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GPS TOURISM:
doelstellingen, leden en regio's
Green Pyrenees Slow Tourism (GPS Tourism) is een toeristisch,
dynamisch project gebaseerd op de principes van duurzame
mobiliteit dat gelanceerd werd door negen leden afkomstig uit
regio’s gelegen aan beide zijden van de Pyreneeën.
Het wordt gefinancierd door het Europese POCTEFA
2014-2020 programma (acroniem voor INTERREG V-A
Programma Spanje-Frankrijk-Andorra) en dient om via
territoriale samenwerking de duurzame ontwikkeling te
promoten van de grensstreek.

Doelstellingen
De doelstellingen van het project zijn de volgende:

∙

Het natuurlijke en culturele patrimonium van de
Pyreneeën bevorderen en promoten via een integraal
grensoverschrijdend toeristisch model gerelateerd aan
ecomobiliteit.

•

Op de internationale markten de zichtbaarheid en de
promotie verbeteren van de bestemmingen in de
Pyreneese bergen gerelateerd aan ecomobiliteit.

•

De infrastructuur en de voorzieningen aanpassen om de
toegang tot de natuurlijke en culturele goederen van deze
bestemmingen verbeteren.

•

Gemeenschappelijke strategieën voor publiek-private
samenwerkingen op poten zetten en uitwerken.

Door dit project konden toeristische strategieën worden
ontwikkeld die verband houden met ecomobiliteit, konden er
grensoverschrijdende toeristische producten worden
gecreëerd en publieke en private actoren worden opgeleid op
het vlak van ecomobiliteit.

Leden van het project
Het project wordt geleid door de Regionale Raad van Pallars
Jussà en 8 andere leden :
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•

Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Regional Council of
Pallars Sobirà)

•

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

•

Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves

•

Syndicat Mixte du Train Rouge - Train touristique du Pays
Cathare et du Fenouillèdes

•

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes

•

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes

•

Syndicat Agly – Verdouble

•

Association du Pays de la Vallée de l’Agly

•

Office de Tourisme Communautaire-Perpignan Méditerranée

Regio's die deel uitmaken van
het project
Het project GPS Tourism groepeert vijf Pyreneese regio's die
aan beide kanten van de bergketen liggen:

∙

Pallars Jussà

∙

Pallars Sobirà

∙

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

∙

de Vallée de l’Agly

∙

de Vallées des Gaves - Val d’Azun

In dit dossier worden deze vijf regio's voorgesteld
(hoofdstukken 3 tot 7) net als hun specifieke opties inzake
ecomobiliteit, hun voornaamste natuurlijke en culturele
rijkdommen, hun toeristische voorzieningen, de meest
representatieve toeristische activiteiten en hun aanbod op het
vlak van accommodatie.

De Pyreneeën

De vijf regio’s die deel uitmaken van het
project GPS Tourism

France
Toulouse

Tarbes

Narbonne

Lourdes

Carcasonne

Arrens-Marsous

Va
al d’Azun

Foix

Vallée de l’Agly
l Agly
ly
y

Andorra

Estagel
Perpignan

España

Sort

Pallars Jusssà
à
Huesca

Tremp

Olette

Pallarss Sob
birà
irà
Parc Naturel
Na
Régional
des Pyrénées
yrénées Catalanes
Girona

Lleida
Barcelona

Middellandse Zee
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Duurzame mobiliteit en
ecomobiliteit
Het project GPS Tourism is gebaseerd op duurzame mobiliteit
en ecomobiliteit. Maar wat betekenen deze concepten?

Een trend die de toekomst van
het toerisme zal veranderen
De keuze voor duurzaam en verantwoord toerisme is één van de
trends die nogal opgang maakte gedurende de laatste jaren en
die ongetwijfeld zijn stempel zal drukken op het toeristische
ontwikkelingsmodel van de volgende jaren.
Dat blijkt uit het rapport "Analyser les mégatendances pour
mieux planifier l’avenir du tourisme" (Een analyse van de
megatrends om de toekomst van het toerisme beter te kunnen
plannen) dat in 2018 gepubliceerd werd door de OESO en handelt
over de megatrends die een rechtstreekse impact zullen hebben
op het toerisme rond 2040. (studies van de OESO over het
toerisme, 2018/02, editie OESO, Paris,
http://bit.do/OCDE-megatendances).

positieve gevolgen, de volgende elementen gegenereerd kunnen
worden:
∙

Doeltreffendheid en bezuinigingen bij het beheer van de
rijkdommen

∙

Verbetering van de levenskwaliteit en dat zowel voor de
bewoners als voor de bezoekers.

∙

Versteviging van het prestige van de bestemming door de
ecomobiliteit te gebruiken als marketingelement dat
bezoekers kan aantrekken die steeds meer belang hechten
aan dit concept.

Een van de sleutelinstrumenten van de promotie van de
ecomobiliteit is het creëren van ervaringen en toeristische
producten die:
∙
Rekening houden met de manier waarop men toegang
krijgt
tot de bestemming en de verplaatsing op het
territorium
∙

Het openbaar vervoer verkiezen boven het privé vervoer.

∙

Activiteiten bevorderen die minder CO₂ genereren.

∙

De gegenereerde emissies berekenen en mechanismen
uitwerken om ze te compenseren.

Definities
Volgens het Frans Instituut ADEME (Agence de l'environnement en
de la Maîtrise de l'energie – Agentschap voor het Milieu en het
Energiebeleid), is het concept toeristische ecomobiliteit een
recente term die op verschillende manieren gedefinieerd kan
worden en verschillende problemen omvat.

5%

Duurzame mobiliteit

Totaal van globale
CO₂-emissies

32%

40%

28%

CO
CO₂ van internationaal toerisme
Het feit dat er rekening wordt gehouden met de impact van het
toenemende aantal bezoekers - met inbegrip van de emissie van
broeikasgassen - vormt een concurrentiefactor voor de regio's en de
ondernemingen en een element dat de levenskwaliteit van de lokale
bevolking kan verbeteren.
In feite bedraagt de CO₂ -uitstoot die verband houdt met het internationale toerisme, 5% van het totaal. Daarvan wordt ongeveer drie vierden
gegenereerd wordt door het vervoermiddel dat gebruikt wordt om ter
bestemming te raken en door de interne verplaatsingen. Het luchtvervoer vormt 40% van het totaal, tegen 32% voor de auto, terwijl meer dan
20% van de uitstoot geproduceerd wordt door de accommodatie.

In deze context speelt ecomobiliteit een sleutelrol in het beheer
van de bestemmingen en de toeristische ondernemingen, want
de ecomobiliteit zorgt ervoor dat, los van enkele andere
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Bij dit type mobiliteit wordt menselijke energie gebruikt als
aandrijving om zich te verplaatsen en te reizen: stappen, fietsen
of schaatsen, bijvoorbeeld. Over het algemeen omvat dit ook
verplaatsingen op de rug van een ezel, een paard of een pony, of
nog met de kajak of de kano.

Ecomobiliteit
Dit omvat de gemotoriseerde vervoermiddelen die milieuvriendelijker willen zijn en ook de alternatieven voor het privé voertuig,
zoals bijvoorbeeld de collectieve vervoersystemen, het vervoer per
trein en op het water en alle gebruiksformules waarbij auto's of
fietsen worden gedeeld.
Het private gebruik van de wagen in de Europese stedelijke zones
daalt

Parijs

Londen

Slechts 36,8% van de gezinnen hebben een eigen wagen.

Slechts 40% van de gezinnen hebben een eigen wagen.
Slechts 12% van de gezinnen hebben meer dan één wagen.

Kopenhagen

Slechts 29% van de gezinnen hebben een eigen wagen.

Pallars Jussà
Castell de Mur, Mur - Pallars Jussà

Pallars Jussà is een regio gelegen in het noordwesten van Catalonië,
in het hart van de Pyreneeën en wordt gekenmerkt door zijn enorme
contrasterende landschappen, gaande van de Middellandse Zee tot
het hooggebergte. Het is een authentiek territorium met een grote
persoonlijkheid.

Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Het enorm afwisselende landschap gaat van landbouwgronden tot
enorme, uitgestrekte wouden met daar tussenin steile rotsen en
hooggebergtes (met inbegrip van het Nationaal Park d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici), gletsjermeren of karstmeren en wildwaterrivieren. Een natuurlijke omgeving met een rijke en gevarieerde fauna
en flora waar roofvogels en aaseters een prominente plaats innemen.
Het water dat in de vorm van meren, stuwmeren en rivieren een
hoofdrol speelt in een groot deel van de regio, zorgt voor prachtige
uitzichten. Het is namelijk deze overvloed aan water die de oorsprong
vormde van de grote sociale en landschappelijke verandering die zich
in de regio voordeed aan het begin van de XXste eeuw en waar
vandaag kan worden van genoten door de enorme rijkdom van het
hydro-elektrische patrimonium.

