
op reis

op de een of andere manier is de  
Camargue in Zuid-Frankrijk nog niet 

ontdekt door het grote publiek.  
Terwijl het er adembenemend mooi is. 
De Nederlander Hendrik steunenberg, 
die er een resort heeft, leidt ons rond. 
Tekst: Liselotte Idema. Fotografie: Ester Gebuis. Styling: Ronald Huisinga
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op reis

 
zIjn kILomEtERs 

LanG En  
aLs jE wILt, 

HEb jE zE vooR 
jE aLLEEn”

De Camargue is geliefd bij rustzoekers  
en iedereen die van mooie natuur houdt. 
Dit bijzondere, maar nog vrij onbekende 
gebied is echt een pareltje! 
Sinds twee jaar runt de Nederlandse  
hotelier Hendrik er samen met zijn Franse 
vrouw een resort. 

Daar in De Delta
De Camargue ligt in een deltagebied  
van de Rhône. Redelijk dichtbij liggen  
de steden Montpellier en Arles. 
Het gebied staat bekend om zijn zoutwin-
ning, de rijstvelden en de wijnbouw. Dit is 
de enige plek in Zuid-Frankrijk met rijst-
velden: 15 procent van de rijstproductie 
uit Frankrijk komt hier vandaan. Doordat 
het zo moerassig is (maar niet gevaarlijk), 
strijken veel vogels er graag neer. En wat 
voor vogels! Hendrik: “Doordat dit deel 
van Frankrijk een beschermd natuurge-
bied is, is het hier relatief rustig. Er wonen 
weinig mensen en het is niet volgebouwd 
met hotels. Soms, als we zitten te ontbij-
ten, vliegen de flamingo’s gewoon over 
ons heen.” 

Maria’s in een bootje
Saintes-Maries-de-la-Mer, een plaatsje met 
amper tweeduizend inwoners, is een bede-
vaartsoord. Vooral voor de Roma. Volgens 
de verhalen komt de naam van het dorp 
van drie Maria’s die na de dood van Jezus 
in een bootje de zee op werden gestuurd. 
Zij kwamen hier aan land, vergezeld door 
hun dienares, de zigeunerin Sara. Sara 
werd uitgeroepen tot beschermheilige van 
de zigeuners. Nog steeds wordt daarom 
in het dorp feest gevierd op 24 mei, met 
muziek, danseressen en een optocht. Tra-
ditiegetrouw worden de beelden van de 
Maria’s en Sara bij de zee gezegend door 
de bisschop. De rest van het jaar worden ze 
bewaard in de kerk op het centrale plein.
Saintes-Maries-de-la-Mer ligt op ongeveer 
1,5 kilometer van het resort.

respect voor stieren
Ook de stieren in de Camargue zijn een be-
zienswaardigheid. In ieder dorpje en elke 
stad worden stierenspelen georganiseerd. 
Schrik niet: het is een spel, geen gevecht. 
Het gaat als volgt: de prachtige, grote stie-
ren zijn versierd en jonge mannen in witte 
pakken snijden die van de dieren af zonder 
ze pijn te doen. De slimste stier, die zijn 
versiersels niet af laat snijden, wint. De 
spelen zijn een spektakel voor inwoners en 
toeristen, nog populairder dan voetbal. In 
alle steden is wel een arena voor de shows, 
die ongeveer anderhalf uur duren. Dat er 
niets gebeurt met de dieren is van groot 
belang. Een getalenteerde stier is duizen-
den euro’s waard. Hendrik: “De stier wordt 
hier met respect behandeld. Stieren die 
sterven, worden zelfs staand begraven!”

sur le pont
Even genoeg natuur gezien? De stad 
Avignon, met als bijnaam Babylon aan de  
Rhône, ligt 75 kilometer landinwaarts. Het 
oude centrum staat op de Werelderfgoed-
lijst van Unesco. Dé reden waarom velen 
naar de stad afreizen, is het jaarlijkse thea-
terfestival. Dit jaar is dat van 5 tot 26 juli.
www.festival-avignon.com 

Precies de andere kant op ligt Montpellier. 
Met een goed uur rijden (65 kilometer) ben 
je er. Je vindt er smalle straatjes, een histo-
risch stadscentrum en  veel winkels. Musée 
Fabre is een must. Er hangen meer dan 800 
werken van grote schilders uit heel Europa. 
39, Boulevard Bonne-Nouvelle Montpellier.

