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Overal in Aix-en-Provence zie je Cézanne. Het is dan ook
de stad waar de beroemde kunstschilder Paul Cézanne
werd geboren en in 1906 stierf. Zijn werk en naam zijn
nog altijd beroemd in Aix-en-Provence en ver daarbuiten.
Aix-en-Provence ligt in het zuiden van de Luberon regio
en is bekend als wijngebied tussen de zee en de bergen.
De wijnen zijn in deze regio inderdaad voortreffelijk en bij
iedere supermarkt is een enorm assortiment te vinden,
dus neem gerust een doosje mee voor thuis.

CHÂTEAU LA COSTE

EN HEERLIJK ETEN
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TU
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R,
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T,
KUNS

omschrijven, ligt het prachtige Château la Coste. Dit château is een leuke, maar lastig te
omschrijven uitvalsbasis voor een dagje uit. Je vindt er een fijne mix van natuur, actief zijn,
heerlijk eten en kunst. Het landgoed van dit château bestaat uit bossen, heuvels en
wijngaarden. Het is hier heerlijk wandelen en ondertussen maak je ook nog eens kennis met
allerlei enorme kunstwerken. En als ik enorm zeg dan bedoel ik ook enorm.
Onze kinderen struinen lekker mee over het landgoed en we genieten allemaal volop. Voor
we bij Château la Coste arriveren, schatten we in dat we er hooguit anderhalf uur zullen
wandelen, maar na de heerlijke lunch blijven we uiteindelijk tot sluitingstijd. Je hebt hier
verschillende restaurants waar je voortreffelijk kunt eten. Wij eten bij La Terrasse
Provençale en dat is perfect met kinderen, omdat de wachttijden kort zijn en het personeel
erg kindvriendelijk. Als onze jongste zich hinkelend langs alle tafels manoeuvreert, hinkelt
de ober -met een fles wijn in de hand- vrolijk achter hem aan. Dat geeft de sfeer van deze
plek goed weer. Na de lunch doen we nog een kleine wijnproeverij, die zit bij je entreeticket
inbegrepen en de kinderen genieten van een overheerlijke appelsap proeverij.

Hoe, wat, waar?
Château la Coste
2750 Route De La Cride
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
chateau-la-coste.com
Minimale tijdsduur: halve dag
Tip: Als er een buggy beschikbaar
is, dan kun je deze bij de entree
gratis lenen. Het meest praktisch
is een drager, sommige plekken bij
het château zijn niet geschikt voor
de buggy en dan moet je omlopen.

AIX-EN-PROVENCE

Iets ten noorden van Aix-en-Provence, in het land van Cézanne zoals de Fransen het zelf

Foundation Vasarely

1966

droomde

kunstenaar

AIX-EN-PROVENCE

In

Victor

Vasarely over een stichting met zijn naam.
Tien jaar later is het architectonische
gebouw in Aix-en-Provence een feit en
komen zijn ideeën tot leven. Het doel dat
Vasarely voor ogen had, was om kunst
toegankelijk te maken voor jong en oud en
dat is gelukt! Het is geweldig om te zien
hoe Vasarely met als basis een cirkel, een
zeshoek, een vierkant en de kubus zoveel
varianten heeft gemaakt. Hij doet dit door
het uitrekken, herhalen en geleidelijk laten
bewegen van de vormen. Het is leuk om te
zien dat het werk van Vasarely op zoveel
plekken in de wereld terugkomt. Zo is het
logo van Renault gebaseerd op zijn werk
en maakte hij affiches voor Air-France.
Zeker weten dus dat je zijn werk herkent.
Je loopt hier langs verschillende thema's
zoals abstracte en kinetische kunst. Het
meest indrukwekkend vinden wij de 42
grote werken van 8 meter hoog en 5 meter
breed. De eenvoud van de vormen en
kleuren die in deze immense werken zijn
gebruikt, maken het bijzonder.

Hoe, wat, waar?
Wandelen door Aix-enProvence
Tijdens

een

wandeling

door

Aix-en-

Provence kom je een aantal winkeltjes
tegen die je zeker wilt bezoeken. Zeker als
je

van

lekker

eten

houdt

en

in

de

namiddag een heerlijke borrelplank wilt
samenstellen. Aix-en-Provence is zo'n

Foundation Vasarely
1 Av. Marcel Pagnol
Meer

informatie

13090 Aix-en-Provence
fondationvasarely.org
Minimale tijdsduur: 1 uur
In het museum is een kleine shop, er
is geen horeca aanwezig.

Wandelen door Aix-en-Provence
stad om extra te genieten als je van lekker eten en 'snoepen' houdt. Op deze plekken
hebben ze kwaliteitsproducten om je vingers bij af te likken:

Les chocolats Yves Thuries: 1bis Rue d'Italie
Pâtisserie Philippe Segond Meilleur Ouvrier de France: 67 Cr Mirabeau
Goût de Pain: 42 Rue Espariat
Pâtisserie Maison Béchard: 12 Cr Mirabeau
Chocolaterie de Puyricard: 7-9 Rue Rifle Rafle
By Pretty Cake: 3 Rue des Cordeliers

Overnachten in
Aix-en-Provence
B&B Hôtel Aix-en-Provence is erg
eenvoudig, maar heeft fijne familiekamers voor als je op doorreis bent.
Aparthotel

Adagio

Aix-en-Provence

Centre is gericht op kinderen en heeft
in de lobby een speel- relaxruimte.
Ook een prima doorreis hotel.

