankwamen. Zijn vrouw Marguerite 

de Provence en zijn twee broers Robert d'Ar-

tois en Charles d'Anjou vergezelden hem, alle 

‘grand seigneurs’ en baronnen van Frankrijk 

sloten zich bij hem aan. 
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In 1248 bestond de stad Aigues-Mortes nog niet, er 

was alleen een haven. Meer dan zevenhonderd 

boten laadden proviand, paarden en bewapende 

manschappen, terwijl ze veilig bleven voor het 

geweld van de golven.  

De eerste twee verdiepingen van de Grosse Forte 

Tour werden gebouwd. De Grosse Forte Tour, die 

later de naam Tour du Roi en nog later de Tour de 

Konstanz kreeg, is het enige verdedigingselement 

van de latere vestingstad. Het moest de stad en de 

haven beschermen tegen eventuele aanvallen. 

Hoor alles over de boeiende geschiedenis in een 

rondleiding. Zoals reeds gezegd, is de bodem van 

Aigues-Mortes nogal zacht. De funderingspalen zijn 

tot wel twintig meter diep gegraven. De toren had 

nog geen vuurtoren, al was die wel al gepland. 

Deze kwam er in 1250. Om veiligheidsredenen is 

de vuurtoren niet meer te bezoeken.  

Het terras, met een hoogte van 33 meter, biedt 

een uniek panorama waar bij mooi weer zelfs de 

Pic Saint Loup en de Mont Ventoux te zien is.  

In 1270, twintig jaar later, vertrok Lodewijk IX voor 

zijn tweede kruistocht. Niet lang daarna voor de 

kust van Tunis, op 25 augustus 1270, stief hij aan 

tyfus. De fundering van de vestingmuren was nog 

maar gedeeltelijk gelegd. Het werk werd door zijn 

zoon Filips III de Stoute en kleinzoon Filips IV de 

Schone tegen het eind van de XIII eeuw voltooid. 

Door de moerassen werd ook een brug gebouwd 

om de stad te verbinden met de tour de 

Carbonnière, een toltoren en de enige toegang 

over land tot de haven van Aigues-Mortes.  

Ieder jaar, het voorlaatste weekend van augustus, 

wordt de middeleeuwse oorsprong gevierd en is 

Aigues-Mortes in middelleeuwse sferen gehuld. 

De Tour Carbonnière, gebouwd aan het eind van 

de XIII eeuw, torent majestueus en eenzaam 

boven de moerassen uit. Het is de enige 

verbindingsweg over het vasteland naar Aigues-

Mortes. De weg loopt onder de poort door en is 

dan ook niet te missen.  
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Aigues-Mortes was een militair bouwwerk, 

soldaten losten elkaar op de vestingmuren af om 

niet verrast te worden door een eventuele aanval 

van de Sarrasins, tijdens conflicten van de 

Honderdjarige Oorlog en in de 16e eeuw tegen 

Spaanse agressoren. 

In 1481 werd de haven van Marseille bij het 

koninkrijk Frankrijk gevoegd. De aanslibbingen van 

de Rhône, de verzanding en dichtslibben van de 

‘graus’ (openingen naar zee) betekenden het einde 

van de havenactiviteiten van Aigues-Mortes. 

In de XV eeuw werd Frankrijk verscheurd door een 

burgeroorlog tussen de Armagnacs en de 

Bourgondiërs. Door het verraad van Gouverneur 

Louis de Malpüe viel Aigues-Mortes in handen van 

de Bourgondiërs.  

Inwoners sloegen op de vlucht en waarschuwden 

de Armagnacs die in Beaucaire gelegerd waren. 

Gesteund door de inwoners die in de stad waren 

achtergebleven, trokken de Armagnacs de stad 

binnen en slachtten alle Bourgondiërs af.  

Het was winter, de grond was bevroren en het was 

onmogelijk om de lichamen te begraven. Om een 

epidemie te voorkomen, worden hun lichamen 

bevuild en in een toren gegooid die nu de 

"Bourgondische toren" wordt genoemd.  

Na de winter werden de lichamen weggehaald om 

begraven te worden. Onder invloed van het zout, 

dat bederf moest tegengaan, werd de onderbuik 

van de Bourgondiërs blauw. Dit is een van de 

verklaringen voor hoe de aigues-mortais ook wel 

worden genoemd: ‘De blauwbuiken’! 

In 1575 wordt Aigues-Mortes geplunderd door 

protestanten. Katholieke religieuze monumenten 

worden geplunderd, verwoest en in brand 

gestoken. De machtsgreep van de protestanten 

eindigde in 1622 onder Lodewijk XIII.  

In 1685, na de herroeping van het Edict van 

Nantes, werden de Hugenoten opnieuw vervolgd.  
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De bovenzaal van de Tour de Constance, die be-

stemd was voor mannen, was aanvankelijk gereser-

veerd voor belangrijke gevangenen van rang. De 

benedenzaal, de meest strenge, was lange tijd 

alleen voor vrouwen gereserveerd; later namen zij 

hun intrek in de bovenzaal, of beide zalen als hun 

aantal dat toeliet.  

De meest spraakmakende ontsnapping was die 

van een Camisard-leider, Abraham Mazel, die in  

1705 ontsnapte. 

In 1708 werd de Tour de Constance voor het eerst 

bij vonnis aangewezen als plaats van eeuwigduren-

de hechtenis voor vrouwen. Vanaf 1715 werd de 

Toren uitsluitend voor hen gereserveerd. Het wa-

ren gevangenen van alle leeftijden en alle staten.  

Een van de beroemdste gevangenen is de stand-

vastige Marie Durand: Marie Durand (zie kader). 

82 jaar lang werden hier hugenoten opgesloten 

(Lodewijk XIII vond immers dat zijn onderdanen 

dezelfde godsdienst moeten aanhangen als 

hijzelf). 

De Toren is een van de vele angstaanjagende 

gevangenissen in het koninkrijk die door de 

onderdanen gevreesd werden. Door het ontbreken 

van een gevangenisregister blijft het gissen naar 

het precieze aantal. In de eerste jaren na de 

herroeping van het Edict van Nantes zaten de 

gevangenen in de Tour de Constance en de Tour de 

la Reine, de grootste qua omvang, te wachten op 

hun verbanning naar de Antillen of levenslange 

‘dienst’ op de galjoenen van de koning.  

Anne Gaussent stierf als kluizenares in 1763, op 85-

jarige leeftijd, na 40 jaar gevangenschap. Marie 

Robert heeft er 41 jaar gewoond. De laatste vrouw, 

Jeanne Darbon, werd in 1761 gevangen gezet. 

Minister van Staat Florentin was koppig en liet de 

gevangenen, wier beproeving steeds meer 

medelijden opriep, slechts langzaam vrij.  

Dankzij de inspanningen van Fitz-Jammes, 

commandant van de provincie, en de volhardende 

en edelmoedige tussenkomst van de Prins van 

Beauvau, die de Staten van Languedoc voorzat, 

werden de vrouwen, "die bijna allen in slechte 

gezondheid verkeerden", geleidelijk vrijgelaten. 

Halverwege 1766 zater er nog 14 gevangenen vast. 

Twee jaar later nog zes. Op 27 december 1768 

werden de laatste twee gevangenen vrijgelaten, 

Marie Roux en Suzanne Pagès, na 23 en 27 jaar 

gevangenschap. 

Zij belichaamt het bedachtzame verzet en de 

triomfantelijke berusting van de gevangenen. 

Zij werd geboren in de Vivarais en groeide op in 

een hard en streng land. 

Haar vader werd in 1729 gearresteerd. Haar 

broer, een eminente pacifistische pastoor du 

Désert, werd in 1732 opgehangen, hij had zich 

zo'n gezag verworven dat Marie in 1730, op 

vijftienjarige leeftijd, werd gearresteerd. 

“Alleen de naam al van het meisje", schreef de 

provinciale magistraat, “ vroeg erom een 

voorbeeld van haar te stellen. Ze werd pas in 

1768 vrijgelaten. In de gevangenis was zij de 

inspiratie voor het verzet. Volgens de 

overlevering is zij - terecht of onterecht - de 

auteur van het woord REGISTER dat op de 

boordsteen van de bovenzaal is gegraveerd. 

Marie Durand heeft 38 jaar lang de 

gevangenschap van haar metgezellen gesteund.  
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De aankondiging van de revolutie werd 

enthousiast ontvangen door de bevolking van 

Aigues-Mortes. Inwoners richtten 

volksverenigingen op, comités van toezicht, 

revolutionaire clubs van "Sans-culottes" en 

weldra, opgehitst door het geweld van het 

oververhitte politieke klimaat, betreurenswaardige 

gebeurtenissen plaats in de stad, waarvan 

sommige met een tragische afloop. De bestorming 

van de Bastille werd door de bevolking enthousiast 

gesteund. Maar al snel verspreiden er zich 

alarmerende berichten. Het gerucht verspreidde 

zich dat er mensen zonder toestemming en 

gewapende bendes op het platteland 

rondzwierven en alles op hun pad verwoestten. 

De wet van 17 december 1789 reorganiseerde de 

gemeenten en verving de consuls door een 

burgemeester en vijf gemeenteambtenaren, die 

door de actieve burgers via een verkiezing werden 

gekozen. Op 2 februari 1790 werden de 

burgemeester en de gemeenteambtenaren van 

Aigues-Mortes gekozen. 

De volledige bevolking van Aigues-Mortes was aan 

de vooravond van de Franse Revolutie katholiek. 

Bij decreet van de Nationale Vergadering van 27 

november 1790 moesten alle geestelijken de eed 

van trouw aan de Constitutie ondertekenen. De 

inwoners van Aigues-Mortes, die sterk gehecht 

waren aan hun religieuze overtuigingen, zagen dit 

als een bedreiging van hun oude tradities.  

Het decreet maakte een einde aan religieuze 

congregaties. Priesters die weigerden gingen in 

ballingschap. Ruim 100 priesters vluchten zo in 

september 1792 uit Aigues-Mortes per schip naar 

het buitenland. Alle kruisen op het grondgebied 

werden neergehaald en in naam van de hele 

Commune werd besloten de eredienst voor altijd 

af te zweren. 

De parochiekerk werd eerst in een kazerne 

veranderd en vervolgens in een decadaire tempel.  

In het begin van de XIX eeuw werd de vrijheid 

van godsdienst hersteld, de kerken werden terug-

gegeven aan de gelovigen en de godsdienstvrede 

keerde terug.  

Na de voltooiing van de werkzaamheden aan het 

Canal du Rhône à Sète in 1806, werd Aigues-

Mortes een rivierhaven voor de doorvoer van 

goederen en later van reizigers. In 1903 werden 

de vestingmuren van Aigues-Mortes aangewezen 

als historisch monument. 

In de kerk zijn links in de muur de sporen te zien 

van de in de steen uitgehakte open haarden, hier 

stonden ooit de keukens.  

De kapel van de Witte Boetelingen werd het 

hoofdkwartier van de "Sans culottes" beweging. 

De kapel van de Grijze Boetelingen werd de foera-

gewinkel van de cavalerie van het garnizoen. 

Dankzij het intelligente initiatief van burger Jean 

Sol, die door de revolutionairen als bewaker en 

verdeler van veevoeder was aangesteld, dat het 

beroemde altaarstuk dat deze kapel siert, een 

meesterwerk van de beeldhouwer Sabatier uit de 

XVII eeuw, kon worden gered. De verberging van 

het altaarstuk achter strobalen bracht de revoluti-

onairen op het idee er een voederwinkel van te 

maken.  
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Op pad!  

JA  

JA  

JA  

JA  

Ga naar de hoofdingang 

van de Tours et Remparts 

van Aigues-Mortes  

Dwaal door de sfeervolle 
straatjes van de binnenstad 
en geniet van al het moois 

om u heen. 

Ga naar het Office de Tourisme en 

vraag een speurtocht. Dwaal met 

het gezin door de stad, beantwoord 

de raadsels en open de schatkist! 

WAAROM  
NIET...  

NIET PER SE  

NEE 

NIET ECHT  

Zin in een 
rondleiding  
met gids?  

Een rondwandeling 
in de stad lijkt me 

ook wel wat... 

Zin in een spel?  

Met kinderen?  

Met vrienden?  

www.aigues-mortes-monument.fr 

www.ot-aiguesmortes.com/chasses-aux-tresors 
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JA 

Maak met een treintje  

een rit door de stad. 

Volg de stadswandeling 

op pagina 8 t/m 13 

Waag u aan het gratis 

escame game "De Koninklijke 

Schat van Aigues-Mortes"! 

Vind binnen 75 minuten de 

dief en red de stad van de 

ondergang. 

Ga mee met een gids en 

beleef een onvergetelijke 

rondleiding. 

NIET ECHT 

IK LOOP LIEVER  
ZONDER GROEP 

Met een gids met 
boeiende verhalen? 

Houdt u van 
wandelen?  

Ik wil graag  

meer weten. 

Meer info op ot-aiguesmortes.com... 

www.petittrain-aiguesmortes-fr 

www.ot-aiguesmortes.com/jeu-tresor
-royal-aiguesmortes 

Escapades guidées 
www.escapades.guidees.com 

En vadrouille 
www.envadrouille-camargue. 

blogspot.com/p/en-vadrouille.html 
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DE STAD VERKENNEN  

Logis du Gouverneur - place A. France - 30220 AIGUES-MORTES  
+33 (0)4 66 53 61 55 
www.aigues-mortes-monument.fr 

Kom alles te weten over de militaire architectuur van de 13e 
eeuw, de donjon die Lodewijk de Heilige heeft laten bouwen, de 
torens en verdedigingspoorten. Het uitzicht over de Camargue 
en de zoutvlaktes is adembenemend. Permanente tentoonstel-
lingen over de Lodewijk de Heilige & de Middellandse Zee, archi-
tectuur & decors, de protestantse geschiedenis. ‘s Zomers zijn er 
tentoonstellingen, voorstellingen en animaties... 