Ook leuk: het ommuurde plaatsje Aigues-
Mortes op 30 kilometer afstand. Hendrik: 
“Heel Provençaals met leuke antiekwinkels, 
boetieks en lokale, verse producten. Je kunt 
er ook gezellig eten, van paella tot pizza.”

vincent was here
Ga je naar Arles (35 kilometer van het re-
sort), breng dan een bezoek aan het voor-
malige huis van Vincent van Gogh. Er zijn 
ook leuke winkels, en elke dag is er markt. 
Je ziet dat Vincent hier inspiratie vandaan 
haalde: de ronde huisjes komen voor op 
zijn schilderijen. Ze zijn zó gebouwd dat 
de mistral om de huizen heen kan waaien. 
Ook op het resort staat dit soort huisjes.

sprookjespaarDen
Wie naar de Camargue afreist, zal zeker de 
spierwitte Camarguepaarden tegenkomen. 
Het oude ras leeft al eeuwen in deze om-
geving. Wie durft, klimt erop en maakt een 
ritje -  ze zijn niet zo groot. Hendrik: ”We 
hebben een eigen manege en bijna alle  
gasten maken een rit te paard om de  
omgeving te bekijken. Twee keer per dag  
is er een georganiseerde tocht.”

      “De   stranden

Steden als Avignon en Montpellier 

liggen vlakbij, maar ook kleine 

plaatsjes zoals Arles en Gordes.

Hoe dichter je bij Marseille en Toulon komt, 

hoe levendiger en drukker de stranden zijn
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resort l’auberge 
cavaliÈre Du pont 
Des bannes 
Het resort van Hendrik en zijn vrouw ligt in  
het hart van de Franse Camargue. De gasten 
verblijven in kleine, witte huisjes, de cabana’s.

ligging
Aan de Route d’Arles, nabij het charmante 
stadje Les Saintes-Maries-de-la-Mer en  
grenzend aan natuurreservaat La Camargue. 
Het resort is 3,5 hectare groot. De accommoda-
tie is gebouwd in de stijl die typisch is voor deze 
streek.

Faciliteiten
Receptie, twee restaurants, bar, twee zwem- 
baden met zonneterras en ligstoelen, privé Spa, 
manege, arena, tennisbaan (hard court), tafel-
tennistafel. Op het terrein bevindt zich ook een 
manege die paardrij-excursies en huifkartochten 
door de Camargue aanbiedt. Paardrijden € 35,- 
p.p. (2 uur), huifkartocht € 20,- p.p., boottocht 
over de Rhône € 10,- p.p. (Ter plaatse reserve-
ren en betalen)

reisperioDe
8 april t/m 31 oktober 2013. Aankomst dagelijks. 
In de periode van 7 juli t/m 25 augustus 2013 
is halfpension alle dagen verplicht. Toeslag half-

pension: € 45,50 per persoon per dag.
Prijs op basis van eigen vervoer
Vertrekdata Prijzen p.p.
8/4-2/10  € 649,-
2/10 -31/10 € 499,-

libelle-arrangeMent
✺ 7 overnachtingen in Resort L’Auberge Ca-
valière du Pont des Bannes in een vrijstaande ca-
bana ✺ 7x ontbijtbuffet ✺ Welkomstdrankje en 
ontvangst door eigenaar Hendrik ✺ Welkomst-
diner ✺ 1x entree spa-center ✺ 1 dag gebruik 
fietsen en uitleg routes via de receptie.

niet inbegrepen
✺ Reis- en annuleringsverzekering ✺ Overige 
maaltijden ✺ Toeristenbelasting € 1,15 p.p.p.d. 
✺ Bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per boeking 
✺ Reserveringskosten € 17,50 per boeking.

Meer inForMatie en 
reserveren
Ga naar www.boeksnel.nl/libelle. Of bel de 
reisadviseurs van de Jong Intra Vakanties via 
telefoonnummer 0180-45 78 03. Vermeld  
a.u.b. de speciale reiscode XALES98. Op deze 

aanbieding zijn de ANVR/SGR-voorwaarden van toe-

passing. Deze reis is ook als fly drive te boeken, 
kijk voor de voorwaarden op www.boeksnel.nl/
libelle. Reiscode XVLES98.

Camargue

Fly & Drive
Boek zelf een vliegticket naar Montpel-
lier of Marseille en rijd met een huurauto 
naar het resort. Sunny Cars geeft 5% 
korting op de huurauto. Actiecode: 
SCLIB2013. De code is geldig t/m 30 
april op nieuwe boekingen. 

Ga naar www.sunnycars.nl voor het 

complete all-in aanbod van Sunny Cars 

-Grote selectie AD-pakketten, hierbij is 

een extra bestuurder bij de huurprijs 

inbegrepen, grensoverschrijding in de 

meeste West-Europese landen zonder 

toeslag mogelijk, dit geldt alleen voor 

het vasteland. Vanafprijs voor een week 

autohuur € 195,- voor een Renault 

Twingo of gelijkwaardig.

PS

8 
Dagen 
vanaF 
€ 499,-  
p.p. !* 
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Parijs

Nantes

Bordeaux

Toulouse
Camarqué

Lyon

Marseille
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