Accommodaties
B&B Hôtel Aix-en-Provence Le Tholonet
531 Avenue Paul Julien
13100 Aix-en-Provence
> Klik hier om te boeken
Aparthotel Adagio Aix-en-Provence Centre
3/5, rue des Chartreux
13100 Aix-en-Provence
> Klik hier om te boeken

meer hotels

AIX-EN-PROVENCE

Fromagerie Lemarié: 30 Rue d'Italie

L’ATELIER DE CEZANNE
EURTOCHT
MET LEUKE OUTDOOR SP

AIX-EN-PROVENCE

Paul Cézanne was een Franse kunstschilder.
Geboren, getogen en overleden in Aix-enProvence.

Hij

werd

klassiek-moderne

de

'vader'

schilderkunst

van

de

genoemd

en je komt zijn erfgoed overal tegen in de
stad en daarbuiten. Ga net buiten de stad
naar Cézanne's studio -goed bereikbaar
met de bus en de auto- en sta op de plek
waar het allemaal begon. Voor kinderen is
de speurtocht door de tuin (direct naast de
studio) erg leuk. Weliswaar is de speurtocht
in het Frans, maar relatief makkelijk te
vertalen. Een top uitje! Je boekt hier altijd
een tijdslot voor een bezoek.
Door heel de stad zijn C-plaquettes in het
trottoir

geplaatst.

Volg

ze

om

in

de

voetsporen van haar beroemde schilder te
wandelen en de highlights van de stad -met
Musée Granet als must see- te ontdekken.

Hoe, wat, waar?
Atelier de Cezanne
9 Av. Paul Cézanne
13100 Aix-en-Provence
Minimale tijdsduur: 1 uur
Boek vooraf je ticket en een tijdslot

meer info

Château la Coste

Château de
la Gaude
Heb je wat te vieren, of wil je je gewoon lekker
onderdompelen in luxe tijdens je welverdiende
vakantie? Dan ben je bij Château de la Gaude in
Aix-en-Provence precies op het goede adres.
Dit 5-sterrenhotel heeft werkelijk prachtige
familiekamers en suites die van alle gemakken
en luxe zijn voorzien. De bijna koninklijke tuin
beschikt over een terras en een zwembad waar
het prima toeven is. Daarnaast kun je als gast
gebruik

maken

van

de

sauna,

hamam

en

fitnessfaciliteiten. Geniet ‘s ochtends van een
heerlijk continentaal of à-la-carte ontbijt.

BESCHIKBAARHEID

Uiteten

met z'n tweeën

In het hotel zijn twee restaurants. Wil je
wat later gaan eten als de kinderen al
slapen?

Geen

probleem.

Je

kunt

bij

Château de la Gaude gebruik maken van
de oppasservice. Château de la Gaude
staat garant voor een heerlijk ontspannen
verblijf.

AIX-EN-PROVENCE

LUXE OVERNACHTEN

City Pass Aix-en-Provence
De City Pass voor Aix-en-Provence is te
koop voor 24, 48 of 72 uur en geeft je
culturele
andere

bezienswaardigheden.
Musée

Granet,

het

AIX-EN-PROVENCE

gratis toegang of korting tot meer dan 30
Onder

Atelier

van

Cézanne, Fondation Vasarely en nog veel
andere musea zijn inbegrepen. Het leuke
treintje voor toeristen vertrekt bij Fontaine
de la Rotonde, pal voor het standbeeld van
Paul Cézanne. Dit treintje brengt je door
het

historische

centrum

en

met

de

audioguide in het Engels krijg je veel extra
informatie over de stad. Ook een bezoek
aan het atelier van Cézanne is inbegrepen
bij de City Pass Aix-en-Provence.

Speciaal voor kinderen
Verschillende

rondleidingen

én

een

schattenjacht door de stad zijn inbegrepen
bij de City Pass. Deze zijn voor kinderen

Gratis met de bus

echt heel erg leuk en educatief. Kinderen
leren op een speelse manier meer over wat
ze zien in de stad. Het is wel handig hier
voldoende tijd voor te plannen, want de
speurtocht is in het Engels beschikbaar dus
je moet als ouder alles vertalen.

Superhandige extra bij de Aix-enProvence City Pass!
Je stapt met de handige City Pass
gratis in alle elektrische of hybride
bussen in en rondom de stad. Zo
heb je onbeperkt toegang tot het
busnetwerk van alle 36 gemeenten
en het complete centrum van Aixen-Provence. Daardoor kun je jezelf
heel gemakkelijk verplaatsen in de
omgeving. Ideaal om attracties als
Cézanne's studio en Victor Vasarely
Museum -die buiten het centrum
liggen- te bezoeken.

City pass
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Le Petit Train - Lieutaud
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Le Petit Trains de Marseille
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