OPENINGSTIJDEN 

TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES 

PRIJZEN  
Volwassenen € 8  
- tot 26 jaar gratis. 
Audioguide + € 3 

+33 (0)6 41 67 90 75 
envadrouille.camargue@gmail.com 
www.envadrouille-camargue.blogspot.com 

Ontdek Aigues-Mortes op diverse manieren zoals klassieke, 
thematische of ludieke bezichtigingen voor groot en klein! Gas-
tronomische rally's, spel en fotorally’s, ganzenbordspel, naar 
school in de middeleeuwen. Voor scholen, vakantiekampen, 
bedrijfsuitjes, verenigingen.... Organisator van bezoeken & ver-
blijven, gidsmogelijkheden in Occitanië/PACA. 

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar open op  
reservering. 

EN VADROUILLE 

PRIJZEN 
Vanaf € 145 per groep 

+33 (0)6 78 03 87 07 
soizic.michel.guide@gmail.com 
www.escapades-guidees.com 

Stadsrondleidingen: stad gesticht door Lodewijk de Heilige in de 
XIII eeuw en vertrekpunt van de Zevende en Achtste kruistocht. 
Leer alles over de geschiedenis, de Tour de Constance en 
stadswallen, de kerk, de tradities etc.  
Rondleidingen met gids Tour de Constance en stadswallen: leer 
alles over de geschiedenis, de wachttoren die gevangenis is 
geworden en wandel over de stadswallen!  

ESCAPADES GUIDÉES 

PRIJZEN 
Volwassenen € 11  

 
2 uur  

OPENINGSTIJDEN 

Vertrekpunt: Porte de la Gardette - 30220 Aigues-Mortes 

+33 (0)6 03 41 32 66 
christine@petittrain-aiguesmortes.fr - www.petittrain-aiguesmortes.fr  

Ontdek de middeleeuwse stad met het toeristentreintje van 
Aigues Mortes. En leer alles over de historie van Lodewijk de 
Heilige, de bouw van de vestingwallen, de godsdienstoorlogen 
etc. Duur: 25 min. 

Petit train d’aigues-MORTES 

PRIJZEN 
Volwassenen € 5  
Kinderen (4 - 12 jaar) € 3 

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/04 tot 30/09 
+ Allerheiligenvakantie  

Ontdek het erfgoed en tradities en herbeleef de hoogtepunten van de middeleeuwse stad: 
vanaf de top van de vestingwerken, met het toeristentreintje of met een van onze gidsen. 
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QUIZ 

Aigues-Mortes? 
WAT WEET U VAN  

Heeft u rond de stadswallen gelopen? Alles gelezen over de geschiedenis van de stad? 

Was de rondleiding met het treintje of met een van onze gidsen de moeite waard? 

Heel goed! Tijd voor een korte quiz! 

ANTWOORDEN 

7 tot 9 GOEDE ANTWOORDEN: Geweldig, uw kennis zegt veel over uw interesse voor onze stad  
4 tot 6 GOEDE ANTWOORDEN: U bent verliefd geworden op onze stad. U heeft tijdens uw bezoek vast 
meer foto’s gemaakt dan aantekeningen. Geen zorgen, u bent niet de enige!  
MINDER DAN 3 GOEDE ANTWOORDEN: Blijf nog een paar dagen langer. Alles weten is nu eenmaal 

onmogelijk, doe als de locals, ga lekker op een terrasje zitten en geniet van de zon!  

a. 

b. 

c. 

1. Hoe groot is de stad binnen 

de stadsmuren? 

16,5 hectare 

1,65 hectare 

165 hectare 

a. 

b. 

c. 

2. Via hoeveel poorten kun je de 

stad binnenkomen? 

5 poorten  

10 poorten  

25 poorten  

a. 

b. 

c. 

4. Hoe worden de Aigues-

Mortais ook wel genoemd?  
Groene navels  
Rode buiken 

Blauwe buiken 

a. 

b. 

c. 

3. Wat zijn de twee  

broederschappen van  

boetelingen in Aigues-Mortes?  
de grijze en de groene  
de witte en de rode  
de witte en de grijze 

a. 

b. 

c. 

6. Hoe heten de zoutbergen die 

op de zuidelijke stadswal te zien 

zijn?  
zoutkamelen  

zoutpannen  

zoutdromedarissen 

a. 

b. 

c. 

7. Naar welke koningin is de 

oostelijke poort "La Porte de la 

Reine” genoemd?  
Marie Antoinette 

Blanche van Castilië  

Anne van Oostenrijk  

a. 

b. 

c. 

9. Van wiens hand zijn de ge-

brandschilderde ramen van de 

Notre Dame des Sablons?  
Xavier Sigalon 

René Seyssaud 

Claude Viallat 

a. 

b. 

c. 

5. Welk ingrediënt zit er in de 

fougasse uit Aigues-Mortes?  
vanille 

anijs  

oranjebloesemwater 

a. 

b. 

c. 

8. Hoe wordt Aigues-Mortes ook 

wel genoemd?  
vestingstad van de Camargue  

de stad met de 10 poorten  

de strandstad  
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KENNISMAKEN  
MET KUNST EN CULTUUR 

@Jeff Sheldon 

Ambachtslieden, kunstenaars of verzamelaars, Aigues-Mortes is rijk aan ateliers, 
galeries en verzamelingen waar u spontaan kunt binnenstappen, een enkele keer op 

afspraak. Onze selectie. 
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PORTRETTEN VAN KUNSTENAARS 

Lees meer op blz. 26 « galerie Europ’Art » 

JEAN-MARIE PENARD  
VERZAMELAAR VAN MINIATUURTREINEN  

ALINE JANSEN 
GALERIEHOUDSTER IN AIGUES-MORTES  

Aline Jansen runt binnen de vestingmuren de prach-

tige galerie voor hedendaagse kunst "Europ'Art". 

Als beeldend kunstenares creëert Aline abstracte 

werken, poëtische sublimaties waarin ze digitale, 

schilder- en tekentechnieken combineert. Een lichte 

en lyrische pauze op steenworp afstand van de 

Place Saint Louis. 

11 rue de la République  
30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 34 12 12 91 
jean-marie.penard@orange.fr 
www.lestrainsducolorado.com   

Op de binnenplaats van een groot huis heeft een enthousiaste model-
bouwer een bewegend modelspoor met miniatuurtreinen op grote 
schaal ontworpen. Geïnspireerd door het Amerikaanse Wilde Westen, 
biedt de hele scene met rijdend materieel in een decor waarin vegeta-
tie, structuren en personages een geheel vormen, een verrassend rea-
listische aanblik. 

€ 7 volwassenen - € 3 kinderen 
€ 15 2 volwassenen + 3 kinderen. 
Alle schoolvakanties geopend en 
van mei tot september. 
Laag seizoen 11.00 – 18.00 uur  
Hoog seizoen 11.00 – 19.00 uur 
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6 rue Marceau - 30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)6 11 42 92 38  
jansen-galerie@galerie-europart.com  
www.galerie-europart.com - www.aline-jansen-peintre.com 

In het hart van de stadswallen, op 50m van het Place St Louis, 
presenteert de galerie Europ'Art: Aline Jansen en de kunstenaars 
van de galerie Ecusson: Jurga, J. Soyer, A. Puybareau, M. Calvet, 
Lau Blou, Yves Trucchi, Artigasplanas... Schilderijen, beeldhouw-
werken, foto's, hedendaagse tekeningen... Met een gastvrije 
ontvangst en professioneel advies helpen wij u graag in het 
realiseren van uw plannen. 

OPENINGSTIJDEN 

Het hele jaar geopend 
van donderdag t/m 
zondag van 15.00 tot 
18.30 uur en op afspraak. 

GALERIE EUROP’ART 

KUNSTGALERIES & AMBACHTSLIEDEN  

13 rue de la République - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 76 27 
lorenzon08@yahoo.fr 

Persoonlijke adviezen in lithotherapie.  
Mineralen, fossielen. Objecten voor verzamelaars, handwerk, 
geslepen stenen, halfedelstenen, stenen gebruikt in lithothera-
pie, kristallen, amethist, granaat, barnsteen, juwelen. 

Au galet de la reine 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar open van 
10.00 - 12.30 en van 
14h.00 tot 18.00  
(zondag om 10.30)  
Maandag- en dinsdag-
ochtend gesloten.  

6 rue Emile Jamais - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 51 06 95 72  
bruno.roudil30@gmail.com  
www.brunoroudil.com - www.artetculture.info/bruno-roudil 

BRUNO ROUDIL 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar geopend 
van donderdag t/m 
dinsdag (in de 
wintermaanden van 
donderdag t/m zondag, 
met uitzondering van de 
schoolvakanties). 

6 rue Sadi Carnot - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 96 88 - +33 (0)6 67 64 83 19 
mario.di_maio@aliceadsl.fr 
www.oiseaux-sculpture-mariodimaio.com  

Vogelsculpturen van vogelsoorten uit de Camargue en elders van 
beschilderd en gewaxt kurk.  
meer dan 200 vogels op schaal: zangvogels, grote steltlopers, 
watervogels en roofvogels. Te koop of te bestellen. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar door, 
dagelijks van 9 tot 19 uur. 

MARIO DI MAÏO 

Mijn eerste pentekeningen verschenen eind jaren 70 als 
illustratie in het tijdschrift SOS Amitié. Sommige van mijn 
concepten op het gebied van beeldhouwkunst vielen zeer goed 
in de smaak bij het Franse en buitenlandse publiek. Graag laat ik 
dan ook mijn laatste werken op het gebied van grafisch ontwerp 
en beeldhouwen zien. 
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DE KAPEL VAN DE CAPUCIJNERS 

de Capucijners  
DE KAPEL VAN  

Bevindt zich op de Place Saint Louis, en kan gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Zigzag 

door de terrassen van de restaurants om de ingang te bereiken. De kapel van de Capucijners 

heeft geen heilige functie meer en dienst tegenwoordig als tentoonstellingsruimte voor 

hedendaagse kunstenaars. Kijk voor de volledige programmering van de kapel op onze website  

www.ot-aiguesmortes.com. 
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ONTDEK DE NATUUR  

Leer de Camargue kennen via haar landschappen, aan de oevers van meren, tussen 

zout en aarde, zee en moeras, wijngaarden en dennenbossen. 

MAISON GRAND SITE DE LA CAMARGUE GARDOISE 

La Marette - Rte du môle - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 77 24 72 - +33 (0)9 67 50 24 72 
accueilmgs@camarguegardoise.com - www.camarguegardoise.com 

Het Maison du Grand Site de France de la Camargue 
Gardoise laat u kennismaken met de landschappen, de 
fauna, de flora en daarmee verweven menselijke 
activiteiten. Kies hier een wandelroute van 1,6 km, een 
tentoonstelling en diverse activiteiten en evenementen. 

 
Van 01/02 tot 30/09, open van woensdag t/m zondag.  
Gesloten op feestdagen.  
Vrij te bezoeken op eigen gelegenheid, rondleiding:  
€ 6/ volwassene. - € 3/kind.  
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NATUURPARKEN 

KENNISMAKEN MET DE NATUURPARKEN  

PARC ORNITHOLOGIQUE  

DE PONT DE GAU MAISON GRAND SITE DE FRANCE - LA MARETTE 
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SALIN D’ AIGUES-MORTES 

TOUR CARBONNIÈRE RÉSERVE DU PETIT RHÔNE 

Lees meer op p.32. 
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DE MOOISTE WANDEL- EN FIETSROUTES 

LA TOUR CARBONNIÈRE 

10 km luswandeling - makkelijk  

Deze wandeling doorkruist het moerasgebied 
naar de tour Carbonnière, langs het jaagpad van 
het Rhône-Sète-kanaal. Beklim het terras van de 
toren en laat u betoveren door het uitzicht op 
de meren. 

WANDELINGEN MET 

KINDERWAGEN  1. 

2. 

3. 

4. 

Viarhôna, van het kanaal naar de oude 

zoutpannen 

6 km 

Le sentier de la Marette 

(open van april tot november)  

La tour Carbonnière 

Wandelpad over de zuidelijke 

stadswal  

1,5 km 

800 m 

500 m 

Meer info over wandelingen met kinderwagens op:  
www.ot-aiguesmortes.com/balade-camargue-famille  

LES PORTES DU VIDOURLE 

8 km - makkelijk 

In halfschaduw en halfzon loopt u langs het 

scheepvaartkanaal tot de kruising van het kanaal 

Rhône-Sète met de Vidourle.  

Terugkeer naar Aigues-Mortes via het schadu-

wrijke bos van La Fangassière, waar het goed 

toeven is in de zomer. 

LE GRAU-DU-ROI 

12 km luswandeling - makkelijk 

Een wandeling tussen Aigues-Mortes en Le Grau
-du-Roi langs het kanaal en de meren. Met een 
beetje geluk zijn er veel vogels te spotten, zoals 
kolonies roze flamingo's (denk aan een verrekij-
ker). 
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DE MOOISTE WANDEL- EN FIETSROUTES 

L’ESPIGUETTE 

24 km luswandeling - gemiddeld  

Via het Via-Rhôna pad bereikt u het strand van 
Espiguette. De verscheidenheid aan landschap-
pen is indrukwekkend: de wandeling komt langs 
kanalen en meren en vervolgens de vlakte van 
Espiguette. Parkeer uw fietsen in de fietsenrek-
ken bij Baronnets. 

GALLICIAN 

28 km luswandeling - gemiddeld  

Sta langs het kanaal even stil bij 3 prachtige ver-
gezichten op de Camargue: bewonder de meren 
vanaf de top van de Tour Carbonnière, geniet 
van de rietvelden vanaf de pont des Tourradons 
en droom weg in de wateren van het kanaal op 
de pont de Gallican. 

LE FORT DE PECCAIS 

20 km luswandeling - gemiddeld  

Na de laatste huizen, komt u langs de salin van 
Aigues-Mortes, vervolg de route over 8 km door 
wijngaarden en vijvers tot de ruïnes van het Fort 
de Peccais. Deze route is alleen geschikt voor 
mountainbikes. 

