In het hart van de Camargue

…pure emoties

Saintes Maries de la Mer
Hoofdstad van de Camargue

ONTDEKKEN

Welkom in

Saintes Maries de la Mer

U komt in 'terra incognita', in een gebied
dat op geen enkel ander lijkt. Zelfs de
mensen die op enkele tientallen kilometers
wonen, komen graag een middag van de
mooie omgeving genieten. Een plek waar
u aan de tijd en ruimte ontsnapt. U bent
hier in de Camargue in een authentiek
en beschermd gebied dat trots is op zijn
tradities. Het dorp, de zee, de natuur, de
pelgrimstochten, de feesten ... vormen
het decor en laten uw dingen beleven die
uw horizon verbreden.

Januari

KERSTSTAL VAN DE
PROVENCE EN CAMARGUE

Februari

CAMAGRI, SALON DU CHEVAL
CAMARGUE (PAARDENBEURS)

Maart

ACOSO Y DERRIBO - KINDERCARNAVAL

April

PASEN IN DE CAMARGUE - RAID DES SABLES

Mei

PÈLERINAGE DES GITANS (PELGRIMSTOCHT VAN DE
ZIGEUNERS)

Juni

DORPSFEEST - HAVENFEEST

Juli

Feesten en
tradities

FÉRIA DU CHEVAL (PAARDENBEURS) - FESTO VIERGINENCO

Augustus

'CAMARGUE PLURIELLE'

September

FÊTE DE LA SALADELLE (FEEST VAN DE
LAMSOOR) - NATIONAAL FEEST VAN DE
GASTRONOMIE

Oktober

PÈLERINAGE DES SAINTES (PELGRIMSTOCHT
VAN DE HEILIGEN)

November

FESTIVAL VAN ABRIVADO

December

KERST IN DE CAMARGUE

Ruimte ...

Inzoomen op ...

Oorsprong:

Het formidabele gevoel van ruimte ervaren van
een beschermd gebied. Wilde natuur, droge en
vochtige oppervlakten, dennenbossen, plassen,
weilanden, 'sansouires' (zoutvlakten), rijstvelden,
wijngaarden ... elke wandeling is een nieuwe
ontdekking.

De immense laagvlakte
van de Camargue is
gevormd door het alluvium
dat werd achtergelaten door
de verschillende zijtakken van
de Rhône, die in de loop van de
eeuwen meerdere keren van bedding zijn
veranderd. Het indammen van de Granden de Petit-Rhône heeft van de Camargue
een eiland gemaakt dat perfect wordt
begrensd door Arles in het noorden, de
Middellandse Zee in het zuiden, de
Grand-Rhône en de monding hiervan
in het oosten en de Petit-Rhône
in het westen, die in SaintesMaries uitmondt in zee.

Landschappen:

De duinen die ondanks dat
ze er zeer dor uitzien, een
zoetwatervoorraad bevatten
waardoor er een rijke en
kleurrijke ﬂora kan groeien.
De lagunes, brakke en
ondiepe plassen die tussen
elkaar
vele
verbindingen
huur een mountainbike voor een tocht over
hebben en vroeger in verbinding
de wegen en paden - of ga paardrijden of maak een ritje per koets om alles
stonden met zee via 'graus'. De
grasvelden die in trek zijn bij de
vanuit de hoogte te bewonderen.
veehouders die bijdragen aan de kwaliteit
van de landschappen van de Camargue: narcissen in de winter,
madeliefjes in de lente, lamsoor in de zomer ... De moerassen die
worden gevoed door zoet of licht gezouten water via een netwerk van
'roubines' (verbindingskanalen met zee) en die vaak op ornithologisch
vlak heel interessant zijn (eenden en steltlopers in de winter en reigers
en zangvogels in de lente).

De Camargue
OM ALLES TE BEKIJKEN:

Natuur ...