Pallars Jussà staat ook synoniem voor levend geheugen waar de
eeuwenoude tradities nog worden in eer gehouden zoals de afdaling
van de Fallas (brandende fakkels), de afdaling van de Raiers (houtvlotter)s op de Noguera Pallaresa rivier of de veemarkten (eens zo
belangrijk). De gastronomie is een ander voorbeeld van deze traditie
dankzij de producten waarbij de volle authentieke smaak van vroeger
werd bewaard maar er toch rekening werd gehouden met de
evoluties en die dus volledig aangepast zijn aan de moderne tijden.

Riu Fla
misell

Vall dels
Voltors

Congost de
Collegats

La Pobla d
de Segur

TREMP
Congost de
Mont-Rebei

Riu Noguera Pallaresa

Tren dels
Llacs

In dit landschap treft men sporen van een heel ver verleden (meerdere miljoenen jaren) en van de recentere geschiedenis. De bezoeker
kan dus reizen ten tijde van de dinosaurussen en de begrafenisrituelen (door de megalithische graven), de komst van de Romeinen en
hun expansie opnieuw beleven en de pracht bewonderen van de
kastelen, Romaanse kerken en ommuurde steden (versterkte villa's)
die werden opgetrokken in de middeleeuwen, op het ogenblik dat
Pallars Jussà een grensstreek was.

Telefèric

Congost de
Terradets

In Pallars Jussà het hele Jaar door!
Trein van de meren

Museums

Paddle surf

Off-piste skiën

Trekking

Oenokajak

Romaanse kunst

Paardrijden

Gastronomie

Natuurgebieden

Marketen en geesten

Canyoning

Mountainbike

Birdwatching

Hemelswaarneming

Klimmen
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Ecomobiele toegang en verplaatsingen
De volgende graphiek toont the verschillende alternativen om aan Pallars Jussà te komen en de duurzame manieren
om zich in de regio te verplaatsen.

Trein - touristisch treintje

Te voet

Lijn Lérida-Pobla de Segur Segur.

Info over de paden en wegen:
https://pallarsjussa.net/en/hiking

De "Tren dels Llacs" (trein van de Meren) is een
trein voor normaal en toeristisch gebruik. Het
gaat om panoramische treinen die iedere dag
rijden en ene historisch treintje dat op
zaterdag rijdt vanaf de lente tot de herfst.

Met de fiets

www.lleidalapobla.fgc.cat/home
www.trendelsllacs.cat/en/index/

Bepaalde routes voor wandeltochten en weinig
gebruikte lokale wegen kunnen ook per fiets
worden gedaan.

In Lérida, verbinding met de conventionele
trein en de HST naar Barcelona en Madrid.

https://www.pallarsjussa.net/en/information/w
alks-and-hikes-map

Bus
Lijn Lérida - València d'Àneu.
Lijn Barcelona - València d'Àneu.

Elektrische fietsen
Verschillende huurmogelijkheden beschikbaar in
de streek.

https://www.alsa.es/en

MTB-routes
Bus van het Park
Dienst Nationaal Park Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, beschikbaar van juni tot
september.
Aansluiting op de spoorverbinding Lérida-Pobla
de Segur Segur en de kabelbaan van Vall Fosca.
http://parcsnaturals.gencat.cat/en/aiguestorte
s en https://www.alsa.es/en/home

Taxi's
Taxidienst op aanvraag.
Meer info:
https://www.pallarsjussa.net/en/information/p
ublic-transport

Info over de routes en trajecten:
https://www.pallarsjussa.net/es/que-hacer/btt
Elektrische steps: Bepaalde trajecten van de
wandelroutes kunnen ook met de MTB afgelegd
worden

Te paard
Bepaalde trajecten van de wandelroutes kunnen
ook te paard afgelegd worden.
https://www.pallarsjussa.net/es/que-hacer/pas
eos-caballo

Op het water
Activiteiten op de meren en rivieren.

Autodelen
Via de sociale netwerken en autodelen online
platformen. Vooral actief gedurende het
weekend.

Info over:
https://www.pallarsjussa.net/es/que-hacer/ave
ntura-en-el-agua

Bewegen op sneeuw
Kabelbaan
Kabelbaan van Vall Fosca, toegang tot het
Nationaal Park d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici.
Open van juli tot september.
http://www.vallfosca.net/en/things-to-do-andsee/cablecar/
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Geconcentreerd in de hogere gedeelten van de
streek, in Vall Fosca.

Natuurlijke en culturele rijkdommen

Sierra de Montsec
Congost de Mont-rebei, Terradets y
Collegats (kloven)
La Terreta y Sierra de Sant Gervàs
Sierra de Boumort

Estanys de Basturs – Conca
de Tremp (meren)

Vall Fosca (Sombere
vallei)

Embalse de Terradets (meer)

Vallée de Manyanet
(vallei)

Embalse de Sant Antoni
(meer)

Rio Noguera Pallaresa (rivier)
Rio Flamisell (rivier)

Parc Nacional
d’Aigüestortes

Embassament de Terradets, Cellers - Pallars Jussà

Toeristische activiteiten

Culturele rijkdommen

De vijf voornaamste toeristische activiteiten en
ervaringen die in de regio worden voorgesteld zijn
de volgende:

Trein van de Meren

De kabelbaan van Vall Fosca
Neem de kabelbaan om gemakkelijk naar het enige
Nationaal Park van Catalonië te gaan en de
fantastische landschappen in het hooggebergte te
bewonderen.

Wandel- en natuurtochten
Maak gebruik van het uitgebreide net paden in de
streek gedurende het hele jaar: contrasterende
landschappen, routes voor elk niveau, wegen die
geschiedenis uitademen, de ongerepte natuur, ...

De grenskastelen
Het winkelmuseum van Salàs de Pallars
De dinosaurussen van Isona en Conca Dellà
Modernist geheel Casa Mauri
Raiers (houtvlotters) van de Pobla de Segur
Falles (brandende fakkels) van de Pobla de Segur
Romaanse kunst van de Vall Fosca

Grenskastelen
Kom de middeleeuwse kastelen ontdekken, het
tijdperk waarin Pallars Jussà synoniem stond voor
de strijd om de tronen.

Geologisch landschap
Pallars Jussà behoort in zijn geheel tot het Mondiale
Geopark van de UNESCO Conca de Tremp-Montsec,
dat borg staat voor een uiterst gevarieerd aanbod
aan activiteiten om de geologische waarde van de
regio te ontdekken, waarvan de meest populaire
elementen de sporen van de dinosaurussen zijn.

Wateractiviteiten op de meren en in de
gorges
Op de meren van Sant Antoni en Terradets kunt u
terecht voor heel wat activiteiten in een prachtig
en vredig landschap. En als u een echte kick wil, is
er aan kano's alvast geen gebrek!
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Toeristische voorzieningen
Hierbij een korte beschrijving van de voornaamste
toeristische voorzieningen in de streek.

Station Sport en Natuur van de Pyreneeën –
La Pobla de Segur

De ruïnes van deze oude boerderij worden gebruikt
om de talrijke bezoekers te verwelkomen die de
indrukwekkende kloof van Mont-rebei komen
bewonderen

Dankzij het project PGS Tourism is dit centrum in het
oude treinstation van La Pobla de Segur omgevormd
tot Toeristisch bureau, trekking & bike centrum en
tentoonstellingsruimte van de plaatselijke natuur.

Meer info:
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/congostde-mont-rebei/la-masieta

Meer info:
www.lapobladesegur.cat/en/fitxa/oficina-de-turismo

Espace Raier – La Pobla de Segur

Winkelmuseum van Salàs de Pallars
Interpretatiecentrum voor de vroegere handel.
Origineel museografisch ontwerp waarbij acht
winkels en ruimten uit de tijd opnieuw werden
gereconstrueerd en de dagelijkse gebruiksgoederen
worden tentoongesteld en verspreid.

Op deze tentoonstelling worden de geheimen van het
oude beroep van raier (houtvlotter) onthuld, dat was
de persoon die instond voor de houtverwerking en
het vervoer ervan via de rivier.
Meer info:
www.lapobladesegur.cat/en/fer_visitar/espai-raier-t
imber-raftsmen

Meer info: botiguesmuseusalas.cat/es

Casal dels Voltors – De toren van Tamúrcia

Epicentrum, bezoekerscentrum van het
Geopark - Tremp

Toeristisch informatiecentrum en
interpretatiecentrum van de aaseters die men kan
observeren in de Pyreneeën en in de
indrukwekkende streek La Terreta.

Zenuwcentrum van de toeristische informatie van het
mondiale Geopark van de UNESCO Conca de
Tremp-Montsec en regio en tentoonstellingsruimte van
de waarden van het lokale, culturele en natuurlijke
patrimonium.
Meer info:
www.pallarsjussa.net/en/cultural-heritage/epicentre-v
isitors-center

Museum van de Conca Dellà – Isona
De site biedt de mogelijkheid om een streek te
ontdekken waar eens de Romaanse cultuur heerste
en nog heel wat vroeger, enkele van de laatste
Europese dinosaurussen voorkwamen.