WANDEL- EN 
FIETSKAARTEN 

Set van 2 kaarten “Le littoral gardois” 
en ”Des costières aux étangs de 
Camargue”, € 8 

Met de twee handige routegidsen van het 
Office de Tourisme kunt u op eigen 
gelegenheid erop uit en de omgeving 
verkennen.  

Kaart “Le littoral gardois”, € 5  

Verkrijgbaar bij het Office de Tourisme of op  

•  

•  

Fietsverhuurbedrijven: p.33 
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NATUURGEBIEDEN 

Route du Grau du Roi - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 73 40 24 
salinstourisme@salins.com - www.visitesalinaiguesmortes.com 

Uniek in Europa, tussen zout en zee, te midden van ongerepte 
natuur met een kolonie roze flamingo's (de grootste van 
Europa). Maak een tocht van 1uur 15 met het treintje met een 
stop bij het zoutmuseum en op de top van de zoutpannen. Of 
per mountainbike, te voet of aan boord van een 4WD met of 
zonder gids, evenals toegang tot de zee. 

OPENINGSTIJDEN 
Van 20/02 tot 06/03 en 
van 28/03 t/m 18/11 en 
in de Kerstvakantie.  
Van maandag tot zondag 
van 9.45 tot 19.45 uur 
afhankelijk van het 
seizoen. 

SALIN D’AIGUES-MORTES 

PRIJZEN 
Van € 6,70 tot € 47. 

RD 570 - 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER 
+33 (0)4 90 97 82 52 
contact@parcornithologique.com - www.parcornithologique.com  

Vanaf de wandelpaden en observatieposten kunt u fauna van de 
Camargue van dichtbij bekijken. Een fantastische manier om 
vogels, waaronder roze flamingo's, in hun natuurlijke omgeving 
te spotten, te observeren en te fotograferen. Een gebied van 60 
hectare aan meren, kanalen, rietkragen en zoutvlaktes voor het 
observeren van vogels 

PARC ORNITHOLOGIQUE DE PONT DE GAU 

PRIJZEN 
€ 7,50/volwassene  
€ 5/kinderen van 4 tot 12 jaar  

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar behalve 25/12.  
Van 9.00 tot 18.00  
afhankelijk van het seizoen. 

D202 - route de Saint Gilles - 30600 SYLVEREAL  
+33 (0)6 30 88 77 21 
reserverhone@orange.fr - www.reservedupetitrhone.com  

Natuurreservaat in de Petite Camargue, een totale onderdompe-
ling in de natuur, leerzaam en leuk! De rijke diversiteit van fauna 
en flora in dit particulier beheerde park zal groot en klein tot de 
verbeelding spreken. 

LA RESERVE DU PETIT RHÔNE 

PRIJZEN 
Van € 7 tot € 45/volwassene.  

OPENINGSTIJDEN 
Van de Paasvakantie tot 
Allerheiligenvakantie. 
Woensdagen en 
weekenden tussen van 
9.00 tot 17.00 uur.  
Juli en augustus van 10.00 
tot 18.00 uur. 

1745 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
 +33 (0)4 30 08 52 91 
velo@camargue-autrement.com - www.camargue-autrement.com 

Camargue Autrement neemt u mee op een schitterende fiets-
tocht. Een uitgelezen manier om alle facetten van het landschap 
te ontdekken. Bezoek een manade (stieren- en koeienfokkerij) 
en proef de lokale specialiteiten ter plaatse zoals AOC stieren-
worst, fougasse etc. Ervaar dit interessante moerasgebied, met 
talloze waterplassen en kanalen.  

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks van 01/04 tot 
30/09, op reservering. 

CAMARGUE AUTREMENT  

PRIJZEN 
€ 49/volwassene  
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FIETSROUTES 

1 boulevard Diderot - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)9 50 46 81 26 
aiguesbike@gmail.com - www.aigues-bike.com 

Verhuur van elektrische fietsen + scooter, steps. Inkoop, 
verkoop, inname, accessoires, reparaties, onderhoud en stalling. 

AIGUES BIKE 

PRIJZEN 
Vanaf € 22  

OPENINGSTIJDEN 
Van 14/02 tot 29/12.  
Dagelijks tot 31/10.  
In november en decem-
ber zondag en maandag 
gesloten. 

567 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 20 75 80 62 
contact@cycles-du-littoral.fr - www.cycles-du-littoral.fr 

We laten u graag de mooiste plekjes zien van onze streek. U bent 
van harte welkom! Alleen fietsen voor volwassenen. Reservering 
aanbevolen. 

CYCLES DU LITTORAL 

PRIJZEN 
Vanaf € 12 halve dag  

OPENINGSTIJDEN 
Maandag t/m zaterdag van 
9.00 - 12.00 en van 14.00 - 
18.00 uur. In het laagseizoen 
gesloten op zondag en 
maandag 

567 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 67 34 
Noelle.aiguesmortes@reseau-intersport.fr 

Verhuur van VTT - VTC en elektrische fietsen tegen scherpe 
tarieven. 

SPORT EXPERT - LOCATION de VELOS 

PRIJZEN 
Vanaf € 10 halve dag  

OPENINGSTIJDEN 
Maandag t/m zaterdag 
van 9.30 - 12.00 en van 
14.00 - 19.00 uur. 

415 chemin de la Pataquière - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)7 86 23 74 15  
aiguesmortes@stationsbees.com - www.stationbees.com  

Verhuur van elektrische mountainbikes van hoge kwaliteit voor 
een halve of een hele dag, inclusief alle benodigde accessoires 
zoals helm, veiligheidsvestje, anti-lekspray, hangslot, kinderzitje 
& kinderaanhanger. Wij verhuren ook hondenfietsmanden en -
karren. Gratis parkeren op privéterrein. We hebben diverse 
fietsroutes voor u klaarliggen. Ook fietstochten met gids 
“Camargue Expériences”. 

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks van 01/02 tot 
06/11: 9.00-13.00 uur / 
14.00 -18.00 uur.  
Van 07/11 tot 31/12:  
10.00-13.00 uur / 14.00 -
17.00 uur.  
Januari gesloten. 

STATION BEE’S 

PRIJZEN 
Vanaf € 25 halve dag 
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Verken de omgeving met de elektrische fietsen of all terrain 
steps van Happy Tour. De perfecte manier om de omgeving te 
ontdekken. Milieuvriendelijk, origineel, comfortabel en ontspan-
nen. Routes van 2 tot 3,5 uur met een proeverij van lokale speci-
aliteiten. Inclusief reparatieset, veiligheidshesje en fietshelm.  

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar dagelijks 
geopend op reservering, 
uiteraard afhankelijk van 
de weersvoorspelling.  

HAPPY TOUR 
Parking du Mas de la Tour Carbonnière - 30220  

ST-LAURENT D’AIGOUZE - +33 (0)7 81 67 63 57 
happytourcamargue@gmail.com 
happy-tour-camargue-visite-guidee-gourmande-a.business.site   PRIJZEN 

Van € 25 tot € 55. 



 

 

VOOR ELK WAT WILS 
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Chemin de la Vieille Roubine - 30220 AIGUES-MORTES 
 +33 (0)4 66 71 66 34 - masdelacomtesse@gmail.com 
www.manademasdelacomtesse.com 

Bezoek een 18e eeuwse ranch verscholen tussen dennenbossen 
en wijngaarden waar de stieren en paarden van de manade 
grazen! Leer alles over de manade met boeiende spelletjes en 
apps. Bezoek de ranch op een aanhangwagen. In het 
hoogseizoen, avondrondvaart (bezoek aan de manade en 
aperitief) - rondvaart gecombineerd met zoutziederij (bezoek 
aan de Salin en een tussenstop bij de manade). 

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar van 9.00 tot 
17.00 uur, reservering 
aanbevolen. 

MANADE DU MAS DE LA COMTESSE 

PRIJZEN 
Van € 7,50€ tot  
€ 48/volwassene  
Van € 5 tot € 26/5  
tot 13 jaar 

Mas Saint Pierre - D62 - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 22 64 72 64 
lamanadejullian@orange.fr - www.manadejullian.com 

Maak kennis met de traditionele stierenvechten en 
paardenactiviteiten van de Camargue. Bezoek de manade Jullian 
met paard en wagen, te paard, op een trailer of tijdens een 
Camargue dag/avond met stierselectie gevolgd door een 
aperitief en een traditionele maaltijd met zigeunergitaristen. 

MANADE JULLIAN 

PRIJZEN 
Van € 14€ tot  
€ 45 / volwassene  
Kinderen van 4 tot 11 jaar 
half geld.  

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar van 8.00 tot 
20.00 uur op afspraak.  

Mas de la Paix - Rte des Stes-Maries de la Mer 
30600 MONTCALM -  +33 (0)6 25 73 84 85 - +33 (0)6 11 42 24 14  
jeanclaude.groul@wanadoo.fr - www.manade-saint-louis.com 

Tussen Aigues-Mortes en Les Saintes-Maries-de-la-Mer kunt u een 
manade bezoeken en vooral een familie die vol passie vertellen over 
hun stieren en paarden. Leer alles over het selecteren van stieren, 
onze cockardestieren en koeien in de arena. Camargue-avond in de 
zomermaanden iedere woensdagavond om 19.00 uur. Een avond vol 
traditie. Een belevenis voor groot en klein! 

MANADE SAINT LOUIS 

PRIJZEN 
Op aanvraag.  

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar open op 
reservering. 

MANDADE BEZOEKEN  

Mas Les Hourtès - 30740 LE CAILAR  
+33 (0)6 12 33 57 48 
manadeagnel@gmail.com - www.manadeagnel.com 

Leer alles over het werk van een stierenfokker in de Camargue 
en hoor boeiende verhalen over de ‘gardians’ (veehoeders) in 
hun mythische en ongerepte omgeving. Het hele jaar organisatie 
van ontdekkingsdagen, ferrades (brandmerkritueel), bezichtiging 
van ranches en de cabane van de ‘gardian’ met maaltijd. Ont-
vangst bij de manade, in het park en de ontvangstruimte van de 
ranch. 

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks het hele jaar 
door op afspraak. 

MANADE JEAN ELIE AGNEL 

PRIJZEN 
Vanaf € 19 / volwassene  
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RIT PER PAARD EN WAGEN 

Quartier la Galine - 30740 LE CAILAR  
+33 (0)6 27 89 25 63 
contact@camargueautrefois.com 
www.caleches-camargue.fr  

Paardenkoetsritten. We hebben drie formules.  
Ochtend: kennismaken met de flora en fauna en aperitief.  
Dagtocht: bezoek aan een manade van stieren en kalveren, 
bezoek aan de rijstvelden et moerassen, afgesloten met 
traditionele Camarguemaaltijd.  
Avond: rit met paardenkoets van 1,5 uur afgesloten met een bbq 
bij het zwembad. 

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar open op 
reservering. 

Camargue autrefois 

PRIJZEN 

(Kinderen van 3 tot 11 jaar  
half geld) 

Le pré des Mauves - 30740 LE CAILAR 
+33 (0)6 86 67 82 80 
www.lescalechesdecamargue.com   
lescalechesdecamargue@gmail.com 

Ontdek met paard en wagen de boeiende landschappen, fauna 
en flora van de Camargue. Le Cailar is een mythische plaats waar 
stieren en paarden in harmonie semi vrij leven in een natuurlijke 
omgeving. Maak kennis met de Camarguetradities en proef de 
sfeer op een dorpsfeest in Le Cailar, het hart van de Camargue 
tradities. Een bezoek aan Le Cailar zal u nog lang bijblijven. 
Wanneer komt u weer? 

LES CALECHES DE CAMARGUE 

PRIJZEN 
Vanaf € 18 / volwassene 

1745 route de l'Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 12 03 25 35 - +33 (0)4 30 08 52 91  
contact@camargue-autrement.com - www.camargue-autrement.com  

Een ontdekkingstocht in een 4WD door deze bijzondere streek 
die al uw zintuigen zal prikkelen. Roze flamingo's spotten in het 
moerasgebied, beverratten langs een pad, stieren en paarden in 
de weiden. Neem een gastronomische pauze bij een fokker van 
Camarguestieren. U bent van harte welkom. Doorkruis de 
rijstvelden en ontmoet een wijnboer die u graag meer vertelt 
over de wijnen van de streek. 

CAMARGUE AUTREMENT 

PRIJZEN 
€ 49 / volwassene  
€ 24 / -13 jaar  

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/03 tot 31/10, 
dagelijks op afspraak. 

4WD-EXCURSIES  
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4WD-EXCURSIES 

Départ gare d’Aigues-Mortes 
+33 (0)6 60 48 02 91 
contact@camarguesauvage.com - www.camarguesauvage.com  

Formule 1: Vanuit een 4WD heeft u een panoramisch uitzicht 
over de stieren en paarden. Dat zullen mooie foto’s opleveren. 
Onze enthousiaste gidsen zijn gehecht aan hun streek en zullen u 
tijdens de tocht door pijnboombossen en moerasgebieden ge-
passioneerd vertellen over onze tradities. Formule 2: een onver-
getelijke authentieke en unieke ervaring, spot de kuddes 
halfwilde paarden galopperend in het moerasgebied. 

OPENINGSTIJDEN 
Van april tot december 
dagelijks van 8.00 - 19.00, 
op afspraak. 

CAMARGUE SAUVAGE 

PRIJZEN 
F1: € 49 / volwassenen  
€ 25 / kinderen 
 
F2: € 65 / volwassenen  
€ 35 / kinderen  

Départ d’Aigues-Mortes 
 +33 (0)4 66 53 04 99 - +33 (0)6 85 35 10 04  
camargue-decouverte@wanadoo.fr - www.camargue-decouverte.fr 

CAMARGUE DECOUVERTE 100% CAMARGUE 

PRIJZEN 

Camargue Aventure - CC Port Royal BP 90 - 30240 
LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 08 71 97 93 - +33 (0)4 66 51 90 90 
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr - www.pierrot-le-camarguais.fr 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar dagelijks van 
8.00 tot 14.00 uur (in het 
hoogseizoen) op afspraak. 