De ﬂora
en fauna

Flamingo's, stieren en paarden blijven de belangrijkste
bewoners van dit gebied. Ze delen het met tientallen
andere planten- en dierensoorten die de oplettende
bezoeker snel leert op te sporen.
OM ALLES TE BEKIJKEN: een bezoek aan het ornithologisch
park van Pont de Gau, een dagje op pad met een 'manade' (een
kudde Camargue-paarden), een wandeling tussen moerassen
en drasland.

Inzoomen op ...

Het
Camargue-paard
Dit witte, landelijke en moedige
paard leeft in harmonie met zijn
omgeving. Voor de veehoeders
is het een onmisbaar maatje dat
hen helpt bij het werken met het
vee. Ze zijn perfect aangepast
aan verschillende activiteiten
en worden ook gebruikt voor
tochten.

De
Camargue-stier
De 'Raço di Biou' maakt sinds
mensenheugenis deel uit van de
bewoners van de Camargue. Hij
is te herkennen aan zijn zwarte vacht
en zijn hoorn in de vorm van een lier.
Deze stier is een echte attractie van de Course
Camarguaise (een variant van stierenvechten). Sommige
stieren worden ware legendes en de fans richten zelfs
standbeelden op om ze te eren.

Levenskunst ...

Inzoomen op ...

U laten verrassen door de authentieke
charme van het dorp. De statige sfeer van de
vestingkerk ervaren om daarna te genieten
van de levendigheid van de kleurrijke

het dorp
winkelstraten.
Het licht van de kleine witte huisjes
bewonderen en daarna over de boulevard
slenteren. Op het terras van een goed
restaurant de heerlijke streekproducten
proeven. De hoofdstad van de Camargue
ontdekken, tussen zee en moerassen, waar
de tijd lijkt stil te staan.
NIET TE MISSEN: een bezoek aan het dorp met het
treintje, tot op het dak van de kerk klimmen, het museum
bezoeken, winkelen in de charmante winkelstraten, de
markt op maandag bezoeken of de markt van vrijdag
op het 'Place des Gitans' (plein van de zigeuners), de
dag beëindigen met een partijtje midgetgolf of een avond
genieten van ﬂamenco. De VVV biedt tevens rondleidingen
door het dorp aan.

De kerk
Tijdens de bouw, in de IXe en XIIe eeuw,
heersten de piraten over de kust en moest
men zich beschermen tegen invasies. De
kerk die over het dorp uitrijst, is vanaf 10 km
naar het binnenland al zichtbaar. Het is een
echte vesting. Rondom het dak is er
een weergang, met kantelen en
mezekouwen, en het dient als
wachttoren. De kerk heeft één
schip met een hoogte van 15
meter, een koor en een absis
met daarboven een toren in
een halve cirkel waarin zich
de oude zaal van de wachters
bevindt die 'chapelle haute'
(hoge kapel) wordt genoemd.
In de muren van de kerk zitten
schietgaten.

Levenskunst
en gastronomie
Dankzij de producten uit zee
(tellines, vis, aal, krab...) en de
streekproducten (rijst uit de
Camargue, ﬂeur de sel, stier
uit de Camargue...) hebben de
chefs van Saintes Maries de la
Mer een plaatselijke gastronomie
kunnen ontwikkelen met veel kleur
en smaak. Omdat ze hun kennis en
passie graag wilden delen, hebben
ze zich verenigd in het 'Conservatoire
des Cuisines de Camargue' dat actief
deelneemt aan de Salon du Goût et des
Saveurs de Camargue.

Enthousiasme…

De tradities

De passie van de Provençaalse cultuur delen. De
Camargue heeft aan de Provence zijn mooiste
tradities gegeven. Het is daarom niet vreemd dat
de inwijdingsreis van Mireille, een verhaal van de
schrijver Frédéric Mistral, eindigt in Saintes Maries
de la Mer. Klederdracht, veehouders, de Courses
Camarguaises en de abrivado zijn het hele jaar
door aanwezig in Saintes Maries de la Mer. Deze
verbazingwekkende vitaliteit laat zien hoe graag
men de bezoekers deel uit wil laten maken van al
deze tradities.
NIET TE MISSEN: de abrivado en bandido, de Courses Camarguaises.