Meer info: www.viujussa.cat/en/casal-dels-voltors

Casa Bonifaci – Llimiana
In dit huis ontdekt u de plaatselijke geschiedenis en
die van de familie Bonifaci : vier generaties artsen
die er woonden sedert het begin van de XIXde eeuw.
De bekendste was Josep Bonifaci Mora (om zijn
medische en politieke loopbaan gedurende de
Spaanse burgeroorlog).
Meer info: www.llimiana.com/bonifaci.php

Waterkrachtcentrale – Talarn

Meer info: www.parc-cretaci.com/en

Net als in het hydro-elektrisch museum van Capdella
leert men hier het hydro-elektrisch patrimonium van
de streek beter kennen.

Waterkrachtmuseum van Vall Fosca –
Capdella

Meer info:
www.pallarsjussa.net/es/patrimonio-cultural/central
-hidroelectrica-de-talarn

Het idee bestaat erin om de reiziger te laten reizen
door de tijd: vanaf het ogenblik dat het idee ontstond
om een waterkrachtcentrale te bouwen tot de
inwerkingtreding ervan in 1914, aan de hand van de
economische, sociale en infrastructuurwijzigingen
die ermee gepaard gingen.
Meer info:
www.vallfosca.net/en/things-to-do-and-see/capdella
-hydroelectric-museum

08

Fermette van Mont-rebei

Casal Manyanet – Tremp
In dit huis beleeft men opnieuw de sfeer van de stad
Tremp in de XIXde eeuw en ontdekt men vooral het
leven van Sant Josep Manyanet, befaamd priester en
opvoeder.
Meer info:
www.pallarsjussa.net/en/cultural-heritage/casal-ma
nyanet

Accommodatie

89

7

490

420
Accommodatie voor
toeristisch gebruik

Pension/
zomerkampwoningen

19

2

3.958

27

726
Hotel

Totaal aantal plaatsen
Appartementen

5

59
447

1.794
Camping

Landelijke
accommodatie

Aantal voorzieningen
Aantal plaatsen

Websites en bureaus voor toerisme
Regio Pallars Jussà | www.pallarsjussa.net/en
Aanbod aan activiteiten en accommodatie van Pallars Jussà | www.viujussa.cat/en
Vall Fosca | www.vallfosca.net/en
Geopark Conca de Tremp-Montsec | www.projectegeoparctrempmontsec.com/es/
Provincie Lleida | www.aralleida.cat/en
De Catalaanse Pyreneeën | www.visitpirineus.com/nl
Toerisme in Catalonië | www.catalunya.com

Castell de Mur, Mur - Pallars Jussà
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Pallars Sobirà
Gerri de la Sal - Pallars Sobirà

Pallars Sobirà is een regio in Catalonië in het hart van de
Pyreneeën, die loopt van de kloof van Collegats in het noorden,
langs de rivier Noguera Pallaresa en zijn bijrivieren en meerdere
valleien vormt met een eigen persoonlijkheid.
Het is een combinatie van de hoger gelegen rustieke hooggebergtelandschappen, meren en alpenweiden (tijdelijk bewoond door
de herders en de wachters van de berghutten) en levenslustige
valleien die bruisen van activiteiten zoals de vallei van Àssua, de
vallei van Cardós, de vallei Ferrera, de vallei van Siarb, de
gletsjervallei Burg et de valleien van Àneu.

In Pallars Sobirà kunt u uitstekend gaan eten, wijnen drinken van
plaatselijke wijnbouwers en heel wat ecologische producten
proeven. Dankzij het enthousiasme en de vernieuwing van de
chefs en de passie van de restauranthouders die zich gegroepeerd hebben in een vereniging "La Xicoia" (De cichorei)
genoemd, is de keuken van Pallars een rijke keuken die
synoniem staat voor kwaliteit en creativiteit.

In Pallars Sobirá bevindt zich ook het grootste meer van de
Pyreneeën - Certascan–, de hoogste bergtop van Catalonië - de
Pica d’Estats (3.143 meter hoogte) - en het hoogst bewoonde
dorp van Catalonië: Rubió.

Estany de Certascan
Riu Noguera Pallaresa
Parc Natural de l’Alt pirineu

Port de la Bonaigua

Riu Noguera de Cardós

Vall d’Àneu

Dankzij zijn uitbundige natuur is Pallars Sobirà de regio met de
grootste beschermde oppervlakte van Catalonië. Tot dat
beschermde natuurschoon behoort meer bepaald het Nationaal
Park Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (het enige in zijn
genre in Catalonië) en het Natuurpark Alt Pirineu (het grootste
Catalaanse park).

Parc Nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici

Riu Noguera de Vallferrera

Vall de Cardós

Vallferrera

Llavorsí
Riu Noguera Pallaresa

De vijfhonderdjarige middeleeuwse geschiedenis waarvan
sporen worden aangetroffen in het landschap dateert uit de tijd
dat dit nog het Graafschap Pallars was. De praal en pracht uit die
tijd zijn nog steeds te bewonderen door de aanwezigheid van
burgerlijke en religieuze architecturale overblijfselen. Het
voornaamste cultuurpatrimonium wordt gevormd door de
Romaanse architectuur. Vanuit etnografisch standpunt bewaren
deze bergstreken het volksgeheugen net als de overblijfselen
van gereedschappen en machines die verband houden met de
traditionele ambachten uit de Pyreneeën.

Rialp

SORT
Gerri de la Sal

Collegats

In Pallars Sobirà het hele Jaar door!
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Embassamnet de
la Torrassa

Trekking

Sneeuw toerisme

Off-piste skiën

Mountainbike

Running

Kajak

Rafting

Romaanse kunst

Industrieel
patrimonium

Museums

Natuurgebieden

Paardrijden

Canyoning

Marketen en feesten

Gastronomie

Ecomobiele toegang en verplaatsingen
De volgende graphiek toont the verschillende alternativen om aan Pallars Sobirà te komen en de duurzame
manieren om zich in de regio te verplaatsen.
Trein + Bus

Te voet

Gecombineerd trein-bussysteem dat de lijn
Lérida-Pobla de Segur verbindt met de streek
Pallars Sobirà.

Info over de paden en wegen:
http://turisme.pallarssobira.cat/en/things-to
-do/hiking/

In Lérida, verbinding met de conventionele
trein en de HST naar Barcelona en Madrid.
http://lleidalapobla.fgc.cat/documents/20181/
0/Horaris_Lleida_V+_Aneu_2018.pdf

Bus
Lijn Lérida - València d'Àneu.

Op het water
Verschillende activiteitenmogelijkheden op
wildwater en rustig water.
http://turisme.pallarssobira.cat/en/things-to
-do/outdoor-adventure/

Lijn Barcelona - València d'Àneu.
https://www.alsa.es/en/home

Met de fiets
Meerdere niet aangeduide bergpassen: Port
de la Bonaigüa, Port del Cantó, …

Bus van het Park
Dienst Nationaal Park Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, beschikbaar van juni tot
september.
Aansluiting op de spoorverbinding
Lérida-Pobla de Segur Segur en de kabelbaan
van Vall Fosca.
http://parcsnaturals.gencat.cat/en/aiguestort
es en https://www.alsa.es/en/home

Sneeuwbus

MTB-routes
Info over de routes en trajecten:
http://turisme.pallarssobira.cat/en/things-to
-do/outdoor-adventure/mountain-biking/

Te paard
Info over de routes en excursies:
http://turisme.pallarssobira.cat/en/things-to
-do/outdoor-adventure/horseback-riding/

Sneeuw- en skibus.
Meer info op:
http://turisme.pallarssobira.cat/en/ en
http://www.skipallars.cat/en/

Taxi's

Bewegen op sneeuw
Verschillende mogelijkheden tot bergskiën,
langlaufen en sneeuwschoenwandelen.
http://turisme.pallarssobira.cat/en/things-to
-do/snow-activities/

Regionaal vervoer op aanvraag.
Aansluiting op La Seu d'Urgell, Barcelona en
andere bestemmingen.
Taxidiensten vanaf verschillende lokaliteiten
naar het Nationaal Park d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, het Natuurpark Alt Pirineu en
andere natuurzones.
otpallarssobira.wordpress.com/bus/taxis-2/

Taxi's
Toegangsdienst tot het Nationaal Park
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici vanaf
Espot.
http://www.taxiespot.com
Meer info op:
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestorte
s/visiteu-nos/acces-Park-00001/index.html
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Natuurlijke en culturele rijkdommen

Het Nationaal Park Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, het
Natuurpark Alt Pirineu

Het meer Certascan

De valleien Àssua

Het meer La Torrassa en
Mollera d'Escalarre

De valleien Cardós

Het meer van Montcortés
en de Plaine de Corts

De valleien Siarb

de Pica d’Estats
De kloof van Collegats et Sierra
de Boumort

De valleien Ferrera

Noguera Pallaresa (een
van de beste rivieren
om aan wildwatersport
te doen in Europa)

De valleien Àneu

Congost de Collegats - Pallars Sobirà

Toeristische activiteiten
De vijf voornaamste toeristische activiteiten en
ervaringen die in de regio worden voorgesteld zijn
de volgende :

Sneeuwtoerisme
Doe aan alpijns skiën, langlaufen,
sneeuwschoenwandelen, off-piste skiën, … en
maak plezier in de snowparks, de tuinen in de
sneeuw of aan boord van een sneeuwschuiver. Het
ontbreekt zeker niet aan stations: Espot (web),
Port Ainé (web), Tavascan (web), Baqueira-Beret
(sector Bonaigua-Pallars, web) en
Virós-Vallferrera (web) !