PIERROT LE CAMARGUAIS 

PRIJZEN 
Van € 15 tot € 39 

Schepper van ervaringen in de Camargue en paarden- en stieren-
fokker. Ontdek onder begeleiding van onze gidsen de authen-
tieke en ongerepte Camargue op exclusieve privéterreinen. 
Fotosafari met 4WD, paard en wagen of quad. Een absolute 
aanrader! 

4WD ontdekkingssafari langs manades, moerasgebieden, uitge-
strekte rijstvelden, uitleg over de kleur van vogels. Interessante 
biologieweetjes.  
Duur 4/5 uur - Soirées Camargue in het seizoen. 

+33 (0)6 19 11 40 03 
safari.labrousse@gmail.com 
www.safaricamarguelabrousse.com  

Mijn wortels liggen in de Camargue en van jongs af aan ben ik al 
amateur stierenvechter (‘raseteur’) en 'gardian’. Graag wil ik u 
deelgenoot maken van mijn passie voor deze bijzondere 
tradities. Aanschouw van dichtbij de paarden en stieren van de 
Camargue, evenals de landschappen en de uitleg over de 
monumenten. Bezoek à la carte, hele dag of seminar. 

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks het hele jaar 
door op afspraak. 

Safari camargue labrousse 

PRIJZEN 
Halve dag: € 50 / volwassene  
€ 30 /-10 jaar  
Hele dag: € 150 pp. 

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks het hele jaar 
door op afspraak. 
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PAARDRIJTOCHTEN 

1655 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI  
 +33 (0)4 66 53 01 00 
abrivadoranch@orange.fr - www.abrivadoranch.fr 

De Abrivado Ranch organiseert paardrijtochten in de binnenlan-
den en op het strand van l'Espiguette om de wilde fauna en flora 
van de Petite Camargue te ontdekken. We hebben verschillende 
formules, geschikt voor alle leeftijden en alle niveaus. 

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar open op 
reservering. Dagelijks van 
01/04 tot 30/09. 
Geopend in het weekend 
en de schoolvakanties van 
1/10 tot 31/03. 

Abrivado ranch 

PRIJZEN 
Van € 15 tot € 45. 

1705 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 83 07 84 34 
ecuriedesdunes@orange.fr - www.ecuriesdesdunes.com 

Paarden- en ponyritten, voor jong en oud.  
Kleine groep mogelijk: max. 8 personen.  
Bij Le Temps de Vivre kunt u wat drinken en lokale producten 
proeven.  
Paardenspektakel en traditionele Camargue activiteiten. 

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks van 8.00 - 20.00 
uur het hele jaar door op 
afspraak. 

L’ECURIE DES DUNES 

PRIJZEN 
Van € 10 tot € 49. 

Mas du Daladel - D58 - 30600 MONTCALM 
+33 (0)6 20 78 03 74 
cabanedudaladel@live.fr - www.camargue.fr/site/cabane-du-daladel 

Welkom in de Cabane du Daladel op het domaine de Listel, een 
beschermd ongerept privéterrein in het hart van de Camargue. 1 
uur: moerasgebieden, meren en kennismaking met de fauna en 
flora. 2 uur: moerasgebieden, meren, bezoek aan een manade, 
galop en zonsondergang in de zomer. 3 uur: vrije tocht met 
paarden (voor ervaren ruiters). Paard en wagen (1 uur): bezoek 
aan een manade. Pony's. 

LE DALADEL 

PRIJZEN 
NC 

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks het hele jaar 
door op afspraak. 

Mas Saint-Pierre - D62 - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 22 64 72 64 
lamanadejullian@orange.fr - www.manadejullian.com 

Bezoek de Jullian manade, een uitgestrekt terrein van maar liefst 
40 hectare en geniet van het adembenemende uitzicht op de 
kudde stieren, de stadwallen van Aigues-Mortes en de zoutpan-
nen. Toegankelijk voor iedereen, dankzij het tweezitszadel ook 
geschikt voor kinderen van 3 tot 5 jaar. 

LA MANADE JULLIAN 

PRIJZEN 
Van € 25 tot € 45.  

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks van 8.00 - 20.00 
uur het hele jaar door op 
afspraak. 
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PAARDRIJTOCHTEN 

1795 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 51 51 89 
masdelespiguette@gmail.com - www.masdelespiguette.com 

De Mas wordt gerund door een gastvrije familie die niets liever 
doet dan hun passie met u te delen. Paardrijden in de Camargue, 
langs de kust, eventueel in galop naar gelang uw niveau. 
Ochtendsafari voor ervaren ruiters. Pony's. Erkend door de 
organisatie Jeunesse et Sports en Ecole Française d’Equitation. 

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks van 01/04 tot 
31/10. Van 01/11 tot 
31/03, vrijdag t/m 
maandag op afspraak. 

LE MAS DE L’ESPIGUETTE 

PRIJZEN 
Van € 15 tot € 70. 

2075 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 61 94 21 48 
leranchduphare@gmail.com - www.leranchduphare.com 

De Ranch du Phare organiseert paard- en ponytochten over de 
vlakte, rond de moerassen en op het strand van Espiguette. 
Beleef een onvergetelijke ervaring met familie of vrienden, u 
kunt kiezen uit 1 uur, 2 uur of een traditionele Camargue 
ochtendrit (4 uur). Voor kinderen hebben we leuke ponyritten. 

OPENINGSTIJDEN 

Hele jaar open op 
reservering. 

LE RANCH DU PHARE 

PRIJZEN 
Van € 15 tot € 85. 

39 



 

 

DE camargue 

In 6 bijzondere beelden  

  

Een greep uit de bijzondere en originele foto’s die  
op Instagram gedeeld worden! 

©Pierre-Yves 

@ludimood @wolve_fab 
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 @chloemassel  @mirko_pn 

 @christian_bagnol  @manadesaintlouis 
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OVER HET WATER 

Maak een boottocht door de kanalen van Aigues-Mortes en Le 
Grau-du-Roi. Ontdek de fauna en flora van de Camargue, 
bewonder de historische monumenten, duik in het hart van onze 
tradities met een bezoek aan een manade. De boeiende excursie 
wordt begeleid door een ervaren en deskundige gids. 

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/04 tot 05/11  
Dagelijks van 9.00 - 18.00 
uur op afspraak. 

BATEAU IRIS 
Av. de la Tour de Constance - port de commerce  

30220 AIGUES-MORTES - +33 (0)6 07 25 96 84 
bateau.iris@gmail.com - www.croisiereencamargue.com PRIJZEN 

Vanaf € 15 / volwassene 

Boutique: 24 grand rue Jean Jaurès - 30220 AIGUES-MORTES 
Afspraak: Bassin d’évolution - av. Tour de Constance  
+33 (0)4 66 53 60 70 - +33 (0)6 10 90 16 68  
contact@croisiere-de-camargue.com  
www.croisiere-de-camargue.com 

Stap aan boord van de rondvaartboten Isles de Stel voor een 
verkenning van de Camargue Gardoise. De 2 of 2,5 uur durende 
boottocht gaat van de Tour de Constance tot de Tour Carbon-
nière. Onderweg wordt een stop gemaakt bij een stierenma-
nade. 

Bateau isles de stel 

PRIJZEN 
Van € 10€ tot  
€ 48 / volwassene 

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/04 tot 31/10  
(en op reservering van 
01/11 tot 31/ 03). 

Rue du Port- 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 78 41 - +33 (0)6 73 13 52 71 
almanautic@orange.fr - www.alma-nautic.fr 

Geweldig toch? Kapitein op je eigen boot voor een dag of langer 
over het Canal du Rhone à Sete. Met onze huurboten met en 
zonder vaarbewijs (thermisch en elektrisch) geschikt voor maxi-
maal 6 personen, vaart u in een schitterend decor over het Canal 
du Rhone à Sete. 

ALMA NAUTIC 

PRIJZEN 
Vanaf € 45 

OPENINGSTIJDEN 
Van mei tot september 
dagelijks van 10.00 tot 
19.00 uur op afspraak. 
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CARNET D’ESCALES 
Christel is aquarelschilder en kapitein en 
laat u graag iets unieks ervaren op de 
kanalen van de Camargue. Aan boord 
van haar prachtige Nederlandse sloep 
leert u uw eerste echte schets of aquarel 
maken. Meer gevorderden krijgen advies 
hoe hun technieken verder te 
ontwikkelen. Als geen ander weet ze de 
creativiteit in ieder van ons aan te 
spreken. Een bijzondere aanpak, 
waarvan alleen Christel het geheime 
recept heeft. 

27 quai des croisades  
30220 AIGUES-MORTES 
 

+33 (0)6 66 77 01 92 
contact@carnet-escales.fr 
www.carnetdescales.fr 
 

PRIJZEN 
Vanaf € 65 / volwassene 
OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar van 9.00 tot 19.00 uur op afspraak. 

Carnet d’escales 
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Ontspanning en activiteiten 
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ONTSPANNING & TUINEN 

Chemin de Saint Brès - 34130 LANSARGUES 
+33 (0)6 01 10 23 85 
contact@lespetitsfermiers.fr - www.lespetitsfermiers.fr 

Dieren- en activiteitenpark, een niet te missen uitje met het 
gezin! Ontdek onze educatieve tuin, ontmoet de dieren, varen 
met een bootje op het meer of goud zoeken. Kinderen halen hun 
hart op bij attracties als de tokkelbaan, doolhof, 
avonturenparcours, trampolines) en opblaasattracties. Een 
zwembad zorgt in de zomermaanden voor verkoeling (max. 45 
min.). 

LES PETITS FERMIERS 

PRIJZEN 
Van € 6 tot € 9,80.  

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar.  
Juli en augustus, dagelijks 
van 10.00 tot 19.00 uur. 

Avenue du Palais de la Mer - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 51 57 57 
contact@seaquarium.fr - www.seaquarium.fr  

Mediterrane en tropische vissen, haaientunnel en loopbrug, 
zeeschildpaddenmuseum, reuzenbassin voor zeehonden- en 
zeeleeuwen, vele interactieve ruimtes, kinderparcours. Uniek in 
Europa! HET REQUINARIUM... Ruim 1000m² op 2 niveaus dat 
volledig gewijd is aan haaien.  
Duur van het bezoek +/- 2 uur Strand op nog geen 50 meter 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar behalve 
01/01 ochtend en 25/12. 
Online reservering 
aanbevolen. 

LE SEAQUARIUM 

PRIJZEN 
Volwassenen € 15  
Kinderen € 11  
5 tot15 jaar. Gezin  
(2 volw. + 2 kinderen) € 47 

Pépinière de la Grande Calinière - Route de Lunel   
34590 MARSILLARGUES - +33 (0)4 67 71 96 09 - +33 (0)6 38 04 53 67 
contact@lessensdes5continents.fr - www.lessensdescinqcontinents.fr  

Het Parc Floral des 5 Continents in de Petite Camargue ligt naast 
een authentieke bomenkwekerij. Plantenliefhebber komen ogen 
tekort in dit walhalla van planten van wel 2 hectare groot. Meer 
dan 2000 verschillende plantensoorten worden er volgen het 
principe van Feng Shui op Languedocwijze gekweekt.  
Vrij te bezoeken op eigen gelegenheid of met gids. Activiteiten. 
Proeverij van Elixirs.  
Soirées au CARBET Verhuur van ruimtes. 

Le Parc Floral « Les Sens des Cinq Continents » 

PRIJZEN 
Vanaf € 4,50  

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/04 tot 31/10: van 
10.00 tot 12.00 en van 
14.00 tot 19.00 uur. 
Zondagochtend gesloten.  
Van 01/11 tot 31/03: van 
10.00 tot 12.00 en van 
14.00 tot 18.00 uur. 
Zondag gesloten 
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ONTSPANNING EN SPORTIEVE ACTIVITEITEN  

Domaine du Petit Chaumont - D62 - Route de la Grande-Motte  
30220 AIGUES-MORTES - +33 (0)6 23 88 41 72 
contact.camargueloisirs@gmail.com - www.camargue-loisir.net  

Leer de Camargue kennen op een veilige manier in gezelschap 
van gediplomeerde gidsen. Onze quadexcursies zijn een ont-
spannende manier om kennis te maken met de Camargues en 
het erfgoed van Aigues-Mortes. Quads zijn geschikt voor kin-
deren van 6 tot 14 jaar, de oudere kinderen kunnen hun hart 
ophalen aan Paintballgames of het "Parcours du Combattant". 

OPENINGSTIJDEN 
Du 15/03 au 15/10 sur 
réservation. 
Van 15/03 tot 15/10 op 
afspraak.  
Dagelijks in juli en 
augustus. 

CAMARGUE LOISIRS AVENTURE 

PRIJZEN 
Vanaf € 15 

Familiepark met bomenklimbos, tokkelbanen boven de Vidourle, 
kanovaren, waterfietsen, supboarden, reuze supboarden, water-
glijbaan. Schaduwrijk park met bar en zitgelegenheid aan het 
water. Aan de Vidourle, op de weg naar het strand. Activiteiten 
voor groot en klein, vanaf 4 jaar. Gratis parkeren. We raden u 
aan online te reserveren. 

OPENINGSTIJDEN 
Van april tot half 
september  
(kijk op de website voor 
de openingstijden) 

INDIANA RIVER 
D34 - Les berges du Vidourle - 30220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE 

+33 (0)6 60 95 16 65 
contact@indiana-river.fr - www.indiana-river.fr PRIJZEN 

Van € 10 tot € 35. 

Route de Saint-Gilles - D202 - 30600 SYLVEREAL 
+33 (0)4 66 73 57 17 - +33 (0)06 09 56 06 47 
contact@kayakvert-camargue.fr - www.kayakvert-camargue.fr  

Watersportcentrum in Sylvéréal. Wij verhuren kano's en kajaks 
en op meerdere routes. Verhuur van waterfietsen, supboarden 
en allterrainbikes aan particulieren en groepen. Begeleiding door 
BE gidsen op verzoek. Restauratie aanwezig. 