Inzoomen op ...

Het Festo Vierginenco
Dit is het moment waarop elk jong meisje het
kostuum van Mireille uittrekt om dat van de
'Arlésienne' aan te doen als symbool dat ze nu
volwassen is. Dit feest werd in 1904 bedacht door
Frédéric Mistral en wordt elk jaar in juli gevierd in Saintes
Maries de la Mer.

De Course Camarguaise
Bij de Course Camarguaise dagen de 'raseteurs' de stieren uit en proberen ze de objecten (een rood strikje, witte pompons en touwtjes) die
aan hun hoorns zijn bevestigd te bemachtigen. De techniek genaamd
'raset' bestaat erin naar de stier te lopen, zo dicht mogelijk bij zijn kop te
komen om met behulp van een kammetje de objecten los te maken, zich
zo snel mogelijk uit te voeten te maken en tot aan de barrière te rennen om
zich in veiligheid te brengen. Een stierengevecht duurt 15 minuten en dezelfde stieren worden wel 5 tot 8 jaar gebruikt voor wedstrijden. Vergeet niet dat
de stieren van het Camargue-ras nooit worden gedood.

Hartstocht ...

Al sinds de XIIe eeuw is Saintes Maries een
plek van pelgrimstochten. De relikwieën
van de Heiligen (Marie Jacobé en Marie
Salomé) die in 1448 werden ontdekt tijdens
opgravingen die in opdracht van Koning
René I van Anjou werden uitgevoerd,
worden in het bijzonder vereerd tijdens
twee pelgrimstochten.

De pelgrimstochten
Inzoomen op ...

Pelgrimstocht van mei
Op 24 mei wordt het standbeeld van de heilige
Sara (beschermheilige van de zigeuners) in een
processie naar zee gedragen. De dag erna, 25 mei,
is gewijd aan de heiligen van het dorp, Marie Jacobé en
Marie Salomé, die in een stoet naar zee worden gedragen
waar ze door de bisschop worden ingezegend. Tijdens deze twee
dagen zijn er kerkdiensten en wordt er veel gebeden.

Pelgrimstocht van oktober

De tweede pelgrimstocht vindt plaats op de zondag die het
dichtst bij 22 oktober ligt. Zaterdag: ceremonie van de afdaling
van de reliekschrijnen, mis, gebedswaken. Zondag: plechtige
mis, processie naar zee en heiliging, ceremonie van de
opstijging van de reliekschrijnen

Wild ...

De zee en
de stranden
Genieten van de vrijheid van
een ongerept strand of van de
veiligheid van een badzone onder
toezicht. Het dorp heeft meer dan
30 km aan stranden die op enkele
meter van het stadscentrum liggen
voor de dichtstbijzijnde stranden
of op meerdere kilometers voor
de meest ongerepte stranden.
Dankzij deze verscheidenheid is
er voor elk wat wils: zonnen op
een afgelegen strand, zwemmen
met het gezin, het comfort van
privéstranden of watersporten
voor de sportievelingen.
VAREN EN VAN HET STRAND
GENIETEN: op zee varen en vervolgens de

Rhône verkennen op een rondvaartboot, een
tocht in een kayak maken, genieten van het
comfort van privéstranden ...

Inzoomen op ...

De haven

De jachthaven van Saintes Maries
de la Mer, Port Gardian, ontvangt
de eigenaren van pleziervaartuigen die
de Middellandse Zee bevaren en stelt 22
aanlegplaatsen ter beschikking aan de vissers,
153 aanlegplaatsen om te huren, 111 voor verpachting en
84 voor doorvaart. In de haven van Saintes Maries voelen
eigenaren van pleziervaartuigen zich welkom in een goede
sfeer waar iedereen zijn passie beleeft en deelt.

