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Boot en Fietsen in de Provence 
In de voetsporen van Van Gogh - Een fietstocht van 8 dagen 
 
Tourcode: FR01C 

 
 

 
 
Een exclusieve reis voor de fiets- en vaarliefhebber in het hart van de Provence, één van de 
meest fascinerende gebieden in Europa met zijn mooie gevarieerde landschappen, kleine 
typische franse dorpjes, vele vogelsoorten als de roze flamingo’s, blauwe reigers en 
aalscholvers.  De valleien zijn wijds, vol licht, vruchtbaar en kleurrijk. U fietst tussen 
wijngaarden, lavendel- en rijstvelden, langs kleine waterplassen waar de wilde witte 
paarden en stieren gedomineerd worden door de cowboys van de Camargue. De Provence 
heeft ook een rijke geschiedenis, een levendige cultuur en dit land was de muse van Van 
Gogh, die hier geinspireerd door het licht 300 schetsen en schilderijen maakte. U bezoekt 
interessante steden als Aigues-Mortes en het gallisch-romeinse Arles, staande op de 
werelderfgoedlijst van Unesco, en Avignon, stad van de wind en de pausen, 
indrukwekkend met zijn goed bewaardgebleven bastion, historische centrum, pauselijke 
paleis en de Notre-Dame-des-Doms kathedraal.  
Lees a.u.b. het dagelijkse reisschema hieronder om meer te weten te komen over wat u 
zult zien en ervaren terwijl u door de waterwegen van de Provence vaart. 
We hopen dat je geniet van deze prachtige en veelzijdige fietstocht door de Provence vol 
kleur, textuur, geschiedenis en contrast! 
 
" Het is niet de taal van schilders maar de taal van de natuur waarnaar men moet luisteren. . . Het 
gevoel voor de dingen zelf, voor de werkelijkheid, is belangrijker dan het gevoel voor 
plaatjes." Vincent Van Gogh  
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Programma in het kort:  
Van Avignon naar Aigues – Mortes 
 
Aankomst in Avignon 
Rondrit in de omgeving van Avignon (30 km) 
Avignon - Aramon: 40 km 
Aramon - Vallabrègues: 35 km 
Vallabrègues - Arles: 55 km 
Arles – Aigues - Mortes: 25 km 
Rondrit in de omgeving van Aigues - Mortes: 55 km  
Einde van de reis na het ontbijt 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

De reis kan ook in omgekeerde richting gedaan worden:  
 
Van Aigues Mortes naar Avignon 
Individuele aankomst in Aigues - Mortes 
Aigues - Mortes, rondrit in de omgeving (55 km) 
Aigues - Mortes - Arles (25 km) 
Arles – Vallabrèques (55 km) 
Vallabrègues – Aramon (35 km)  
Aramon - Avignon (40 km) 
Avignon rondrit (30 km) 
Vertrek 
 
 
Periode: 
VANAF AVIGNONE: Zaterdag 26.03, 9.04, 23.04, 7.05, 21.05, 4.06, 18.06, 2.07, 16.07, 30.07, 
13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 8.10, 22.10.2022 
 
VANAF AIGUES - MORTES: Zaterdag 2.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 9.07, 
23.07, 6.08, 20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15.10.2022 
 
Deelnemers: minimaal 1.  
 
Niveau: 1-2 
Totale lengte: 240 km 
Totaal verticaal omhoog: 620 m 
Terrein: 95% geasfalteerd, 5% onverhard 
 
Fietstochten en overnachtingen op de boot 
Er is een auto/minibus ter beschikking voor noodgevallen.  
Deze bus kan ook gebruikt worden door hen die een dag niet willen fietsen, maar een 
excursie willen maken of voor wie de etappes wil inkorten. Deze extra service is niet 
inbegrepen in de prijs en moeten eventueel ter plekke afgerekend worden.  
 De reis kan zowel individueel gemaakt worden als met een groepsleider. In het geval u 
voor de groepsreis kiest heeft een begeleider gedurende de fietstochten. Wanneer u liever 
individueel de tocht fietst, dan krijgt u een road book en de begeleider staat natuurlijk tot 
uw beschikking in het geval u vragen of hulp nodig heeft met de huurfietsen en is de hele 
dag bereikbaar voor u. Tijdens de boeking moet u aangeven voor welke reisvorm u kiest. 
 Gedurende de gehele tocht heeft u twee noodnummers, die u kunt bellen in geval van 
nood. 
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Dagelijks programma: 
Het programma is gepland voor navigatie langs de rivier de Rhône en het kanaal van 
Rhône-Sète. Om organisatorische redenen, weersomstandigheden of bepalingen van 
lokale autoriteiten, kan de reisroute voor en / of tijdens de vakantie onderhevig zijn aan 
wijzigingen. Problemen met hoog- en laagwater, maar ook logistieke obstakels zoals 
officieel bestelde - eerder niet aangekondigde - reparatiewerkzaamheden aan sluizen of 
bruggen kunnen een deel van de dagelijkse stukken of overnachtingen wijzigen en 
kunnen zelfs om een transfer per bus vragen. Deze beslissingen worden alleen genomen 
door de kapitein van het schip. 
 
