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Bij de documentatie ligt:  

 een wegenkaart van de grote omgeving voor de planning van uitstappen naar bij voorbeeld 

Marseille, Nice, Cannes, enz…  

 verschillende kaarten  voor wandelingen in de dichtere omgeving. Sommige zijn gecopieerd. 

Gelieve, als u de kaart meeneemt voor een wandeling, NIET het origineel maar een copie 

mee te nemen. 

 Lijst met markten in de omgeving. 

Mogen wij u vragen hiervoor zorg te dragen, zodat ze meermaals kunnen gebruikt worden. 

Vanuit en rond Sablet en in wijde omgeving zijn er bewegwijzerde FIETSTOCHTEN. Voor fervente 

fietsers is uiteraard de beklimming van de Mont-Ventoux een absolute aanrader.  

Suggesties voor wandelingen 

 wandeling naar Séguret. Via een klein baantje kunt u in een 45 minuten tot daar wandelen. 

Heel rustig en lichtjes stijgend. Dit baantje vertrekt tegenover de POST in Sablet =  chemin de 

Séguret. In Séguret links omhoog  gaan tot grote poort . Daarbinnen zijn er enkele prachtige 

restaurants om te eten of om op een terrasje iets te drinken. 

 Als u vanuit Séguret opnieuw vertrekt naar Sablet kunt u eventueel nadat u eerste korte 

afdaling hebt genomen, links inslaan. Dan komt u door de wijnvelden uiteindelijk opnieuw in 

Sablet. 

 Vanuit Séguret vertrekken er wandelingen. Als u bovenstaand paadje boven komt in Séguret 

staan de wandelingen aangeduid. U vindt ook meer uitleg op het roze foldertje bij de 

documentatie 

 Wandeling ROND Sablet.  Aan het begin van de rue Leydier (aan ons zwembad) links richting 

vuilcontainers. De containers voorbij rechtdoor in de “route du chemin de fer”.  Afhankelijk 

van de afstand die u wil gaan, slaat u vroeger of later links af…  

 Als u dit baantje altijd maar doorgaat wandelt u midden de wijnvelden tot een groot 

wijndomein en nog verder tot aan een Bailey brugje over het water.  U kan nog verder tot 

aan het kruispunt naar Gigondas. Afstand naar schatting 5 km.. Prachtige wandeling en ideaal 

voor jogging! 

 Wandeling door de wijnvelden in Rasteau. Start op de markt van Rasteau. Daar hangt een 

bord aan het toeristisch bureau waarop het plan van de wandeling staat. In het toeristisch 

bureau (als het open is) kan u een kaartje bekomen. Sla,  voorbij de “Mairie” af, richting 

cimetière et Eglise. Sla bijna direct een klein straatje links in. Langs de wandeling staan mooie 

borden met uitleg over de wijn en wijncultuur. Prachtig uitzicht over de streek in 

verschillende richtingen. Ook mooi uitzicht op de Mont Ventoux. Duur ongeveer 1 uur – af en 

toe nogal steile stukken. 

 Prachtige wandelingen in de Dentelles de Montmirail.  



o Rij richting Gigondas en dan richting Dentelles. Bovenaan is er een parking. Volg de 

blauwe bollen. Niet de bollen waarin een nummer staat!  Dikwijls zeer steil en als het 

een beetje nat is, kan het zeer glad zijn. Goede bergschoenen aan te bevelen.  

Ongeveer 2 uur. 

o Vanuit Lafare = richting Suzette. 

o Vanuit centrum Gigondas, naast gemeentehuis of links bij binnenkomen van 

Gigondas. Neem kaart mee of vraag kaart aan toeristische dienst Gigondas, want dit 

is een combinatie van routes.  Wandeling rond de Dentelles. PRACHTIG! In de 

toeristische dienst krijgt u uitvoerig uitleg..  

o Vanuit Séguret kan men ook naar Gigondas wandelen. 