Wandel- en natuurtochten
Laat u meeslepen langs de paden van Pallars Sobirà,
van het oude traditionele spoorwegnet tot het
uitgebreide net paden in de parken. Beleef
onvergetelijke momenten met een officiële gids die
u de mooiste landschappen toont, bekijk de fauna
en flora, ontdek de meest merkwaardige elementen
van de traditionele architectuur.

Natuuractiviteiten
Geniet van de paden op de mountainbike (MTB)
langs de bospaden, de excursies te paard of als u
liever loopt, de bergraces.

Cultuur, patrimonium en literatuur
Romaanse kerken, middeleeuwse bruggen,
versterkte torens en kasten, bunkers uit de
Spaanse burgeroorlog, historisch industrieel
patrimonium... zijn maar enkele van de talrijke
overblijfselen uit het verleden die u de kans
bieden om door de tijd te reizen en mythische
ruimten te ontdekken die synoniem zijn van
legendes en eeuwenoude geschiedenis. Op het
grondgebied bevinden zich ook enkele literaire
routes waar u de scènes van populaire boeken
opnieuw kunt beleven.

Culturele rijkdommen
Ambachtslui/Ateliers
Torens, kastelen, ommuurde stadjes en middeleeuwse bruggen
Romaanse kunst: kerken, kapellen en kloosters
Gotische en barokke kunst: retabels en religieuze
monumenten
Etnografisch bergpatrimonium

Wateractiviteiten in de rivieren en de
kloven
Het water van de Noguera Pallaresa en de canyons
uit de streek vormen het ideale kader om aan
kanovaren, rafting en kajakvaren te doen op het
wilde water. Voor rustiger activiteiten op rustig
water, is het Meer La Torrassa perfect geschikt.
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Tentoonstellingen van de hedendaagse volkscultuur
Charmante dorpjes
Elementen van het historische geheugen

Toeristische voorzieningen
Hierbij een korte beschrijving van de voornaamste
toeristische voorzieningen in de streek.

Regionaal toeristisch bureau van
Pallars Sobirà – Sort
Voorstelling van de rijkdommen op het grondgebied.
Permanente en tijdelijke tentoonstellingen
Meer info: turisme.pallarssobira.cat/en/

Huis van het Nationaal Park Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici – Espot
Informatie en permanent tentoonstellingscentrum van
het nationaal park.

Museumgevangenis Chemins de la Liberté –
Sort
Een museum van de grensoverschrijdende vrede.
Meer info: camidelallibertat.cat/cast/index-cast.html

Middeleeuws dorp Santa Creu de Llagunes –
Port del Cantó – N-260
Overblijfselen van de vesting gebouwd op een oud
dorpje uit het bronzen tijdperk.
Meer info:
turisme.pallarssobira.cat/en/plan-your-trip/museums-p
laces-of-interest/

Meer info:
parcsnaturals.gencat.cat/en/aiguestortes/visiteu-nos
/equipaments-itineraris/equipaments/

Interpretatiecentrum van Romaanse kunst –
Son

Huis van het Natuurpark Alt Pirineu – Llavorsí

Meer info: www.pyrenea.com

Zetel van het Natuurpark en infopunt.

Interactieve permanente tentoonstelling van Romaanse
kunst in Pallars Sobirà.

Meer info: parcsnaturals.gencat.cat/en/alt-pirineu

Vlindermuseum van Catalonië – Ribera de
Cardós

Ecomuseum van de herders van de Vallei
Àssua – Llessui

U kunt er alle vlinders uit Catalonië bekijken en zien hoe
ze interageren met hun omgeving.

Uitleg over de verschillende taken van de herders
gedurende de verschillende cycli van het jaar.

Meer info: www.papallones.net

Meer info:
turisme.pallarssobira.cat/en/plan-your-trip/museum
s-places-of-interest/

Zagerij Àreu

Ecomuseum van de Valleien van de Àneu –
Esterri d’Àneu
Ontdek de natuurlijke en culturele rijkdommen van de
valleien van de Àneu en de veranderingen die zij
ondergaan hebben gedurende de laatste decennia. Het
ecomuseum is ook een ruimte waarin de verschillende
elementen van het patrimonium van de valleien van de
Àneu worden beheerd.

Getuige van de houtindustrie die alomtegenwoordig was
in de Pyreneeën.
Meer info:
turisme.pallarssobira.cat/en/plan-your-trip/museumsplaces-of-interest/

Waterkrachtcentrale van Tavascan
Geleid bezoek aan één van de grootste ondergrondse
waterkrachtcentrales uit Europa.
Meer info: www.tavascan.net

Meer info: www.ecomuseu.com/es

Museum, zoutpannen en klooster van Santa
Maria de Gerri – Gerri de la Sal
Het historische belang van zout: bron van zout water,
zoutpannen en klooster.
Meer info:
turisme.pallarssobira.cat/en/plan-your-trip/museums
-places-of-interest/

Het huis van de bruine beer van de
Pyreneeën – Isil
Interpretatiecentrum van het natuurlijke milieu waarin de
bruine beer leeft, uniek in Catalonië.
Meer info:
turisme.pallarssobira.cat/en/plan-your-trip/museums-pla
ces-of-interest/
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Accommodatie

464

18

2.552

850

Accommodatie voor
toeristisch gebruik

Pension/
zomerkampwoningen

60

5

14.673

32

2.847
Hotel

Totaal aantal plaatsen
Appartementen

21

104
718

7.674
Camping

Landelijke
accommodatie

Aantal voorzieningen
Aantal plaatsen

Toeristische informatiesites
Regio Pallars Sobirà | turisme.pallarssobira.cat/en
Valleien van de Àneu | www.vallsdaneu.org/en
Provincie Lleida | www.aralleida.cat/en
De Catalaanse Pyreneeën | www.visitpirineus.com/nl
Toerisme in Catalonië | www.catalunya.com
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Monestir de Santa María de Gerri, Gerri de la Sal - Pallars Sobirà

Regionaal Natuurpark van
de Catalaanse Pyreneeën
Train Jaune – Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

Het Regionale Natuurpark van de Catalaanse Pyreneeën bevindt
zich aan de Franse zijde van het massief van de Pyreneeën,
langs de grens met Spanje en Andorra. Het is 138.000 hectaren
groot en bestrijkt een groot deel van de Haute Cerdagne, Capcir
en de Haut Conflent, drie gebieden met een sterke territoriale
identiteit.

Door het gebied rijdt ook het befaamde Train Jaune (Gele
Treintje) dat vanaf 1910 een traject van 62 kilometer aflegt
tussen Villefranche-de-Conflent en Latour-de-Carol. Naast deze
belangrijke toeristische rijkdom op het vlak van duurzame
mobiliteit, telt het Regionale Natuurpark ook 7 skistations en 5
kuuroorden.

Capcir staat voor een berglandschap met enorme uitgestrekte
bossen, prachtige meren en toppen die vaak met sneeuw bedekt
zijn. Cerdagne is een grote hoogvlakte waar kuddes grazen op
weiden met bloemen in de lente en grote besneeuwde vlakten in
de winter. Conflent heeft een wat meer mediterraan klimaat en
bestaat uit ontelbare valleien bezaaid met terrassen en muurtjes
in steenrots, tuinen en boomgaarden met irrigatiekanalen en
hangende dorpjes.

Kenmerkend voor de zone is ook het hoge aantal dagen
zonneschijn per jaar. Een mild klimaat dan uitnodigt om het
Regionale Natuurpark het hele jaar door te bezoeken via het
uitgebreide net bewegwijzerde paden, zoals bijvoorbeeld de GR
10.
De historische en culturele rijkdom is prominent aanwezig in
ieder hoekje van het gebied zoals blijkt uit de architectuur in
steenrots onder de vorm van muren en hutten, Romaanse
kerken, Barokke kunst en de volledige geschiedenis die
samenhangt met het befaamde verdrag van de Pyreneeën uit
1659.