De zeilschool
en watersporten

De zeilschool ontvangt volwassenen en kinderen
vanaf 8 jaar voor cursussen van een week of
een dag waarin ze leren zeilen in een optimist,
enkelrompsschip of catamaran. Er werken
gediplomeerde monitoren en de school is lid
van de Fédération Française de Voile (Franse
Zeilfederatie).

A
Abrivado (rue de l’).........F2
Aguieloun (passage).....FG2
Aicard (rue Jean)............D4
Aigrettes (impasse des)..D3
Antifo (placette)..............F2
Ancienne Gare
(placette de l’)............. E3-4
Anoubles (passage des)..F3
Arbaud
(place Joseph d’)............E4
Arène (rue Paul)..............E3
Arles (avenue d’)......... E2-3
Arles (route d’)............ D1-2
Arnaud
(place Alphonse).............F3
Artisans (rue des)..........DE1
Aubanel
(avenue Riquette)....... ABC5
Aubanel
(rue Théodore)............. CD5
Audibert
(rue Joannin).............. E3-4
Aupy (espace Edmond)...A4
Avocettes
(place et rue des)............E3
Ayme (espace Laurent)...B4
B
Baroncelli (square)..........D5
Barrachine (place de la)..F2
Bataiolo (carriero di........E1
Baudu (passage de)........E2
Biòu (rue des).................E3
Bizet (rue Georges).........D4
Blum (rue Léon)..............D5
Bonnet (rue Baptiste.......E3
Bourgino (rue de la)........F3
Brasinvert (carriero de)...E1
Brise (place de la)...........D4
C
Cacharel
(route de)................ EF1 à 3
Carnot (rue Sadi)......... D4-5
Carrière (rue Marcel).....FG2
Cavidoule (rue de la)... E2-3
Cerdan (rue Marcel)........E4
Chabaud
(place Auguste)...............E4
Challe
(avenue Maurice).......... EF5
Châteaubriand (rue).. DE4-5
Château d’Eau
(place et rue du)....... DE3-4
Clan Clan (impasse)........D3
Clos du Rhône
(chemin du)....................B4

Consecaniero
(carriero de)................ E1-2
Corneille (rue)...............DE4
Courlis (place des)..........F3
Courrejòu
(carriero di)................. E2-3
Cousteau
(avenue Jacques-Yves)... FG3
Crin Blanc (rue)...............E2
D
Daudet
(rue Alphonse)............. D4-5
De Gaulle
(promenade Charles)....DF5
Delagnes (rue Roger)......F3
Docteur Cambon
(avenue du).................F2-3
E
Echelle (place de l’).......DE4
Espelly (rue).............. DE4-5
Estrambord
(place et rue de l’)...........E3
Étang (rue de l’).......... D3-4
F
Fangassié
(carrieroun dóu)..............E1
Faraman (passage de)....E2
Farfantello (place)...........F3
Félibres (rue des)............E3
Félibrige (rue du)............E2
Ferrade (rue de la).......F2-3
Flamants (rue des)..........D3
Fouque
(rue du Capitaine)...........E5
Fourcade (rond-point
Marie-Madeleine)...........D2
G
Gacholle
(passage de la)...............E2
Gambetta (rue Léon)... EF4-5
Gardians (place des).......E3
Gitans (place des)...........E4
Gounod (rue Charles)......E4
Gregau (plaço dóu).........F2
Grenier à Sel (rue du)... E4-5
(rond-point Pierre)........FG4
P
Paul (rue Hermann)....... EF4
Pennes (jardin Lucette)...D4
Petites Launes
(chemin des)...................D3
Pêcheurs (rue des)..........E4
Pelletan
(rue Camille)..............EF3-4
Pénitents Blancs
(rue des).........................E4