 

 

Suggesties voor uitstappen per auto 

 Het zuiden van Frankrijk is natuurlijk bekend voor zijn prachtige Provençaalse markten. Bij de 

documentatie ligt een lijstje op welke dag, waar markt is. Let op “marché régional” is 

werkelijk heel beperkt en kunt u vergelijken met bij ons een boerenmarkt. Absoluut aan te 

raden is de markt van Vaison-la-Romaine, Avignon 

 Vaison-la-Romaine is absoluut aan aanrader voor een (halve) daguitstap. Men kan er ook in 

tal van restaurants HEERLIJK eten. 

 Orange: 

o Zeer groot koopcentrum ZAC du Coudoulet in de buurt van “rue de Belgique” (voor 

GPS) 

o Bezoek aan de stad en Romeins amfitheater 

 Avignon.  Mogelijkheid voor een daguitstap. Stad zelf en omgeving van “Palais de papes” zijn 

heel erg de moeite waard. Vergeet zeker ook niet “Place de horloge” = zeer gezellig met veel 

gezellige restaurants en winkeltjes! Wij vonden parking aan het station. 

 Mont-Ventoux: ook met de auto zeer indrukwekkend. 

 Saint-Remy-de-Provence: prachtig stadje  met heel veel gezellige kunstwinkeltjes. Veel 

herinneringen aan Nostradamus 

 Arles – herinneringen aan Van Gogh, oa. het zeer bekende brugje, prachtig Romeins 

amfitheater en heel veel gezellige straatjes en pleintjes. 

 Chateauneuf-du-Pape: kleine dorpje uiteraard zeer bekend voor zijn wijn. Overal kan men 

wijn proeven en kopen.. Zeer veel verschil in prijs en kwaliteit! 

 Fontaine-de-Vaucluse.  Absoluut de moeite voor een daguitstap. In het topseizoen niet altijd 

gemakkelijk om parkeerplaats te vinden, tenzij men vroeg genoeg is. 

 Verdere aanraders: Beaumes-de-Venise (heel gezellig dorpje), Cavaillon, Les Baux-de-

Provence (klein dorpje met de restanten van een enorme burcht en zeer mooie winkeltjes), 

l’Isle-sur-la-Sorgue, enz…  

 Uzès: zeer interessante kunst- en historische stad. Heel bekend omwille van zijn Pont du 

Gard, een aquaduct van de Romeinse tijd met 49 bogen. Verder ligt hier een fabriek van 

Haribo (snoep) die kan bezocht worden. 

 Een klein beetje verder liggen Nîmes, Marseilles, Montpellier, Aix-en-Provence, Cannes, Nice, 

enz…. 

 



WIJN 

 Sablet en alle dorpen in de omgeving hebben UITSTEKENDE wijnen. In bijna alle wijndomeinen kan 

men binnengaan en wijn proeven en kopen.  In Sablet zijn onze naaste buurman en overbuur ook 

wijnboeren.  De tuin die naast ons ligt behoort tot een chambre d’hotes met wijngoed.  In het 

“bureau du tourisme” in Sablet kan met uitgebreid wijn proeven en kopen. 

 

INKOPEN 

 In Sablet zijn er boven 2 bakkerijen en 2 supermarktjes. Supermarkt naast café du Sport heeft 

ALLES en is schappelijk van prijs. 

 Grote supermarkten met parking in Vaison-la-Romaine en verder.. 

 

RESTAURANTS: in de map zitten talloze kaartjes van aan te bevelen restaurants met 

telefoonnummers voor eventuele reservatie = aan te bevelen in het seizoen. 

 In het centrum van Sablet (boven) is een café met pizzeria en basisrestaurant.  Geen haute 

cuisine, maar gezellig en degelijk. 

 Les Abeilles in Sablet is op wandelafstand. Niet goedkoop – zeer goed 

 Séguret:  bij voorbeeld “la Bastide bleue” – zeer gezellig – niet zo duur – niet in centrum.  In 

het centrum van Séguret zijn enkele zeer goede restaurants met heel gezellige terrasjes. 

Séguret helemaal boven: Table du Comtat. Absolute klasse! 

 Vaison-la-Romaine: alle mogelijkheden 

 OVERAL in de buurt. Met een beetje zoeken vindt men een goede kwaliteit-prijs verhouding. 

 Gigondas:  l’Oustalet – ZEER goed! 

 Orange: in het forum is een zeer goed restaurant 

 

 