Dit berggebied telt dus heel diverse, buitengewone landschappen op een hoogte tussen 300 en 3.000 meter. Dankzij de
invloed van het mediterraan klimaat in deze bergmassieven is er
ook een uitzonderlijk rijke fauna en flora

L'Au
de

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Lac des Bouillouses
Lac de Matemale

La

Mont-Louis

LATOUR-DE-CAROL

Odeillo

Têt

e

aun
in J
Tra

Sauto
Saint Thomas

In PNR des Pyrénées Catalanes het hele jaar door!
Trekking

Zwemmen in
open waters

Zonneoven

Train Jaune
(Gele Treintje)

Mountainbike

Patrimonium en
begeleide bezoeken

Minerale bronnen

Ski

Windsurf

Wateractiviteiten

Racefietsen
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Ecomobiele toegang en verplaatsingen
De volgende graphiek toont the verschillende alternativen om aan PNR des Pyrénées Catalanes te komen en de
duurzame manieren om zich in de regio te verplaatsen.
Trein
SNCF
TER van Perpignan naar
Villefranche-de-Conflent (tijdelijk buiten dienst).
TER van Toulouse naar Latour de Carol/Enveitg.
Rechtstreekse nachttrein van Parijs naar Latour
de Carol.

Pyreneeën-Cerdagne:
https://www.pyrenees-cerdagne.com/en/activit
es-english/land-of-hiking
Conflent-Canigou:
https://www.tourism-canigo.com/organize/notto-be-missed/hiking

Verbinding met Perpignan en Toulouse met de
HST https://en.oui.sncf/en/

Bewegen op sneeuw

Rodalies de Catalunya (voorstedenspoorlijn) RENFE.

Mogelijkheid om langlauf- bergski- en
sneeuwschoentochten te maken

Lijn R3 Barcelona / Puigcerdà / Latour de Carol
http://rodalies.gencat.cat/en/

Trail running
Verschillende routes:

Trein - touristisch treintje
Train Jaune (Gele trein)
Toeristisch belangrijke treinlijn van
Villefranche-de-Conflent naar Enveitg / Latour
de Carol https://www.ter.sncf.com/occitanie

Catalaanse Pyreneeën:
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sorti
r-et-decouvrir/le-trail-en-pyrenees-catalanes

Met de fiets
Vanaf het net van secundaire wegen.

Bus
Vanaf Perpignan : lijn 260 Perpignan /
Mont-Louis / Porté Puymorens.
Andere lijnen in het Natuurpark
https://www.laregion.fr/transports-pyreneesorientales-regulier

Elektrische fietsen: Er bestaan meerdere
huurmogelijkheden in de streek.
Dienst beschikbaar aan de aankomst van de
Train Jaune in Mont-Louis/La Cabanasse

MTB-routes
Taxi's
Meerdere firma's stellen een taxidienst voor in
de regio.

Autodelen

Vernet-les-Bains:
http://www.vernet-les-bains.fr/page/vtt
Madres Coronat:
https://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/espace-vtt-ma
dres-coronat/

blablacar (in Frankrijk)
www.blablacar.fr

Catalaanse Pyreneeën:
https://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/capcir-haut-co
nflent-6/

Autostop georganiseerd op plaatselijke
schaal: "rezopouce" http://www.rezopouce.fr

Pyreneeën-Cerdagne:
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortiret-decouvrir/au-fil-des-sentiers-toutes-nos-ra
ndos/circuits-vtt-des-pyrenees-catalanes

Te voet

Fatbike:
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortiret-decouvrir/le-fatbike-en-pyrenees-catalanes

Voornaamste routes: GR-10 en Pic du Canigou.
https://www.canigo-grandsite.fr/
Andere routes (ZELFDE LINKS ALS IN HET
CATALAANS):
Catalaanse Pyreneeën:
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-e
t-decouvrir/au-fil-des-sentiers-toutes-nos-rand
os/randonnee-pedestre-en-pyrenees-catalanes
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Bewegwijzerde trajecten FFC naar:

Natuurlijke en culturele plaatsen

De emblematische toppen
van Canigou en Carlit
Plaines de Capcir en
Cerdagne (vlaktes)

Lacs de Bouillouses, Camporells,
Nohèdes, Font viva en Lanós
(meren)

De natuurreservaten van Conat,
de vallei van de Eyne, Jujols,
Mantet, Nohèdes, Nyer en Py

Grottes de Fontrabiouses en
Canalettes (grotten)

Conflent

Têt (rivier)

Gorge en bassins van Carança
(kloven en bekkens)
Lac de Matemale, Capcir – Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

Toeristische activiteiten
De vijf voornaamste toeristische activiteiten en
ervaringen die in de regio worden voorgesteld zijn
de volgende :

Wandeltochten op alle niveaus
Beklim de emblematische toppen van de Canigou
of de Carlit, doorkruis de charmante
landschappen in het hooggebergte met hun
talloze wouden en meren (Bouillouses, Nohedes,
Camporells, enz.) … Door het gevarieerde aanbod
wandelpaadjes krijgt jong en oud de kans om in
de bergen te gaan wandelen.

Alpijns skiën en langlaufen
Doe aan wintersporten in een droomlandschap.
Ontdek de lokale skistations en geniet van het
Alpijns skiën, langlaufen of off-piste skiën. En
als u graag wandelt in de besneeuwde wouden,
zijn er tal van paden geschikt voor
sneeuwschoenen !

MTB-tochten

Thermaal water
Een andere manier om te genieten bestaat erin
zich te ontspannen in één van de kuuroorden,
waarvan sommige van Romaanse oorsprong zijn.
De baden van Dorres (en hun fantastisch uitzicht),
Llo, Saint-Thomas, Molitg-les-Bains en
Vernet-les-Bains dompelen u onder in een
zwavelrijke waterwereld met helende
eigenschappen.

Culturele plaatsen
Train Jaune (Gele trein)
Villefranche-de-Conflent (stadsmuren/Fort Liberia
en grotten)

Kies uw uitverkoren route tussen de
bewegwijzerde FFC-routes Vernet-les-Bains,
Madres Coronat en de Catalaanse Pyreneeën.

Mont-Louis (wallen, citadel en zonnecentrale)

Middeleeuwse steden

Abdijen van Saint Michel de Cuxa en Saint Martin
du Canigou

Ontdek de burchten van de architect Vauban die
verband houden met het Verdrag van de
Pyreneeën, tot werelderfgoed geklasseerd door
de UNESCO, en meer bepaald het middeleeuws
stadje Villefranche-de-Conflent en de citadel van
Mont-Louis.

Zonnecentrale van Odeillo

Museum van de Cerdagne
Dierenpark van Angles
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Toeristische voorzieningen
Hierbij een korte beschrijving van de voornaamste
toeristische voorzieningen in de streek.

Natuurreservaten van Conat, de vallei van
Eyne, Jujols, Mantet, Nohèdes, Nyer en Py

Huis van het Regionaal Natuurpark La
Bastide – Olette

In bepaalde reservaten zijn er infopunten,
tentoonstellingen, geleide parcours en andere
activiteiten om het natuurlijk historisch en
archeologisch patrimonium te ontdekken.

Dit "eco" gebouw gelegen op een burcht uit de XIVde
eeuw, is de centrale zetel van het park. De twee
torens zijn bewaard gebleven, net als de
overblijfselen van het stuk muur dat hen verbond.
Daar bevindt zich een historisch interpretatietraject,
een groentetuin met tal van oude groentesoorten en
een ruimte die een kolonie kleine rhinolopihidae
huisvest, een beschermde vleermuizensoort.
Meer info:
www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/maiso
n-du-parc-accueil-informations

Mont-Louis – Villefranche-de-Conflent Fort Liberia
Mont-Louis is één van de 9 steden die volledig
opgetrokken werd door architect Vauban in de XVIIde
eeuw. Villefranche-de-Conflent is een middeleeuws
stadje waarvan de oorsprong teruggaat tot de XIde
eeuw. De wallen werden uitgebreid en versterkt door
Vauban; hij bouwde onder andere ook het ziekenhuis,
de kazerne en Fort Liberia, dat uitsteekt boven de
citadel.
Meer info: www.pyrenees-cerdagne.com/en en
www.tourism-canigo.com

Zonnecentrales van Mont-Louis en Font
Romeu-Odeillo-Via – Zonnekrachtcentrale
Thémis
Dankzij de meer dan 3.000 uur zon per jaar waarvan
deze gebieden genieten behoren de zonnecentrales
van Mont-Louis (de eerste ter wereld werd er gebouwd
in 1949) en Font Romeu-Odeillo-Via (1970, gewijd aan
het onderzoek), nu ook tot het landschap en vormen zij
een verplichte halte. Zonder de zonnekrachtcentrale
Thémis te vergeten waar verschillende
onderzoeksprojecten werden ontwikkeld.
Meer info: www.pyrenees-cerdagne.com/en