Peto Carrado (plaço di)....E1
Peyron (rue Paul)............E5
Phare de la Gacholle
(rond-point)....................F2
Piluro (androuno de).......E1
Pioch (place Esprit).......DE4
Pioch (place Honoré).......E4
Pompidou
(espace Georges)............E2
Pont Blanc
(chemin du).................F1-2
Portalet
(place et rue du).............E4
Pounentau
(carriero dóu)..................G2
Pranishnikoff
(rue)...............................E4
Prieurs (passage des)....E4-5
Prouvènço (rue lou)....EF3-4
Q
Quatre Maries (rue des)... E2
R
Raseteurs (rue des).........E4
Remparts (place des)......E4
République (rue de la)...E4-5
Révolution
(place de la)................ E4-5
Ricard (espace Paul).......D5
Rièges (rue des)..............E2
Rieu (rue Chloun)............E4
Ripert (rue Émile)............E3
Roche (rue Jean)........... EF4
Roubine de la Ville
(rue de la).......................E3
Roumanille (rue Joseph)....E4
S
Saladelles (rue des).... E4-5
Sauvagine (impasse de la).... E3
T
Taute (androuno dóu)......E1
Tremountano
(plaço de la)....................F2
Trident (passage du).......F3
V
Vaccarès (ruelle du)........E3
Vallée des Lys
(rond-point de la)............G3
Van Gogh (avenue)..........E5
Vènt di Damo
(carriero dóu)..................G2
Vènt dóu Soulèu
(carriero dóu)..................G2
Vibre (rue du).............. E2-3
Villamanrique
de la Condesa (espace)....EF3
Vovo (place et rue du).....E2

TE BEZOEKEN

DE VVV
STELT VOOR:

IN HET DORP :
• De kerk is een juweel van Romaanse kunst. • De crypte van Sara
de Zwarte Maagd.
• Het museum Baroncelli. Het graf van Markies de Baroncelli. • Het
kruis van de veehoeder uit de Camarque op de Pont du Maure. • Port
Gardian : een vissershaven en plezierhaven.

Voor elke reservering dient u zich te richten tot de
dienstverleners van uw keuze
• Rondleiding door het dorp
• Bezoek van de bezienswaardigheden:

WANDELROUTES EN FIETSROUTES :

• Kerk, Château d’Avignon,

• langs de zee, over de dijk tot de vuurtoren van la Gacholle (12 km).
De route van Méjanes (15 km).

• Salin du Midi, Maison du Riz,

AUTOROUTES :

• Langs de route van Cacharel kunt u een bezoek
brengen aan en vogelpark van de Camarque (4km). • Bezoekt u ook
eens het Domaine de Méjanes (25 Km). • De meren en zoutpan van
Salin de Giraud.• De Capelière (45 KM) et de Palissade (60 Km). •
Het kasteel van Avignon (12 km). • Het centrum van het Camarquepaard (12 km). • Het museum van de Camarque (30 km).

• Ornithologisch park, La Capelière, la Palissade
en wijnbouwbedrijven
• Museum van de Camargue
• Boottochtjes op de Petit-Rhône, per treintje door het dorp of
naar het Domaine de Méjanes, safari in een terreinauto
• Ritje te paard of per koets
• Kennismaking met een ‘manade’ (kudde) stieren of paarden

BOOTTOCHTEN • WANDELINGEN TE PAARD

• Wandel- en fietstochten

• TOCHTEN IN EEN VIERWIELDRIVE • KANOTOCHTEN EN KAJAKTOCHTEN •
EEN RIT MET HET KLEINE TREINTJE.

• Afdaling van de Petit-Rhône per kano en kayak

* Gedetailleerde routebeschrijvingen verkrijgbaar bij het Office de
Tourisme.

• Wandelingen onder begeleiding per Segway
• Watersporten: zeilen, catamaran, zeekayak, paddle surfing,
voorgetrokken worden op een band, parasailing, sportvissen op
zee en op de Petit-Rhône...
• Midgetgolf

Voor meerdere dagen kunt u een bezoek brengen aan:
(in een straal van 100 km).
Arles, Aigues-Mortes, St-Rémy-de-Provence, Les Baux, Avignon,
Nîmes, Aix-en-Provence.

Bij de VVV is een catalogus met wandelingen te verkrijgen.
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