Kayak Vert CAMARGUE 

PRIJZEN 
Vanaf € 12  

OPENINGSTIJDEN 
Van 20/03 tot 11/11 van 
10.00 tot 19.00 uur. 
Dinsdag gesloten 

D 62 - Rd point face au Petit Chaumont - 30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)6 07 54 37 80 
jacques.ponant@gmail.com - www.windsurf-park.com 

Watersportcentrum voor verhuur van surfplanken, catamaran, 
zeekajak en supboarden.  
Met onze cursussen voor beginners en gevorderden bent u 
binnen de kortste keren enthousiast voor deze leuke, makkelijke 
en vriendelijke activiteit. Weekstages. Kano en supboardtochten. 

Windsurf Park 

PRIJZEN 
Vanaf € 10  

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/04 tot 01/11 op 
afspraak. 
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VAARTOCHTEN OP ZEE 

Av. du centurion (devant la capitainerie) - 30240 PORT CAMARGUE 
+33 (0)7 54 32 25 64 
levasionenmer@gmail.com - www.evasionenmer.fr 

L'évasion en mer biedt diverse boottochten op zee aan op onze 
twee sublieme, volledig uitgeruste rode boten:  
Zeevissen en diepzeevissen, maaltijd en zwemmen, zwemmen 
en lekker luieren, Grau Lanta, diner bij zonsondergang, 
Escapegame op zee, avond met vuurwerk. 

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar open op 
reservering. 

L’EVASION EN MER 

PRIJZEN 
NC 

1 quai Colbert - Rive Gauche - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)6 08 00 69 37  
leprovidence@orange.fr - www.leprovidence.fr 

Excursies, dinnercruise en zeevissen. 360° uitzicht op het boven-
dek, becommentarieerde bezoeken aan de naburige havens, 
ontspannen varen in de baai van Aigues-Mortes, dagtocht naar 
Sète en zijn mediterrane markt met een gegrilde maaltijd aan 
boord, avonduitstap: cocktail bij zonsondergang, 's avonds bbq-
party of sardinade en paëlla met zigeunersfeer en danseres, 
ontscheping op een zandbank voor een aperitief met de voeten 
in het water. 

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/04 tot half 
november op afspraak.  
Dagelijks van 10.00 tot 
12.30 uur en van 14.00-
19.00 uur (in juli en 
augustus van 20.30 tot 
23.00 uur) 

MAXI CATAMARAN LE PROVIDENCE 

PRIJZEN 
Vanaf € 9 / volwassene 

3 avenue du centurion - Parking de l’Homme Oiseau 
30240 PORT CAMARGUE - +33 (0)6 46 05 37 45 
leprovidence@orange.fr - www.red-fish.fr 

Altijd al eens het sportvissen willen beleven (tonijn, wrakvissen)? 
Ga dan mee op een van onze tochten in de Golfe de Lion, een 
zeearm van de Middellandse Zee. Ga mee aan boord van een 
Boston Whaler voor een onvergetelijke en comfortabele 
excursie. De Red Fish is uitgerust met 3 Yamaha 
buitenboordmotoren van elk 300 cv en bereikt een snelheid van 
max. 45 knopen per uur. 

Red Fish pêche sportive 

PRIJZEN 
Vanaf € 25 / volwassene  

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/04 tot Allerheili-
gen, dagelijks van 10.00 
tot 23.00 uur op afspraak. 

Voie rapide D62 - 30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)6 77 92 32 60 
lespoissonsdargent30220@gmail.com 
www.les-poissons-dargent.com  

Rustige Camper camping bij het vismeer. Origineel restaurant 
midden in de natuur. Heerlijke gegrilde vis, ter plekke gevangen. 
Er loopt een fietspad naar de binnenstad van Aigues-Mortes en 
Le Grau du Roi. Het restaurant is in het tv-programma “c’est 
meilleur quand c’est bon” geweest. 

Les Poissons d’Argent 

PRIJZEN 
Van € 11 tot € 15.  

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar door voor 
campers van 8.30 tot 
20.00 uur en van 8.30 tot 
18.30 uur in het laagsei-
zoen.  

VISSEN 
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EVENEMENTEN EN VOORSTELLINGEN 

1745 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 80 40 42 
info@cabarets-equestres.fr - www.cabarets-equestres.fr  

Liefhebbers van zigeunermuziek, flamencodans en paardenoptochten komen goed aan hun trekken bij het 
Cabaret Equestre, een spectaculaire combinatie van circustradities, tradities uit de Camargue en de sfeer van 
het Zuiden.  
Een dinnershow waarin ruiters, gardians, esmeralda, dressuur, vrijheid, acrobatiek, een adembenemende 
geluid- en lichtshow voor een poëtisch paardenavontuur zorgen. 

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar open op 
reservering. 

CABARET EQUESTRE DES SABLES 

PRIJZEN 

Van € 19 tot € 29 / kinderen 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar door, van 
zondag tot donderdag van 
10.00 tot 15.00 uur, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. 

CASINO FLAMINGO 

PRIJZEN 
Menu's vanaf € 15,90 
tot € 37,00. 

Het grootste vrijetijdscentrum in de Camargue! Het casino en haar medewerkers heten u dagelijks van harte 
welkom in een ontspannen en weldadige sfeer In een gezellig en eigentijds decor vindt u er maar liefst 
5700m² aan entertainment. Een greep: speelautomaten, elektronische black Jack, black jack ball, ultieme 
Engelse roulette texas holdem, restaurant, bar, snackbar en terrassen, concerten en shows, zaalverhuur, 
gratis parking. 

100 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 53 40 95  
infograu@groupetranchant.com 
www.casinostranchant.com/grauduroi 
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SPA EN WELLNESS  

Spa boucle d’OR 

Een ultieme plek voor ontspanning en welzijn midden in het hart van de middeleeuwse stad Aigues-Mortes.  
Kapper– Hammam – Spa – Epilation. Het hele jaar geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur.  
“Bij Boucle d’Or kom je ontspannen en mooi naar buiten.”  

18 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 67 93 
contact@spa-boucledor.fr - www.spa-boucledor.fr  

HÔtel & spa les bains de camargue 

In Hôtel & Spa Les Bains de Camargue**** Port-Camargue, hoeft u even helemaal niets, komt u volledig tot 
rust en laadt u weer helemaal op.  
Het hotel is fantastisch gelegen en heeft 87 comfortabele kamers met airconditioning, een centrum voor 
thalassotherapie en spa, een semi-gastronomisch restaurant en een strandrestaurant - geopend in het 
seizoen. Het panoramische restaurant op de 6e verdieping biedt een adembenemend uitzicht.  

227 route des Marines - 30240 LE GRAU DU ROI - PORT CAMARGUE 
+33 (0)6 66 73 60 00 
port-camargue@thalazur.fr - www.thalazur.fr/port-camargue 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar geopend van 
dinsdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 19.00 uur. 

PRIJZEN 
Op aanvraag 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar geopend 
van 9.00 tot 18.00 uur. 

PRIJZEN - voorbeelden:  
3 behandelingen: € 125/
weekend  
Hotstone massage  
(50 min.): € 105/weekend 
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EMERY TRAITEUR 
Al ruim 15 jaar zijn we aanwezig op de markt in 

Aigues-Mortes waar wij overheerlijke verse ge-

rechten bereiden. 

U kunt ons elke woensdag en zondag vinden op de 

sfeervolle markt van Aigues-Mortes. Ter plaatse 

bereiden we een heerlijke paella. 

Nieuw dit jaar is onze zuurkool, Fidùa en vele an-

dere gerechten door ons ter plaatse bereid. 

We selecteren uitsluitend producten van eerste 
kwaliteit, daar zijn we trots op. Ook voor catering 
op locatie bent u bij ons aan het goede adres. We 
verzorgen een uitmuntende en onvergetelijke 
receptie, evenement of wat u ook maar organi-
seert.  
 

Kookcursus met lokale producten van € 20 tot € 40. 

De gerechten kunnen afgehaald worden of bezorgd 
(binnen een straal van 200km)  

VAN PRODUCENT OP HET BORD 

Op woensdag en zondag kunt u terecht op de grote traditionele markt van 

Aigues-Mortes op de Avenue Frédéric Mistral. 

393 rue des Marchands 
30220 AIGUES-MORTES 
 +33 (0)6 11 83 84 98 
emerytraiteur30@gmail.com 
www.emery-traiteur.fr/ 
 

Het hele jaar van maandag t/m zondag 

van 9.00 tot 19.00 uur. 
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Grootmoeders RECEPTEN 

○ 5 kg inktvis  

○ 2,5 kg aardappelen  

○ 1,2 kg Aïoli 

○ 5 chilipepers en saffraan  

○ 3 laurierblaadjes  

○ Zout, peper  

 
Bereiding van de rouille: 
Maak de inktvis schoon en was deze, kook 
de inktvis vervolgens in licht gezouten water 
met chilipepers en laurierblaadjes en een 
beetje saffraan. Laat 45 tot 50 minuten ko-
ken. Schil in de tussentijd de aardappelen en 
snijd ze in grote blokjes. 
Maak een aioli (olie, ei, knoflook, zout, pe-
per, saffraan) en zet apart). 
Als de vis eenmaal zacht is (controleer dit 
met een mes), laat deze uitlekken en 
bewaar het kookvocht. Kook de aardappe-
len ca. 20 minuten in het kookvocht van de 
inktvis. 
Snij de inktvis in grote stukken, giet de 
aardappelen af. 
Meng voorzichtig de inktvis, aardappelen en 
aioli. 
Breng indien nodig op smaak met zout en 
peper en dien warm op.  

○ 1 kg AOC Camargue stierenvlees  

○ 2 laurierblaadjes  

○ 2 takjes tijm  

○ 1 stukje gedroogde sinaasappelschil  

○ zout, peper en azijn (voor de marinade) 

○ 300 g uien  

○ 1 fles goede rode wijn  

○ 1 teentje knoflook  

 
Bereiden van de marinade voor de Gardiane de 
Taureau: 
Snijd de dag ervoor het vlees in blokjes en de uien 
en overgiet alles met rode wijn. 
Voeg een scheutje azijn, tijm, het gebroken lau-
rierblad en de sinaasappelschil toe en laat het 
geheel een nacht in de koelkast marineren. 
Bereiding van de Gardiane de Taureau: 
Laat het vlees uitlekken en bak het aan met een 
scheutje olijfolie in een pan. 
Blus de pan af met de gezeefde hete marinade.  
Doe het mengsel over in een stoofpot. 
Voeg de rauwe uien uit de marinade, tijm, laurier, 
sinaasappelschil, zout, peper en uitgeperst teentje 
knoflook toe. 
Laat 3 uur sudderen. Let op dat de kooksaus niet 
te veel verdampt. 
Serveer warm met Camargue rijst.  

LA GARDIANE DE TAUREAU AOC ROUILLE 
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Caveau Les remparts : D979 - Rte du Grau du Roi 
30220 AM 04 66 53 80 55 / Caveau Les Sablons : Maison du 

 
caveaulessablons@wanadoo.fr - www.caveaulessablons.fr 

Wij zijn trots op ons keurmerk "Qualité Tourisme" en "Vignobles 

et Découvertes" en heten u van harte welkom in onze twee 

verkooppunten om kennis te maken met onze wijnen. Gratis 

proeverij, verkoop van wijnen en streekproducten. Geschikt voor 

groepen tot 60 personen, parkeergelegenheid voor bussen 

(caveau des sablons).  

CAVEAU LES SABLONS / LES REMPARTS 
OPENINGSTIJDEN 
Caveau Les Remparts: van 

maandag t/m zondag het 

hele jaar van 9.00-12.00 en 

14.00-18.30 uur. 

Caveau Les Sablons: van 

maandag t/m zaterdag het 

hele jaar van 9.00-12.00 en 

14.00-18.00 uur. 

Gesloten op 01/01 en 

25/12. 

Wijngaarden en wijnhuizen 

Mas du Petit Pin - D58 Rte d’Aigues-Mortes - 30600 MONTCALM 
+33 (0)4 66 73 51 67 - +33 (0)4 66 73 52 85  
frederic.ramain@wanadoo.fr  

Caveau du Chêne, tussen Aigues-Mortes en Les Saintes Maries 

de la Mer, ontvangt u gastvrij te midden van honderd jaar oude 

tonnen en oude werktuigen die door de wijnbouwers van weleer 

werden gebruikt. Maak kennis met onze biologische ter plaatste 

geproduceerde IGP Sable de Camargue wijnen van het Domaine 

du Petit Pin, bekroond met de Medaille d’Or 2018 en 2019. 

CAVEAU DU CHÊNE 

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/02 tot 31/12 

Dagelijks. 

Vertrek voor het treinstation van Aigues-Mortes  
+33 (0)7 68 17 66 56 - +33 (0)6 13 60 05 14 
contact@vignovins.com - www.vignovins.com 

Proef de sfeer van deze fantastische wijnstreek en laat u 

rondleiden in een 4WD. Ontmoet wijnmakers die vol passie en 

liefde over hun vak vertellen, hun geheimen delen en proef 

natuurlijk de vruchten van hun oogst. Beleef bijzondere plekken 

en momenten, door zand, garrigue en wijnhellingen. De ervaring 

zal u nog lang bijblijven. Geschikt voor zowel gevorderde 

wijnkenners als beginners.  

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar open op 

reservering. 

VIGNO’VINS 

PRIJZEN 
Van € 45 tot € 65 per 
persoon 
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197 rue du château - 30600 MONTCALM 
+33 (0)4 66 73 51 52 
domainedemontcalm@hotmail.fr - www.domainedemontcalm.com 

Familiebedrijf en biologische landbouw. Domaine de Montcalm 

in de Petite Camargue verbouwt op 40 hectare gris de sable tot 

IGP Sable de Camargue en IGP Pays d'Oc witte en rode wijnen op 

25 ha. Gratis wijnproeverij in onze winkel. Verkoop van wijnen, 

streekproducten en souvenirs. 