Kuuroorden Dorres, Llo en Saint Thomas
In badplaatsen zoals Saint-Thomas kan men baden in
water van 37°C midden in een stenen amfitheater. De
zwavelhoudend baden van Dorres en Llo zijn prachtig
gelegen. En er zijn nog twee andere plaatsen die zich
als een vis in het badwater voelen: Vernet-les-Bains
en Molitg-les-Bains).
Meer info: www.tourism-canigo.com y
www.pyrenees-cerdagne.com/en
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Meer info: www.pyrenees-catalanes.net
www.pyrenees-cerdagne.com/en en
www.tourism-canigo.com

Museum van Cerdagne – Sainte-Léocadie
Dit etnologisch en historisch museum bevindt zich in
een oude boerderij van Cal Mateu, uit de XVIIIde eeuw. U
kunt er deelnemen aan pedagogische activiteiten over
verschillende thema's, meer bepaald in verband met de
teelt van groenten in de bergen.
Meer info: www.pyrenees-cerdagne.com/en

Grotten van Fontrabiouse en Grandes
Canalettes
Bezoek aan de grotten voor jong en oud. Het eerste
bevindt zich in het dorpje met dezelfde naam, in de
streek van Capcir en ontstond door een marmer- en
onyxgroeve. De ingang van het tweede bevindt zich op
300 meter van Villefranche-de-Conflent.
Meer info: www.pyrenees-catalanes.net en
www.tourism-canigo.com

Accommodatie

29

38

3.242

2.365
Pension – berghut
Hotel

34

1.607

26.499

5.346
Bed&breakfast

5.803
Toeristische
residenties

Totaal aantal plaatsen

6

43

484

9.259
Vakantiedorpen
Camping

Aantal voorzieningen
Aantal plaatsen

Sites en bureaus voor toerisme
Regionaal Natuurpark van de Catalaanse Pyreneeën| www.parc-pyrenees-catalanes.fr
Toerisme in Frans Cerdagne | www.pyrenees-cerdagne.com/en
Toerisme in Conflent-Canigou | www.tourisme-canigou.com
Toerisme in de streek Capcir | www.pyrenees-catalanes.net
Toeristische bureaus die verbonden zijn met skistations | hiver.font-romeu.fr
ete.font-romeu.fr
www.pyrenees2000.com/fr
www.lesangles.com/fr
Toerisme in de Oostelijke Pyreneeën | www.tourisme-pyreneesorientales.com/en
Toerisme in Occitanië | www.toerisme-occitanie.nl
Mont-Louis - Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

19

Vallée de L’agly
(Vallei van de Agly)
Plan d'eau sur l'Agly - Vallée de l'Agly

In het oosten van de Pyreneeën, dicht tegen de Middellandse
zee, heeft het water van de Agly een vallei uitgehouwen die van
het westen naar het oosten loopt op een grondgebied gekenmerkt door haar landelijk karakter, met een grote variatie aan
landschappen en panoramische zichten zoals de kloven van
Galamus, de bossen met steeneiken, de kalksteenkliffen, het
meer van Agly, de vlakte van Roussillon en enkele mediterraanse lagunes.
Deze natuurlijke ruimten vormen één geheel met de voornaamste identiteitskenmerken van de Vallée de l’Agly : het landschap
en de wijnbouwactiviteiten. Dankzij de geologische diversiteit
van deze gronden, de lange traditie van de coöperatieven en de
drie lokale oorsprongsbenamingen (Maury, Rivesaltes en Côtes
Roussillon Villages) is deze streek nu een oenotoeristische
zone van eerste categorie die heel wat in petto heeft: wijnroutes en -degustaties, bezoek aan kelders, wandelingen door de
wijngaarden, enz.
De geschiedenis van dit grondgebied is ook een belangrijke
belangstellingspool, deels omdat het om een grensstreek gaat

Le Fenouillèdes
Axat

tussen het Verdrag van Corbières en dat van de Pyreneeën. Er
wordt gezegd dat men in deze vallei verschillende geschiedkundige periodes kan herbeleven die 450.000 jaar beslaan. Het
landschap is doordrenkt van getuigenissen uit het verleden,
zoals de prehistorische dolmen, de kerken en kapellen, de
uitkijktorens, de grensposten, de kastelen van de Katharen, enz.
Daarbij wordt de rijkdom van het patrimonium gevoegd die
samenhangt met de landbouw- en wijnbouwactiviteiten: de
herdershutten, de muren in steenrots, historische paden, enz.
Inzake patrimonium en duurzame mobiliteit moeten we ook de
Train Rouge (Rode Trein) vermelden, een toeristische trein die
de oude spoorlijn volgt die de verbinding vormde tussen
Rivesaltes en Carcassonne.
Via de talloze artisanale producenten en lokale markten is ook
de gastronomie heel aanlokkelijk. Fruit en groenten van het
seizoen, geitenkaas, honing, olijfolie, vijgen, de befaamde
abrikozen van Roussillon of nog de heerlijke confituren, dat zijn
slechts enkele voorbeelden van de rijke gastronomie van de
Vallée de l’Agly.

Gorges de Galamus

Les Corbières

Saint Paul de Fenouillet

Le Train Rou

ge

Tautavel

ESTAGEL

Fenouillet
Latour de France
Lac sur l’Agly

Cassagnes
Caramany

Perpignan

In Vallée de l’Agly het hele jaar door!
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Train Rouge
(Rode Trein)

Fietstoerisme

Wateractiviteiten

Racecircuit

Prehistorie

Trekking

Mountainbike

Vissen

Fauna

Wijngaarden

Trail running

Paardrijden

Patrimonium en
begeleide
bezoeken

Uitkijkpunten

Oenotoerisme

Klimmen en
via ferrata

Marketen

Picknick terrein

Ecomobiele toegang en verplaatsingen
De volgende graphiek toont the verschillende alternativen om aan Vallée de l'Agly te komen en de duurzame manieren om zich in de regio te verplaatsen.

Trein

Elektrische wagens

SNCF

Regelmatige dienst in de zomer in de Gorges
de Galamus.

TER - Gare de Rivesaltes
https://www.ter.sncf.com/occitanie
HST -Station Perpignan
https://en.oui.sncf/en/

Trein - touristisch treintje
Train rouge (Rode trein).
Toeristisch belangrijke treinlijn van Rivesaltes
naar Saint Martin-Lys. 60 km. Operatief van
april tot oktober en op enkele feestdagen
gedurende de winter. Opties op aanvraag.
https://www.letrainrouge.fr

Oplaadpunt in alle gemeenten.

Te voet
Katharenroute (GR). Van Foix naar
Port-la-Nouvelle. Sluit aan op de route van de
Tour des Fenouillèdes.
http://www.lesentiercathare.com/
Tour des Fenouillèdes.
https://www.france-randos.com/randonnee/ar
boussols/pyrenees-orientales-66/grp-le-tour-d
es-fenouilledes
Andere paden op: www.agly-tourisme.fr en
www.tourismefenouilledes.com/en

Bus
LIO Lijnen 100, 150.

Trail running

https://www.laregion.fr/transports-pyrenees-o
rientales-regulier

Trail station Corbières-Fenouillèdes. 240 km.

Transport op aanvraag mogelijk in alle
gemeenten van de Dorpsgemeenschap Agly
Fenouillèdes. Tel. + 33 806 80 80 90
Bus van Perpignan Méditérranée Métropole.
Lijnen 7, 24, 23, 25, 10, 12, 21, 31.
Mogelijkheid tot vervoer op aanvraag op zon-,
en feestdagen voor de lijnen 10,12,23,25.
http://www.sankeo.com/511-Transport-ala-dem
ande.html

Taxi's

https://stationdetrail.com/es/stations/sud-ca
thare-corbieres-fenouilledes

Op het water
Info over: wwww.agly-tourisme.fr en
www.tourismefenouilledes.com/en

Met de fiets
Voie verte (Groene route) - 20 km tussen
Barcarès en Rivesaltes. Bewegwijzerde routes:
http://www.agly-tourisme.fr/les-randonnees

Meerdere firma's stellen een taxidienst voor in
de regio.

In wording: Europese route V81 door de
Pyreneeën - Traject Rivesaltes-St Paul de
Fenouillet.

Autodelen

De Middellandse Zee per fiets - Franstalig
gedeelte van Eurovélo 8
http://www.lamediterraneeavelo.org

blablacar (in Frankrijk).
https://www.blablacar.fr
Autodeelstopplaats aan afrit 41 van de
autostrade, die aansluit op de lijnen van bus 21
(richting Rivesaltes) en 31 (richting Perpignan).

Te paard
Meerdere mogelijkheden voor een tochtje te
paard of op de rug van een ezel.

Elektrische fietsen
Meerdere huurmogelijkheden in de streek.