DOMAINE DE MONTCALM 

PRIJZEN 
€ 5/ wijnproeverij/ 
rondleidingen (40mn) op 
reservering. 

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks open van 8.30 

tot 18.30 uur, weekend- 

en feestdagen van 9.30 

tot 18.30 uur.  

Gesloten op 25/12 en 
01/01.  



 

 

WIJNHUIZEN  

+33 (0)4 66 53 60 63 
gaecbruel@nordnet.fr - www.petitchaumont.fr 

Biologische wijnen. Verkoop van wijn en regionale producten. 
Gratis wijnproeverij, uitleg over de druiventeelt en het proces 
van wijnmaken van de Vin des Sables. Gratis rondleiding over het 
domaine tijdens het Vigne & du Vin feest op de zaterdag van het 
Hemelvaartweekend. 
Alleen voor het proeven van regionale producten vragen we een 
kleine vergoeding. 

DOMAINE DU PETIT CHAUMONT 

OPENINGSTIJDEN 
Van 04/01 tot 31/03 van 9.00 
tot 12.00 uur.  
Van 01/04 tot 30/06 en 
september van 9.00 tot 12.00 

Van 01/07 tot 31/08 van  
9.00 tot 12.30 en van 15.00  
tot 19.00 uur. Zon-  
en feestdagen gesloten.  

Route du Grau du Roi - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 17 15 
tourisme@gdl.fr - www.domainedejarras.com 

De grootste wijngaard van Europa, een uniek en uitzonderlijk 
wijndomein dat zich uitstrekt over 914 hectare gelegen tussen 
de zee, lagunes en zoutmoerassen. Rondrit per treintje over het 
wijndomein, proeverij van onze Sable de Camargue. 
Demonstratie van stieren scheiden op afspraak. 

DOMAINE ROYAL DE JARRAS 

PRIJZEN 

Bezichtiging/treintje/proeverij. 

OPENINGSTIJDEN 
Dagelijks van 10.00-18.00 uur 
tussen 1/04 en 30/09. 

Reservering verplicht. 

3430 route de l’Espiguette - 30240 LE GRAU DU ROI 
+33 (0)4 66 53 51 16 
accueil.mdv@orange.fr - www.maisondesvins-lespiguette.com 

In de 80er jaren opgebouwd door producenten van de Gard in 
het hart van een uitgestrekt beschermd natuurgebied, op de 
Pointe de l’Espiguette. Een mekka voor delicatessen en wijn. Een 
verplichte stop voor fijnproevers die de Mediterrane smaken op 
het terrein van 2100 m2 wil proeven.  

MAISON MEDITERRANEENNE DES VINS 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. Gesloten 
tussen 01/01 en 15/01, 
01/05 en 25/12. 

53 

Lieu dit Corbière - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 11 68 49 21 
domaine@terredesable.com   

Domaine terres de sable 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar geopend 
van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 18.00 uur. In 
de zomer ook op zaterdag 
open van 10.00 tot  
13.00 uur. 

Het 27 hectare grote landgoed vormt een schitterend stuk 

Camarguenatuur. Moerassen, dennen, zandbanken zijn een 

ideale plek om deze natuurlijke omgeving te behouden. Hier 

produceren we al ruim 20 jaar onze biologische wijnen. Onze 

grijze, rode en witte wijnen Sable de Camargue worden 

gekenmerkt door hun lichtheid, frisheid en fruitigheid. 

1121 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 25 20 07 68 - +33 (0)4 66 53 33 29 
cavessaintlouis@gmail.com 

Wij leveren aan particulieren, restauranthouders en bedrijven. 
Wijnen, champagnes en spiritualiën. Diversiteit en kwaliteit van 
onze producten. 

Caves DE saint louis 
OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar geopend. In het 
laagseizoen van dinsdag t/m 
zaterdag en maandag t/m 
zondag in het hoogseizoen. 
9.30-12.30 - 15.00-19.00 uur. 



 

 

RESTAURANTS 

BISTRONOMISCHE KEUKEN  

9 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 62 67 
restaurant.aromatik@hotmail.com - www.aromatik-restaurant.fr 

Het trefpunt voor fijnproevers en levensgenieters waar de 
bistrogeest en de gastronomische keuken hand in hand gaan.  
100% vers en alles huisgemaakt! 
  
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit - Huisdieren 
toegestaan op het terras - Airconditioning - Vegetarische 
gerechten - Terras - Wifi - "Sable de Camargue" wijnen à la carte. 

AROMATIK 

PRIJZEN 
Menu's van € 24 tot € 39 
Kaart: € 39 
Lunchformule: € 24 
Kindermenu: € 11 (< 8 jaar) 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar.  
Van april tot oktober 
woensdag en donderdag 
gesloten.  
Van november tot maart 
gesloten op woensdag, 
donderdag en 
zondagavond. 

CAPACITEIT 
26 plaatsen binnen 
12 plaatsen buiten 
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WERELDKEUKEN 

253 avenue du Pont de Provence - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 34 28 42 30 
boem30@hotmail.fr 

Boem RESTAURANT 

PRIJZEN 
Kaart: € 16 tot € 28 
Menu’s: € 32 tot € 39 
Lunchformule: € 29 
Kindermenu: € 12 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. Van juni tot 
september: gesloten op 
woensdagmiddag en 
zaterdag. Van oktober tot 
mei: gesloten op 
zondagavond, maandag 
en dinsdag. 

CAPACITEIT 
50 plaatsen binnen 
110 plaatsen buiten 

1 A rue du 4 septembre - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 71 44 95  

Lokale keuken en bistrosfeer. Uitgebreide keuze rum, whisky, 
cognac en bewaarwijnen. Vegetarische, veganistische gerechten 
en glutenvrije gerechten. 
  
Airconditioning - Terras - Wifi 

Le bistrot paîou 

PRIJZEN 

Kindermenu: € 12 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar.  
Buiten het seizoen gesloten 
op maandag en dinsdag. In 
augustus gesloten op 
maandag (lunch & diner) en 
dinsdagmiddag. 

CAPACITEIT 
24 plaatsen binnen. 
16 en meer terrasplaatsen 

28 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 34 28 04 84 
latelierdenicolas@live.fr - www.restaurant-latelierdenicolas.fr  

OPENINGSTIJDEN 
Van 14/01 tot 31/12 van 
12.00 tot 14.00 uur en van 
19.30 tot 21.15 uur. 
Gesloten op woensdag, 
donderdag en zondagavond. 

L’ATELIER DE NICOLAS 

PRIJZEN 
Van € 20 tot € 65. 
Kindermenu € 15. 

CAPACITEIT 
32 plaatsen binnen 
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WERELDKEUKEN 

Base nautique Kayak Vert Camargue - D202 - Route de Saint Gilles 
30600 SYLVEREAL 
+33 (0)6 09 56 06 47 - +33 (0)4 66 73 57 17 
contact@guinguettedupetitrhone.com - www.guinguettedupetitrhone.com 

Onder de bomen aan het water of op ons overdekte terras, de 
Guinguette food-truck serveert een keuken op basis van verse 
en lokale producten. Pizza's, salades, aperitiefplankjes of 
dagmenu op concertavonden. 
Een unieke plek in de regio in een natuurlijke omgeving om 
heerlijk te ontspannen met familie of vrienden. 
  

La guinguette du petit rhone 

PRIJZEN 
Menu's van € 11 tot € 25 

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/06 tot 30/09. 
Dinsdag gesloten. 

CAPACITEIT 
50 plaatsen buiten 

11 rue Amiral Courbet - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 31 25 17 65 
GROUPE2020GM@gmail.com  

In een rustig straatje in de buurt van het Place Saint Louis 
serveert le Petit M in een gezellige sfeer een ruime keuze aan 
pizza's, pasta's en verse huisgemaakte regionale specialiteiten. 
Afhalen mogelijk. 
  
Airconditioning - Vegetarische gerechten - Terras - Streekwij-
nen. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. 
Hoogseizoen gesloten op 
woensdag, laagseizoen 
gesloten op woensdag 
en zondagavond. 

LE PETIT M 

PRIJZEN 

Lunchformule € 11,50 
Kindermenu € 10 

CAPACITEIT 
38 plaatsen binnen 
18 plaatsen buiten 
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486 route d’Arles - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 42 54 45 23  
yannprieur@hotmail.fr 

Met familie, vrienden, als verliefden, collega's... 
Restaurant La Pinède ontvangt u in een warme omgeving aan 
de oever van het kanaal met gerechten uit de hele wereld op 
basis van lokale producten die met passie zijn bereid! 
  
Airconditioning - Kinderspelen - Gratis parkeren - Veganis-
tische gerechten  
Vegetarische gerechten - Vergaderingen - Terras - Wifi - "Sable 
de Camargue" wijn à la carte. 

La pinède 

PRIJZEN 
Menu's van € 20 tot € 35 
Lunchformule: € 18 
Kaart: € 20 
Kindermenu: € 9,70 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar.  
Hoogseizoen: zondagavond 
en maandag gesloten.  
Laagseizoen: gesloten op 
maandag, dinsdag en 
zondagavond. 

CAPACITEIT 
50 plaatsen binnen 
50 plaatsen buiten 



 

 

11 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 71 71 
cafe-du-commerce824@orange.fr   
cafeducommerce-aiguesmortes.com 

Het restaurant ligt middenin het historische centrum op een met 
platanen omzoomd plein. Onze keuken combineert versheid met 
eenvoud. Schaaldieren om ter plaatse te nuttige of om mee te 
nemen, verse vis, stierenvlees, kreeft uit de visvijver.  
  
Airconditioning - Glutenvrije gerechten - Terras - Wifi - "Sable de 
Camargue" wijnen à la carte. 

Le café du commerce 

PRIJZEN 
Menu's van € 17,50 tot € 30 
Kaart: € 20 
Lunchformule: € 17,50 
Kindermenu: € 9,50 

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/02 tot 15/11. 
Maandag gesloten (behalve 
feestdagen in het 
hoogseizoen). 
Afhaalservice tussen 12.00 
en 14.00 uur en 19.00 tot 
21.00 uur. 

CAPACITEIT 
60 plaatsen binnen 
80 plaatsen buiten 

VISGERECHTEN & ZEEVRUCHTEN 

10 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 11 83 42 04 - +33 (0)6 13 08 01 40 
vincentculotte@orange.fr  
www.papy-moise.com 

Schaaldieren, oesters en wilde vis gegrild rechtstreeks van de 
vismarkt van Grau Du Roi. Originele en bijzonder aardige 
Camargue bistro. Marta en Vincent verstaan de kunst van goed 
eten!  
  
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit - 
Airconditioning - Vegetarische gerechten - Terras - Wifi - "Sable 
de Camargue" wijnen à la carte. 

Chez papy moîse 

PRIJZEN 
Lunchformule: € 22 
Menu € 30 en € 40 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar van 
donderdag t/m maandag. 

CAPACITEIT 
25 plaatsen binnen 
50 plaatsen buiten 
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2A rue Baudin - 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 35 25 98 
aulouis9@gmail.com 

Verse streekproducten en een uitgelezen selectie van vins de 
pays. Alle gerechten worden in eigen keuken bereid door onze 
chefkok (onderscheiden als Maître Apprenti van de Gard). Zon-
nige en mediterrane keuken in een rustige en sfeervolle om-
geving. 

Terras - Vergaderingen - “Sable de Camargue” wijnen à la carte. 

AU LOUIS IX 

PRIJZEN 
Menu's van € 14 tot € 34. 
Lunchformule € 10 tot € 23 
Kindermenu: € 12 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar, in juli en 
augustus zeven dagen per 
week. Zondagavond en 
maandag gesloten van 
september tot juni. 
Maand november gesloten. 

CAPACITEIT 
40 plaatsen binnen 
75 plaatsen buiten 

REGIONALE KEUKEN  



 

 

REGIONALE KEUKEN 

8 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 60 77 
voyageurs30220@aol.fr - www.restaurantdesvoyageurs.com 

Restaurant des Voyageurs gevestigd op de Place Saint Louis, in 
de luwte van de platanen, ontvangt u in een middeleeuws kader, 
met een typisch regionale keuken. Schuif bij ons aan en maak in 
een gemoedelijke omgeving kennis met streekproducten. 
  
Air-conditioning - Vergaderingen - Terras - Wifi - "Sable de 
Camargue" wijnen à la carte. 

Aux voyageurs 

PRIJZEN 
Menu’s: € 20,90 - € 31 
Kindermenu: € 10,50 

CAPACITEIT 
100 plaatsen binnen 
100 plaatsen buiten 

OPENINGSTIJDEN 
Van 01/02 tot 30/11. 
Donderdag gesloten. 

11 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 68 75 
toroluna@hotmail.fr 

Specialiteiten "toro" à la plancha (o.a. churasco, bavette, pavé) 
en regionale specialiteiten. Mediterrane keuken met Iberische 
smaken (o.a. Serranoham, paella royale). 
Afhaalservice: in het laagseizoen graag 24 uur van tevoren 
bestellen.  
  
Airconditioning - Terras - Vegan keuken - amusement - “Sable de 
Camargue” wijnen à la carte. 

OPENINGSTIJDEN 
Van februari tot 
november en 
Kerstvakantie. 
Dinsdag gesloten. 

Casa toro luna 

CAPACITEIT 
25 plaatsen binnen 
100 plaatsen buiten 

PRIJZEN 
Lunchformule: € 14,90 
Kindermenu: € 9,50 

12 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 62 37 
brasserieitrulli@gmail.com  

Italiaans regionaal restaurant. Alles huisgemaakt, ook de pizza’s. 
Brasserie, ijssalon, theesalon, crêperie in de middag.  
Bar dagelijks geopend vanaf 9 uur. Pizza’ om af te halen. 
Weekend en feestdagen geopend tot 15.30 uur. 
  