MTB-routes
Bewegwijzerde paden, FFCT gecertificeerd
http://www.tourismefenouilledes.com/en
https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/vtt/bases-vt
t/pyrenees-orientales/base-vtt-vallee-de-lagly/
Huur MTB: meerdere opties in de regio.
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Natuurlijke en culturele rijkdommen

Gorges de Galamus (kloven)

Barrage sur l’Agly (stuwdam)

Vallée de l’Agly (vallei)

Gorges de Gouleyrous (of
Verdouble) (kloven)

Mediterrane vijvers en
lagunes

Landschappen vol
wijngaarden

Massif de Corbières
(bergmassief)

Forêt de Boucheville (woud)

Kreupelhout

Kalkkliffen

Rivière et vallée de
l’Agly (rivier en
vallei)

Plaine de Roussillon (vlakte)

Plan d'eau sur l'Agly - Vallée de l'Agly

Toeristische activiteiten

Culturele rijkdommen

De vijf voornaamste toeristische activiteiten en
ervaringen die in de regio worden voorgesteld zijn
de volgende:

Het kasteel van Saint-Pierre de Fenouillet

Train rouge

De aquaduct van Ansignan

Reis door de Vallée de l’Agly van dorp tot dorp aan
boord van een panoramisch treintje en ontdek
deze "zintuiglijke reis". Mogelijkheid om de reis te
combineren met routes per fiets of te voet of met
activiteiten om het patrimonium te ontdekken.

Wijntoerisme
Ontdek en smaak een oenotoeristische en
gastronomische bestemming van topkwaliteit aan
de hand van het uitgebreide gamma voorstellen dat
u terugvindt onder het label wijntoerisme “Vignobles
et découverte” (Wijngaarden en ontdekkingen) waar
meer dan 100 ondernemingen deel van uitmaken.

450.000 jaar geschiedenis

Het Prehistorisch Museum van Tautavel
Het museumkasteel van Belesta
De kastelen van Latour de France et du Vivier
De uitkijktorens (Tautavel, Prats de Sournia,
Rasiguères)
De hermitages en kapellen (Saint-Vincent,
Notre-Dame-de-Pène, enz.)
De kapel Notre-Dame de Laval (geklasseerd retabel)
Dolmen

Het museum van Tautavel is een must, net als de
talrijke historische overblijfselen, waaronder de
befaamde kastelen van de Katharen.

Grenspalen - Verdrag van de Pyreneeën – Corbeil

Wandel-, fiets- en MTB-tochten en
excursies te paard

Memorial Rivesaltes

In de regio zijn er meer dan 500 km bewegwijzerde
paden voor elk niveau om u de kans te bieden de
mooie landschappen te bewonderen met zijn
wijngaarden en wouden. Zonder de 42 km
bewegwijzering voor de fietsers te vergeten!

Trail Running
In Saint Paul de Fenouillet, kunt u met de Train
rouge naar het Trainstation Sud-Cathare
Corbières-Fenouillèdes : een station bestemd voor
de liefhebbers van trail running of voor diegenen
die kennis willen maken met deze discipline.
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Het klooster van Saint Paul de Fenouillet

Kasteel van Puilaurens

Toeristische voorzieningen
Hierbij een korte beschrijving van de voornaamste
toeristische voorzieningen in de streek.

Train rouge
Via het gebruikelijke traject tussen Rivesaltes en St.
Martin-Lys kunt u de wijnlandschappen, viaducten,
kloven, ... bewonderen en krijgt u toegang tot tal van
plaatsen met natuurlijke en culturele belangen.
Meer info: www.letrainrouge.fr

Musée de l’Homme de Tautavel
(prehistorisch museum)
Aan de hand van voorbeelden uit de nabije regio
Tautavel, meer bepaald de ontdekking van de Man
van Tautavel (450.000 jaar geleden), ontdekt u de
volledige geschiedenis van de mensheid vanaf de
eerste Europeanen.
Meer info: 450000ans.com/?lang=en

Memorial van Rivesaltes
Dit indrukwekkende memorial is een echte getuige
van de geschiedenis van interneringen en gedwongen
verhuizingen die in Frankrijk doorgingen vanaf 1941.
In het kamp werden onder andere Spaanse
republieken, vreemde Joden, Franse zigeuners, enz.
opgevangen.

Hermitage van Galamus – St Paul de Fenouillet
De troglodiet hermitage van Saint-Antoine de
Galamus werd in de VIIde eeuw in de rots zelf
uitgehouwen, naast de kloven. In het begin ging het
slechts om één enkele grot. De kapel werd gebouwd
in 1782. Gratis toegang.
Meer info : www.gorgesdegalamus.fr

Kasteel van Fenouillet
Het gaat om de ene Kathaarse ruïne die niet
heropgebouwd wordt na de aanhechting bij de
Franse kroon. Vanaf 1986 worden er archeologische
opgravingen uitgevoerd en zo is een klooster
ontdekt dat toegewijd was aan Saint Pierre. Vrije
toegang.
Meer info: www.tourismefenouilledes.com/en

Koninklijke vesting in het land van de Katharen
Goed verankerd op de rotsen van de Corbières en
toegankelijk via de Vallée de l’Agly en de Train rouge,
duiken de indrukwekkende silhouetten op van de
kastelen Quéribus, Peyrepertuse en Puilarens in het
landschap van de streek.
Meer info:
www.agly-tourisme.fr/les-chateaux-cathares y
www.tourismefenouilledes.com/en

Meer info: www.memorialcamprivesaltes.eu

Degustatiekelders
Er bestaan heel wat manieren om de uitstekende
wijnen van de vallei te proeven: in één van de talrijke
kelders die openstaan voor het publiek, op allerlei
lokale gastronomische activiteiten of gedurende
initiatiecursussen voor wijndegustatie.
Meer info: www.agly-tourisme.fr/le-vignoble y
www.tourismefenouilledes.com/en

Train Rouge - Vallée de l'Agly
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Accommodatie

22
1

202
Bed&Breakfast

2

35
Boomhut of
andere speciale
accommodatie

176
Pension/
zomerkampwoningen

5

3

1.409

86

Totaal aantal plaatsen

Hotel

68

127

Groepsaccommodatie

6

632
210

Camping

Landelijke
accommodatie

Aantal voorzieningen
Aantal plaatsen

Sites en bureaus voor toerisme
Toerisme van de gemeenten Agly-Verdouble | www.agly-tourisme.fr
Toerisme van de gemeenten Agly-Fenouillèdes | www.tourismefenouilledes.com/en
Wijntoerisme in de Roussillon | www.tourismedeterroir.fr
Landelijke accommodatie | www.gites-de-france-66.com
Toerisme in de Oostelijke Pyreneeën | www.tourisme-pyreneesorientales.com/en
Toerisme in Occitanië | www.toerisme-occitanie.nl
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Château de Fenouillet – Vallée de l’Agly

Val d’Azun
(Vallei van de Azun)
Val d’Azun

In het hartje van de centrale Franse Pyreneeën ligt de Val d'Azun
die behoort tot één van de grote natuurlijke kroonjuwelen van de
bergketen: het Nationaal Park van de Pyreneeën, opgericht in
1967. Dit uitgestrekte beschermde territorium is ook gekend
onder de naam "vallées de Gavarnie", en is een topbestemming
die tot werelderfgoed uitgeroepen werd door de UNESCO en tot
Internationaal Starlight Reservaat gezien de nagenoeg ongerepte nachtelijke hemels.
Arras-enLavedan

Col du Couraduque

De invloedssfeer van het Nationaal Park omvat de valleien en
populaire sectoren (gedeeltelijk dankzij de Ronde van Frankrijk)
zoals Cauterets, de vallei van Argelès-Gazost, Barèges-Tourmalet of nog het emblematische keteldal van Gavarnie. Meer naar
het noorden bevindt zich Lourdes , een andere bestemming die
wereldwijd gekend is.

’Azun
Gave d

Aucun

Col du Soulor

ARRENS-MARSOUS

De landschappen in de Val d'Azun zijn zodanig mooi dat één van
de eerste verkenners van de bergketen van de Pyreneeën, Louis
Ramond de Carbonnière de vallei "het Eden van de Pyreneeën"
heeft genoemd. De fameuze bergpassen van Soulor en Couraduque dienen als toegang of uitgang van de vallei.

Estaing
Barrage du Tech
Lac d’Estaing

In het hoger gelegen gedeelte van deze oude gletsjervallei, ligt
één van de mythische toppen uit de Pyreneeën te schitteren: de
top van Balaïtous, op 3.144 meter hoogte, in het hartje van het
nationaal park. In het hooggebergte vindt men een uiterst
gevarieerde fauna en flora en prachtige meren zoals dat van
Estaing of Suyen, onder andere.

Lac de Suyen

Balaïtous

De Val d’Azun telt acht kleine dorpjes die zijn opgetrokken uit
stenen muren en leien daken. De landschappen passen perfect
bij de traditionele activiteiten die voornamelijk gericht zijn op de
veeteelt. De verschillende schapen- en koeienboerderijen dienen
voornamelijk voor de productie van vlees, melk en fijne artisanale kazen zoals blijkt uit de vereniging van producenten die een
gecertificeerd kaasmerk hebben gecreëerd "Val d'Azun-Pyrénées", dat een kwalitatief hoogstaand product garandeert,
gebaseerd op kennis en pastorale tradities.