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit - Aircondi-
tioning - Vegetarische gerechten - Terras - "Sable de Camargue" 
wijnen à la carte. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar geopend, 
gesloten tussen half 
november en half 
december. 
In het hoogseizoen 
donderdag gesloten. 

Brasserie i trulli 

PRIJZEN 
Kaart: ~€ 20 
Kindermenu: € 9,90 

CAPACITEIT 
65 plaatsen binnen 
80 plaatsen buiten 
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REGIONALE KEUKEN 

19 rue de la République - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 86 88 
lacamargue30@orange.fr - www.lacamargueaiguesmortes.fr  

Een veelzeggende plek van onze mooie stad. Met typische 
Camargue inrichting. Een gemoedelijke en ontspannen sfeer 
waar de tijd stil lijkt te staan. De gerechten worden met verse 
streekproducten en liefdevol bereid, overgoten met lokale 
wijnen en opgeluisterd met zigeuneravonden. 
  
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit - 
Zigeunermuziek - Binnenplaats - Vergaderlocatie - Terras 
“Sable de Camargue" wijnen à la carte - Wifi.  

La camargue 

PRIJZEN 
Kaart: € 35 
Kindermenu: € 12 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. Gesloten op 
zondagavond en maandag 
in het hoogseizoen en op 
woensdag en zondagavond 
in het laagseizoen. 

CAPACITEIT 
50 plaatsen binnen 
80 plaatsen buiten 

12 rue Marceau - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 69 11 
latabledepaco@gmail.com - www.latabledepaco.com 

Leuk restaurant in het hart van de middeleeuwse stad, op 100m 
van de Place Saint Louis. Gegrild vleesspecialiteiten bereid boven 
een houtvuur. Paco en zijn enthousiaste team heten u van harte 
welkom. Het restaurant heeft een grote eetzaal en een 
charmante patio voor zonnige dagen.  
  
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit - 
Vergaderlocatie - Terras - Wifi - "Sable de Camargue" wijnen à la 
carte. 

LA TABLE DE PACO 

PRIJZEN 
Menu's van € 28 tot € 
39,50 
Kindermenu: € 12 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. 
Gesloten op woensdag 
en donderdag voor de 
lunch. 

CAPACITEIT 
60 plaatsen binnen 
60 plaatsen buiten 

Een sfeervol restaurant gevestigd in een oud karakteristiek pand 
binnen de vestingmuren, half verscholen, met heerlijke zonnige 
gerechten op de menukaart. De originele en traditionele 
inrichting bestaat uit meerdere ruimtes waaronder een patio, 
terras en binnenruimte waar u door de glazen vloer de 
wijnkelder ziet met plavuizen en mooie wijnen. 
  
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit - 
Amusement - Airconditioning - Patio - Glutenvrije gerechten - 
Veganistische gerechten - Vegetarische gerechten - 
Vergaderlocatie - Terras - Wifi  

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar geopend, 

7/7, voor lunch en diner. 

Le dit vin 

6 rue du 4 septembre - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 52 76 
le.dit.vin@orange.fr - leditvinaiguesmortes.eatbu.com 

CAPACITEIT 
100 plaatsen binnen 
80 plaatsen buiten 

PRIJZEN 
Menu € 38 
Lunchformule € 11 tot € 19 
Kindermenu: € 15 
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REGIONALE KEUKEN 

35 boulevard Gambetta - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 73 90 48 
am@villamazarin.com - www.villamazarin.com 

Uitzonderlijk kader voor een atypische, authentieke en verfijnde 
keuken. Ons restaurant is gevestigd in het hart van de mid-
deleeuwse stad, in een voornaam XV eeuws pand. Reservering 
aanbevolen. 
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit - Aircondi-
tioning - Glutenvrije gerechten - Terras - Wifi - "Sable de Ca-
margue" wijnen à la carte. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. 

VILLA MAZARIN - LA TABLE 

PRIJZEN 
Voorgerecht/ hoofdgerecht/ 
dessert ~€ 50 
Kindermenu: € 18 

CAPACITEIT 
40 plaatsen binnen 
40 plaatsen buiten 

7 place Saint Louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 83 24 - +33 (0)6 22 76 14 06 
lionel.mezy@orange.fr  

Sinds 1975 bereidt Minos gerechten met de smaken van het 
Zuiden! Specialiteitenrestaurant met vis, stierenvlees, 
schaaldieren, selectie van wijnen uit Languedoc Roussillon. 
Wisselende exposities van lokale kunstenaars aan de 
natuurstenen wanden. 
  
Airconditioning - Vegetarische gerechten - Uitzending van 
wedstrijden - Vergaderlocatie - Terras - Wifi - "Sable de 
Camargue" wijnen à la carte. 

Le minos 

PRIJZEN 
Menu's van € 23 tot € 28 
Lunchformule: € 17,50 
Kindermenu: € 10 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. Gesloten 
op maandag en dinsdag 
in het winterseizoen. 

CAPACITEIT 
80 plaatsen binnen 
80 plaatsen buiten 

2 en 4 rue Alsace Lorraine - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 79 69 
restau@oustau.info - http://www.oustau.info/topic/index.html  

Lokale en mediterrane producten, binnen de stadsmuren in een 
authentiek en warm kader. Kunsttentoonstellingen en concerten 
dragen bij aan een sfeervolle ambiance rond een verfijnde 
keuken. Kookworkshops per thema (o.a. oosters, Japans, 
vegetarisch, glutenvrij) voor 7 tot max. 30 personen. 
  
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit - 
Airconditioning - Vegetarische gerechten - Glutenvrije gerechten 
- Vergaderlocatie - Terras - Wifi - "Sable de Camargue" wijnen à 
la carte. 

L’OUSTAU CAMARGUAIS 

PRIJZEN 
Menu van € 28,50 tot € 39,50 
Lunchformule: € 18,50 
Kindermenu: € 12,50 

OPENINGSTIJDEN 
Van maart tot november. 
Gesloten op donderdag in 
het laagseizoen. 

CAPACITEIT 
50 plaatsen binnen 
25 plaatsen buiten 
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Dit authentieke merk uit de Camargue, sinds 
1938, biedt een assortiment kleding (hemden, 
broeken, jassen, laarzen, accessoires) & 
confectiekleding voor dames, geïnspireerd op 
de Camargue.  
  
Maison Mistral - les Indiennes de Nîmes werd 
opgericht in 1938 en is thans een van de 
laatste hoeders van het traditionele ambacht 
waar met veel liefde en vakmanschap kleding 
in lijn met de geschiedenis van de beroemde 
fabrieken in Nîmes wordt vervaardigd. 
  
Door de know-how op het gebied van het 
weven van stoffen, gecombineerd met 
archiefmateriaal uit de 18e en 19e eeuw, gaat 
het textielerfgoed van de Camargue niet 
verloren. 

Al meer dan een eeuw kleedt de onderneming 
de ‘gardians’ met elegantie, met respect voor 
traditie en de chic van de "choupo". 

LES INDIENNES DE NÎMES MISTRAL 

[NUTTIGE INFO] 
5 rue de la République 
30220 AIGUES-MORTES 
  
 +33 (0)4 66 88 54 34 
 contact@indiennesdenimes.fr 
https://www.indiennesdenimes.fr/ 

LES INDIENNES DE NÎMES 

Dagelijks geopend van 10/02  
tot 04/01/2023. 
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460 rue des Marchands - ZA Terre de Camargue 
30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 32 74 
ciarlone.thierry@neuf.fr - www.amigos-pizzeria-restaurant.fr 

Pizzeria, restaurant ter plaatse of om mee te nemen. 
  
Bar - toiletten - parking - Wi-Fi - afhaalmaaltijden.  
Levering in Aigues-Mortes. 

OPENINGSTIJDEN 
Hele jaar geopend van 
11.30 tot 14.00 uur en 
van 18.00 tot 22.00 uur. 
Zondag van 18.00 tot 
22.00 uur. 

AMIGO PIZZA 

PRIJZEN 
Van € 9 tot € 20. 

Provençaalse en ambachtelijke specialiteiten gemaakt in 
onze ateliers (koekjes, chocolade olijven, calissons, tape-
nades). In het hart van het historische centrum kunt u zich 
gratis te goed doen aan een proeverij van zoete lekkernijen. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar door van 

9.00 tot 18.00 uur in de 

winter en tot 23.00 uur in 

de zomer. 

BOUTIQUE AUTREFOIS... 

29 Grand 'rue Jean Jaurès - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)9 67 45 40 84 
info@autrefois-terroir.fr 
www.autrefois-terroir.fr 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 

8 rue Emile Jamais - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 54 98  
am@chineurdesaveurs.com - https://www.chineur-de-saveurs.com/ 

Een winkel van 100 m2, uniek in de regio, gevuld met 
aroma’s. Een uitgebreid assortiment theesoorten, 
kruidenthee, specerijen, zout en peper. Kleine 
smaaksensaties, bijeengebracht uit alle delen van de wereld, 
voor kleine geluksmomentjes om te delen of weg te geven. 
De sfeer doet denken aan een overdekte markt, een 
kruidenhal. Duurzaamheid vinden we belangrijk, veel van 
onze producten zijn dan ook onverpakt. 

B & T  - chineur de saveurs 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. Dagelijks 
van april tot september: 
10.00-13.00 - 14.00-18.00 
uur. 
Buiten het seizoen, van 
woensdag tot zondag: 
10.00 - 13.00 uur en 
14.00 - 18.30 uur. 
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WINKELS 

26 rue Victor Hugo - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)6 10 16 89 39 
sarah-09@orange.fr 

Verschillende Provençaalse santonmakers beelden Proven-
çaalse en Camargue taferelen uit. U vindt er een ruime keuze 
aan santons, decoraties, gebouwen en accessoires. Kom 
gerust eens langs. 

OPENINGSTIJDEN 
Van februari tot 
06/01/2023 
Van oktober tot maart 
van 14.00 tot 18.30 uur 
Van april tot september 
van 10.30 tot 19.30 uur. 

LES Artisans de samaêl 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 

Santons de Provence en schilderen op glas 
Schilderworkshop op servies (glaswerk en porseleinen bor-
den). Santons de Provence, decoratie van kerststalletjes. 
Handgemaakte creaties.  
Creatieve vrijetijdsbesteding (schilderen en bouwpakket). 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar, dagelijks 
van 10.00 tot 18.00 uur. 
Dinsdag gesloten. 

Mon monde ailleurs 

13 rue Amiral Courbet - 30220 AIGUES-MORTES 
 +33 (0)7 69 54 46 01 
mon.monde.ailleurs@gmail.com 
https://www.monmondeaillleurs.com/ 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 

567 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 51 67 34 

cl.carpentier@reseau-intersport.fr 

Sportartikelenwinkel het hele jaar geopend. 600m² vol sport 
en mode. Schoenen, kleding en accessoires - dames heren - 
kinderen. 
Vrijetijds mode: Only, Teddy Smith, Sun Valley, Jack & Jones, 
Deeluxe, Oxbow, Garcia, Name it, Levis Kids. 
Sportmerken: Le Coq Sportif, Nike, Puma, Adidas, Umbro, 
Kappa. 
Wij hebben ook een uitgebreide keuze aan kleding voor 
diverse sporten zoals: Fietsen, hardlopen, boksen, strand, 
paardrijden, bodybuilding, fitness, tennis, petanque, voetbal. 
Fietsverhuur (mountainbikes, VTC, elektrische fietsen) vanaf 
€ 10. 

Sport expert 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. 
Maandag t/m zaterdag 
Van 9.30 tot 12.00 uur en 
van 14.00 tot 19.00 uur. 
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WINKELS 

6 rue du Vieux Bourgidou - 30220 AIGUES-MORTES 
 +33 (0)6 17 35 06 18 
 +33 (0)4 66 88 81 31 
 elvine-lafon@outlook.fr 

STOMERIJ - WASSERIJ - BLEKEN - STRIJKEN. Kledingreparatie 
Verhuur van lakens en handdoeken.  

OPENINGSTIJDEN 
Wasserij: 6/7 dagen, zondag 
gesloten. 

PRESSING LAVERIE BLEU CAMARGUE 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar door van 
maandag t/m zaterdag 
van 8.30 tot 20.00 uur en 
zondagochtend. 

Super u 

940 route de Nîmes - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 35 70 30 
www.magasinu.com 

14 place Saint louis - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 63 29 
caroline.bristhuile@hotmail.fr 

Kranten en tijdschriften/ lotto / souvenirs / kaarten / 
hoeden / UBS / kleurenkopieën / postzegels / fiscale zegels 
en boetezegels. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar geopend van 
6.30 tot 19.00 uur. In de 
zomermaanden tot 22.00 
uur. 

Tabac saint louis 

Kranten- en tijdschriften/ benzinestation 24/24 / gas 24/24 / 

autowasstraat / autoverhuur / wasserette / kaartverkoop/ 

foto-ontwikkeling / pasfoto’s / brasserie / kapper / geldauto-

maat. 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 

Al meer dan 30 jaar specialist in Provençaalse tafelkleden en 
stoffen. Tevens ruime keuze aan eigentijdse "niet 
provençaalse" tafelkleden, volop cadeau-ideeën, decoratie, 
huishoudlinnen etc. 

OPENINGSTIJDEN 
Van 15/02 tot 30/09 en 
schoolvakanties van 
Allerheiligen en Kerstmis. 

Tissus provençaux 

3 rue Emile Zola - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 77 03 56 - +33 (0)7 71 94 55 68 
tissus.provencaux@wanadoo.fr 
https://www.tissusprovencaux.fr/ 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 
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ONROEREND GOED MAKELAARS  

30 bd Gambetta - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 88 88 
martin.immo30220@orange.fr 
www.immo-camargue.com  

Gevestigd in het historische centrum en gespecialiseerd in 
vastgoedtransacties en -beheer in de Camargue en de Petite 
Camargue, helpt u bij al uw projecten: verkoop, aankoop, 
taxatie, verhuur, beheer, vastgoedexploitatie en te be-
bouwen terreinen. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar door, van 
maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag op afspraak. 

Agence martin immobilier 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 

Mistral Immobilier begeleidt u op de huizenmarkt en geeft 
advies bij uw projecten op het gebied van verkoop, verhuur, 
jaarlijks verhuurbeheer. Een warm, dynamisch en snel reage-
rend team dat u al sinds 2003 graag terzijde staat. 

OPENINGSTIJDEN 
Het hele jaar. 

Agence mistral immobilier 

1 avenue Frédéric Mistral - 30220 AIGUES-MORTES 
+33 (0)4 66 53 41 84 
+33 (0)6 28 53 24 53 
contact@mistral-immo.com 
www.mistral-immo.com 

PRIJZEN 
Op aanvraag. 
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BEREIKBAARHEID EN VERVOER  

 Met het vliegtuig  

Met de bus  

LIJN 132 NÎMES >LE-GRAU-DU-ROI > LA-GRANDE-MOTTE — € 1,50 per persoon   
+33 (0) 806 803 660 - lio.laregion.fr   
LIJN 606 MONTPELLIER > AIGUES-MORTES — 1,60€ per persoon  
+33 (0)4 34 888 999  
www.herault-transport.fr  

Met de trein  

TREINSTATION AIGUES-MORTES  
TER Nîmes > Le-Grau-du-Roi 
Route de Nîmes 
30220 AIGUES-MORTES 
www.sncf.com - 36 35 
Het station van Aigues-Mortes ligt op 10 
minuten lopen van het historische centrum. 

LUCHTHAVEN MONTPELLIER  
(25 km - 20 min) - Vluchttijd vanaf Parijs: 1u20 
 +33 (0) 825 830 003 - www.montpellier-aeroport.fr  
LUCHTHAVEN NÎMES-ALÈS-CAMARGUE-CÉVENNES  
(41 km - 40 min) - Vluchttijd vanaf Brussel: 1u45  
+33 (0)4 66 70 49 49 - www.nimes.aeroport.fr 

Parkeren is gereglementeerd.  
 
P4 - Boulevard Diderot 
Privé parkeerplaats "Les poissons d'argent"  
(op 3,5 km - zie pagina 47) 
Wijnhuis “Caveau du chêne"  
(op 12 km - zie pagina 52) 
Wijnhuis “Domaine de Montcalm”  
(op 13 km - zie pagina 53) 
"Bloemenpark Les sens des 5 continents”  
(15 km - zie pagina 45) 

Parkeren in Aigues-Mortes  

Ruim 1000 parkeerplaatsen.   

P1 - Avenue de la Tour de Constance 
P2 - P3 - P4 - Boulevard Diderot 
P5 - Rempart sud  
P6 - P7 - Avenue Frédéric Mistral 
P8 - Rue Jeanne Demessieux  
(hele jaar gratis) 
P9 - Chemin de Trente Ans 

9 9 

5 

4 

3 

2 

1 
6 

7 

8 
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TAXIS 

TAXI DU SOLEIL 

Taxibedrijf bestaat al 21 jaar. Voor toeristisch en gezon-
dheidsvervoer. 
 

30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)6 16 48 83 68 
taxidusoleil30@gmail.com 
 
Het hele jaar. 

CAMARGUE VTC PREMIUM 

Op reservering uw vervoer naar alle bestemmingen met 
een extra lange Mercedes minibus voor 1 tot 7 
passagiers of een Mercedes sedan voor 1 tot 4 
passagiers, bagage inbegrepen, tarieven vooraf bekend.  
Per uur te boeken met chauffeur om de Camargue te 
ontdekken. 
 

30220 Aigues-Mortes 
+33 (0)7 68 30 75 33 
contact@camarguevtc.com 
www.camargue-vtc-premium.com  
 
Bezoek en proeverij: € 70/uur (3 min.)  
op reservering. Het hele jaar door - 24/24u - 7/7. 
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MEDISCHE DIENSTEN  

AMBULANCE 
SARL AMBULANCE DU SOLEIL 
8 rue Vieux Bourgidou - +33 (0)4 66 53 63 66 
  

ANGIOLOOG/FLEBOLOOG 
WASELYNK/ZAPPULA 
77 rue Jacques Coeur - +33 (0)4 66 71 61 75 

 
APOTHEEK 
CATHALA 
2 bd Diderot - +33 (0)4 66 53 68 00 

DES SABLES 
91 ch. du Mas d’Avon - +33 (0)4 66 53 83 09 

DU SOLEIL 
15 av. de la Liberté - +33 (0)4 66 53 61 30 

 
ARTSEN 
Dr. ARMAN 
77 rue Jacques Coeur - +33 0(4) 66 53 61 83  
Dr. STREIFF/MEKHAZNI 
77 rue Jacques Coeur - +33 (0)4 66 53 80 68 

Dr. PINAR/CARLES 
38 rue du Fg du 12 avril - +33 (0)4 66 53 83 69  

Dr. VAILHÉ/BELLEC  

Afspraak maken alleen via www.doctolib fr 

 
AUDIOPROTHETIST 
AUDIONET 
15 boulevard Diderot - +33 (0)4 66 73 59 76 

  
DIERENARTS 
CLINIQUE VETERINAIRE DES REMPARTS 
12 bis rue A. Daudet - +33 (0)4 66 53 88 00  
FERMAUD 
15 rue des Artisans - ZA Terre de Camargue -  
+33 (0)4 66 35 20 97 
 

DIËTIST 
DESTRAIN-LAMAZERE 
37 rue A. de Nesmes Desmarets - +33 (0)6 20 14 25 55 
 

ENERGETISCHE 
MAHE 

FYSIOTHERAPEUT 
ARMAN/DEFRANCE/BENEZECH-ALLIER/SIMON 
77 rue Jacques Coeur - +33 (0)4 66 53 78 82 

DESEVEDAVY/MATHIEU/ROBERT 
77 rue Jacques Cœur - +33 (0)4 66 53 74 01 

AUDREL 
32bis rue Faubourg 12 Avril - +33 (0)4 66 93 29 47 

DIOT  
1 rue du Colonel Fabien - +33 (0)4 66 53 79 23  

LAFFONT  
8 rue du Lotissement du stade - +33 (0)4 66 35 50 81 

PERRETTE/PERRETTE-LAFFONT 
16 rue République - +33 (0)4 66 53 71 68 

GISCLARD/SACQUEPEE/GOURVEST/MOUTON 
44 avenue Frédéric Mistral – +33 (0)4 66 51 68 61 

MISTRAL 
71 avenue des Artisans - +33 (0)4 66 53 28 66 

 
HYPNOTHERAPEUT 
ROUYER-FRETTE 
36 avenue de la Montjoye - +33 (0)6 62 10 05 72 
 

LABORATORIUM 
LABOSUD 
15 avenue Frédéric Mistral - +33 (0)4 66 53 80 40 
 

MEDISCHE HULPMIDDELEN  
A2M SANTÉ 

22 avenue Frédéric Mistral 
+33 (0)4 66 53 38 32 
 

OPTICIANS 
MANEO OPTICIENS 
787 route de Nîmes - +33 (0)4 66 53 19 50 

OPTIQUE PHARMACIE CATHALA 
2 Bd Diderot - +33 (0)4 66 53 68 00 

OPTIQUE DES SALINS 

ORTHODONTIST 
DUBERNARD 
431 rue des Marchands - +33 (0)4 66 35 20 84 
 

 ORTOPHONISTEN 
HAIME-GROUL/SEGONNE / VEZOLLE 
8 rue du Fg du 12 Avril 
+33 (0)6 61 13 80 25 - +33 (0)6 07 44 35 80 -  
+33 (0)4 66 93 77 31 
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 OSTEOPATHISTEN 
FAURE 
431 rue des Marchands - +33 (0)6 26 60 76 55 

CHATEL-COMBY 
77 rue Jacques Cœur - +33 (0)4 66 51 76 48 
 

PODOLOOG 
TABUSSE 
19 rue A. Lorraine - +33 (0)4 66 53 88 81 

WEIGAND 
75 rue J. Cœur - +33 (0)4 66 51 68 62 

  
PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT 
CASTELLI-BEHENG 
77 rue J. Cœur - +33 (0)6 17 71 50 97 
 

KRAMB 
2005 chemin Haut de Peccais - +33 (0)7 50 26 16 13 
  

REFLEXOLOOG / MASSAGE 
PEYROT 
23 bd Gambetta - +33 (0)6 74 10 13 89 
 

SOPHROLOGIST 
BERCERON GOUGEON 
19 rue E. Hemingway - +33 (0)7 66 26 07 57 
 

SOIN & SOI 
50 avenue F.Mistral - +33 (0)6 66 75 28 43 
 

TANDARTSEN 
COSTE 
4 rue Sadi Carnot - +33 (0)4 66 53 67 69 

SABATER, VEYRAC & KATIE 
71 rue des Artisans - +33 (0)4 66 71 56 83 
 

THERAPEUTE 
SALVAGE 

TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE 
GUYLAINE OLIER 
431 rue des Marchands - ZA Terre de Camargue 
+33 (0)6 29 16 81 24 

 
VERLOSKUNDIGE 
PROST 
77 rue J. Cœur - +33 (0)7 60 57 31 48 

ARRAGON 
Mas de Bérénice - 30 chemin Haut de Peccais 
+33 (0)6 15 02 47 33 

 
VERPLEEGKUNDIG REFLEXOLOOG 
ST MARTIN  
303 chemin du Bosquet - +33 (0)6 22 91 91 28 
  

VERPLEEGKUNDIGEN 
ALMANSA/CASTILLON/RICHARD 
+33 (0)6 13 57 76 49 - +33 (0)6 33 83 90 41 -  
+33 (0)6 03 52 55 56 

ANTHERIEU/GUIOT/PINCHON/DESANNAUX 
+33 (0)4 66 53 87 78 - +33 (0)6 07 67 72 25 -  
+33 (0)4 66 53 70 67 

BRONNERT/SAEZ  
+33 (0)4 66 53 19 22  

BROSSELIN  
+33 (0)6 63 23 71 65 

CAUSSE  
+33 (0)6 50 16 37 70 

DORON/FERREIRA-MOUTA 
+33 (0)4 66 53 79 06 

DAMOUR/FONTAINE/GAYRAUD/MALCURAT 
+33 (0)7 79 08 68 69 - +33 (0)6 14 52 69 86 -  
+33 (0)6 37 32 23 55 - +33 (0)6 50 25 36 41 

JOVER 
+33 (0)6 23 31 62 25 
  

VERZORGINGSHUIS 
RESIDENCE COTE CANAL 
16 rue Jacques Cœur 
+33 (0)4 66 80 06 06 - cotecanal@mutuelle-mbv.fr 
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NUTTIGE NUMMERS  

Toets +33 om vanuit het 
buitenland naar Frankrijk 
te bellen  

112 
Noodsituaties 

 

18 
Brandweer 

 

17 
Politie 

 

15 
Samu of dienstdoend arts 

 

04 66 53 69 73  
Verloren voorwerpen 

26 quai des Croisades 
+33 (0)4 66 73 91 20 
www.terredecamargue.fr 

MEDIATHEEK 
Rue Nicolas Lasserre 
+33 (0)4 66 53 68 16 
 

POLITIEBUREAU 
50 boulevard Gambetta  

 

POSTKANTOOR 
Place de la Viguerie 

 

POLITIE 
27 chemin d’Esparron 
+33 (0)4 66 53 67 13 
 

1 boulevard Gambetta 
+33 (0)4 66 80 63 41 
 

27 quai des croisades 
 

portplaisance.aiguesmortes 
@terredecamargue.fr 
 

STADHUIS 
Place Saint Louis 
+33 (0)4 66 73 90 90  
contact@ville-aigues-mortes.fr 
www.ville-aigues-mortes.fr 

Het VVV-kantoor zal er alles aan doen 

om bezoekers zo goed mogelijk te 

helpen en een geslaagd verblijf te 

garanderen. Ze staat open voor sug-

gesties en klachten om onze 

dienstverlening, onderscheiden met 

het keurmerk QUALITE TOURISMETM , 

te blijven verbeteren. 

BANKEN 
 

B.N.P PARIBAS 
1 boulevard Diderot  
04 66 51 14 49 
 

CREDIT AGRICOLE  
DU LANGUEDOC 
6 rue Amiral Courbet /  
Faubourg du 12 avril 
04 66 53 06 09 
 

CAISSE EPARGNE 
14 Place Saint Louis  
04 30 67 58 20 
 

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE  
DE CREDIT  
7 bis boulevard Gambetta  
04 66 53 74 44  
 

BANQUE POPULAIRE  
DU SUD  
1121 route de Nîmes  
04 66 01 45 45 

Office de tourisme d’Aigues-Mortes 

Place Saint Louis - BP 23 - 30220 AIGUES-MORTES 
GPS : N 43° 33’ 59.8’’ / E 4° 11’ 25.5’’ 

+33 (0)4 66 53 73 00 
info@ot-aiguesmortes.com - www.ot-aiguesmortes.com 

 

DAGELIJKS BEHALVE 25/12 en 01/01  
Van 01/04 tot 30/06: 10.00 -17.00 uur - Weekend en feestdagen: 10.00-12.30 /13.00-17.00 uur 

Van 01/07 tot 31/08: 10.00 - 18.00 uur  
Van 01/09 tot 31/10: 10.00 -17.00 uur - Weekend en feestdagen: 10.00-12.30 /13.00-17.00 uur  
Van 01/11 tot 31/03: 10.00 -16.00 uur - Weekend en feestdagen: 10.00-12.30 /13.00-16.00 uur  

In het laagseizoen zondag gesloten, schoolvakanties uitgezonderd  
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PLATTEGROND VAN DE CAMARGUE  
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@otaiguesmortes 

@otaiguesmortes 

@otaiguesmortes 

www.ot-aiguesmortes.com 