In Val d’Azun het hele Jaar door!
Elektrische
autoped

Off-piste skiën

Trekking

Trail

Interpretatie
wegen

Mountainbike

Parapenten

Vissen

Parken

Grasland
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Ecomobiele toegang en verplaatsingen
De volgende graphiek toont the verschillende alternativen om aan Val d'Azun te komen en de duurzame manieren
om zich in de regio te verplaatsen.

Trein

Met de fiets

SNCF

Meerdere procedures, meer bepaald koersfiets,
door de bergpassen, onder het merk "Les
Pyrénées mythiques à vélo" (de mythische
Pyreneeën met de fiets) .

Station van Lourdes, op 25 km van de Val d'Azun.
https://en.oui.sncf/en/

http://www.pyrenees-cyclo.com/uk/

Bus
Vervoer op aanvraag naar Lourdes-Argelès
Gazost-Arrens Marsous.
Reserveer voordien op het gratis nummer:
(+33) 0800 656500.
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/comm
ent-venir-en-val-d-azun
https://www.laregion.fr/transports-hautes-pyre
nees-regulier

Taxi's
Meerdere firma's stellen een taxidienst voor in
de regio, in de Val d'Azun en Lourdes.

Project in studiefase om de Val d'Azun aan te
sluiten op de Voie verte Lourdes-Argelès
Gazost-Cauterets.
Huur van elektrische fietsen in Argelès-Gazost.

MTB-routes
Trajecten "Les Pyrénées mythiques à vélo".
http://www.pyrenees-cyclo.com/fr/il4-info_i81nouvelle-offre-vtt-enduro.aspx
Enduro optie ook mogelijk.

Elektrische steps
Elektrische steps waarmee je op bergpaden
kunt rijden.

Bewegen op sneeuw
Vanaf het noordelijk deel van Val d'Azun.
http://www.valdazun.com/nature-loisirs/grandsite-nordique.php

Te voet
http://www.randovalleesdegavarnie.com/
Tour van de Val d'Azun in 5 etappen. Meerdere
bewegwijzerde routes.
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-d
estination/val-d-azun
Route voor trail running.
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/mes-a
ventures/station-de-trail
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Natuurlijke en culturele rijkdommen

Cols de Soulor et Couraduque
(bergpassen)
Pic de Balaïtous (3.144 m)
(bergtop)

Lac d'Estaing (meer)

Vallée du Tech (vallei)

Lac de Suyen (meer)

Cirque de Gavernie (keteldal)

Lac de Gaube (meer)

pic du Midi de Bigorre (bergtop)

Lac de Suyen - Val d’Azun

Toeristische activiteiten
De vijf voornaamste toeristische activiteiten en
ervaringen die in de regio worden voorgesteld zijn
de volgende:

Wandeltochten in de volle natuur
Er worden heel veel wegen voorgesteld, zowel in
de lager gelegen, de centrale gedeelten van de
vallei als het hooggebergte, waar u ook meerdere
berghutten vindt. De twee voornaamste
toegangen tot het Nationaal Park zijn het lac
d’Estaing en de Plaine d’Aste, de toegangsweg tot
het lac de Suyen. Van daaruit zijn de
mogelijkheden oneindig.

Wielertoerisme, MTB en elektrische
steps
In de Val d’Azun kunt u het spoor volgen van de
grote wielrenners uit de Ronde van Frankrijk,
meer bepaald via twee mythische bergpassen:
de Soulor – op 1.474 meter hoogte, die toegang
biedt tot de col d’Aubisque, ook heel populair– en
de Couraduque – op 1.367 m, waar u kunt
genieten van een spectaculair zicht op de toppen
van de Midi de Bigorre en de Balaïtous. De
befaamde bergpassen van de Tourmalet en de
Hautacam bevinden zich ook in de buurt. Zonder
natuurlijk het uitgebreide aanbod voor
liefhebbers van de MTB of de elektrische step te
vergeten!

Langlaufen, sneeuwschoenwandelen en
biatlon
In de winter bevindt het belangrijkste
activiteitencentrum zich aan de noordelijke kant
van de Val d’Azun – Soulor, gelegen op de
bergpas van Couraduque. U kunt er langlaufen,
sneeuwwandelen en een initiatie volgen voor een
emblematische olympische discipline: biatlon,
een combinatie van langlaufen en
karabijnschieten.

Dorpen van de Val d’Azun
Verdwaal gerust in de kleine dorpjes van de Val
d’Azun op zoek naar hun verborgen hoekjes en
etnologisch patrimonium. De kunst in de straten van
Arras-en-Lavedan, het "Artitude" dorp, is bijzonder
merkwaardig.

Natuurlijke symbolen en culturele monumenten van de nabijgelegen valleien
De verschillende valleien van Gavarnie en het
Nationaal Park van de Pyreneeën stellen een
ontelbaar aantal emblematische sites voor die
jaarlijks duizenden bezoekers verwelkomen zoals
bijvoorbeeld de cascade (waterval) en de cirque
(keteldal) van Gavarnie, de Pont d’Espagne –met zijn
watervallen en meren - of nog de historische stad
Lourdes, onder andere.

Culturele rijkdommen
de dorpen in de vallei
Arras-en-Lavedan. Een "artitude" dorpje
(samentrekking van "art" en "altitude") of een
hooggelegen kunstdorp
Abbadiale - Maison des Arts (abdijkerk)
Chapelle de Pouey Laun (kapel)
Moulin d’Arcizans Dessus (molen)
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Toeristische voorzieningen
Hierbij een korte beschrijving van de voornaamste
toeristische voorzieningen in de streek.

Vallée de Tech – Arrens-Marsous
Initiatief voor de interpretatie van de volledige vallei
op het vlak van toegankelijk toerisme (Toerisme en
handicap) voor vier soorten gebreken: motorisch,
visueel, auditief en mentaal. Dankzij de installaties
krijgen alle mensen toegang tot het hartje van de
natuur en kunnen zij buitengewone berglocaties op
een volledig autonome wijze ontdekken.
Meer info:
www.pyrenees-parcnational.fr/fr/videos/la-decouver
te-de-la-vallee-du-tech

Huis van de Val d’Azun.
Interpretatiecentrum van het Nationaal
Park van de Pyreneeën – Arrens-Marsous
Toeristisch informatiecentrum van de Val d’Azun,
permanente tentoonstelling van werken van artiesten
en vakmannen van het Nationaal Park van de
Pyreneeën. Verkoop van producten et reservatie van
berggidsen, fietstoerisme en MTB.

Dierenpark van de Pyreneeën –
Argelès-Gazost
Dierenpark gelegen in het dorp dat toegang biedt tot
de Val d’Azun. Het wordt als één van de drie beste
Franse dierentuinen beschouwd en telt meer dan 100
verschillende soorten en 600 dieren in het totaal,
waarbij meer bepaald een collectie vogels, de grote
hoefdieren uit de bergen en de vedetten van het park:
de marmotten.
Meer info: www.parc-animalier-pyrenees.com

Donjon des Aigles – Beaucens
Het middeleeuws kasteel van Beaucens is het
centrum van een indrukwekkende collectie
roofvogels: wouwen, gieren, arenden, kale adelaars
met een witte staart en valken, waar in de zomer
papegaaien bijkomen. Open van de lente topt eind
september.
Meer info: www.donjon-des-aigles.com/?lang=en

Meer info:
www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/val-d
-azun
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Col du Couraduque - Val d’Azun

Accommodatie

10
13

88
Bed&Breakfast

5

361
Vakantiehuisjes
en andere
accommodatie

248
Vakantiecentrum

4

5.817

1

180

Totaal aantal plaatsen

Hotel

86
Toeristische
residenties

18

238
1.910

2.944
Camping

Landelijke
accommodatie

Aantal voorzieningen
Aantal plaatsen

Sites en bureaus voor toerisme
Vallei d’Azun | www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-bestemming/val-d-azun
Valleien van Gavarnie | www.valleesdegavarnie.com
Nationaal Park van de Pyreneeën | www.pyrenees-parcnational.fr
Toerisme in de Hautes-Pyrénées | www.pyrenees-holiday.com
Toerisme in Occitanië | www.toerisme-occitanie.nl

Val d’Azun
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The GPS Tourism project has been 65% cofinanced by the European Regional Development Fund (ERDF)
through the Interreg V-A Spain-France-Andorra programme (POCTEFA 2014-2020). POCTEFA aims to reinforce
the economic and social integration of the French–Spanish–Andorran border. Its support is focused on
developing economic, social and environmental cross-border activities through joint strategies favouring
sustainable territorial development.
Pg. del Vall, 13 - 25620 Tremp · T. 973 653 470 · gpstourism@pallarsjussa.cat