Dag 1 Aankomst in Avignon 
Vandaag komt u aan in Avignon, de oude pauselijke stad, waar vanaf de 14e eeuw maar 
liefst negen pausen resideerde in het Paleis van de Pausen. De monumenten van Avignon 
zijn nauw verbonden met de pauselijke geschiedenis en de moeite waard om te bezoeken 
zijn zeker het pauselijke paleis, de brug Pont d’Avignon, de kathedraal Notre-dame des 
Domes, het plein Place d’Horloge, vele musea en de markthallen. Om 18.00 uur wordt u 
aan boord verwacht. 
 
Dag 2 Avignon, rondrit 
De eerste fietstocht is in de omgeving van Avignon. U fietst u over rustige landwegen 
omringd door wijngaarden en akkerland richting Villeneuve. We steken de oever over en 
passeren over het eiland Île de la Barthelasse. Dan bereiken we Villeneuve, de stad van de 
kardinalen. Hier is nog een oud vervallen pauselijk fort. U steekt de Rhone over en de 
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rivieroever volgend bereikt u Avignon weer. 's Middags heeft u een rondleiding in de 
stad. 
 
Afstand: 30 km 
Hoogteverschil: + 100m 
 
Dag 3 Avignon – Aramon 
Na het ontbijt vaart de boot naar Aramon en hier begint de rondtocht door een 
schilderachtig landschap. U bereikt de bekende Pont du Gard. Deze brug over de Gardon, 
heeft vele bogen en was oorspronkelijk een Romeins aquaduct uit de 1e eeuw na Christus 
om water van de Uzèsbron te vervoeren naar de Romeinse stad Nîmes, hiermee een 
afstand overbruggende van meer dan 50 km. Het is de best bewaard gebleven Romeinse 
aquaduct in Europa en daarvoor staat het sinds 1985 op de werelderfgoedlijst van Unesco. 
Omringd door wijngaarden en heuvelland passeert u vele oude dorpen en bereikt weer 
Aramon.   
 
Afstand: 40 km 
Hoogteverschil: + 110m 
 
Dag 4 Aramon – Vallabrègues 
De boot vaart naar Vallabrègues, dat ook gebouwd is op de oever van de Rhone. Het heeft 
een interessant verleden, diep gewortelde ambachtelijke, bewerking van riet, en eno-
gastronomische tradities. Uit deze stad komen heerlijk worstjes vandaan. Weer in het 
zadel fietst u naar het dorp Barbentane, dat een mooi kasteel heeft. Weer verder fietsend 
bereikt u de abdij van Saint Michele de Frigolet, gesticht in de 10e eeuw. In de 
middeleeuwen was het een belangrijk pelgrimscentrum. De volgende stop is in het 
middeleeuwse dorp Bourbon en omringd door velden met wilde bloemen en olijfgaarden 
keert u weer terug naar Vallabrègues. 
 
Afstand: 35 km 
Hoogteverschil: + 90m 
 

  
 
Dag 5 Vallabrèques - Arles 
Na het ontbijt op de fiets en weer door olijfboomgaarden fietsend bereikt u Saint Rémy de 
Provence, de geboorteplaats van Nostradamus, maar vooral bekend omdat Van Gogh hier 
zijn Sterrennacht schilderde. De route van vandaag loopt voor een deel door het 
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natuurpark van de Alpilles, een bergketen met grillige, dorren toppen van 300 a 400m 
hoogte, die veelal bedekt zijn met olijfbomen. De boot is aangemeerd in de mooie stad 
Arles. 
 
Afstand: 55 km 
Hoogteverschil: + 300m 
 
Dag 6 Arles - Aigues-Mortes  
Vanochtend bezoekt u het centrum van Arles, waar u een rondleiding heeft. De stad was 
de oude hoofdstad van het Gallische rijk eb tevens een religieus centrum. De Romeinse en 
Romaanse monumenten staan op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het is de stad waar 
Van Gogh zich in 1888 vestigde omdat hij ‘een ander licht’ wilde en hij vond hier de 
inspiratie voor vele van zijn schilderijen: het platteland van de Provence, speciale hoekjes 
in de stad en de oevers van de Rhone. 
Aan het einde van de morgen verlaat u Arles en fiets u tussen suikerriet- en rijstvelden 
naar Saint-Gilles, een belangrijke pelgrimsplaats langs de route naar Santiago de 
Compostela. Het benedictijnse klooster heeft een rijk gebeeldhouwde romaanse façade en 
staat ook op de werelderfgoedlijst van Unesco. Dan per boot naar Aigues-Mortes. 
 
Afstand: 25 km 
Hoogteverschil: + 0m 
 
 

  
 
Dag 7 Aigues-Mortes, rondrit 
Vandaag een laatste rondtocht door de omgeving van Aigues-Mortes. U doorkruist de 
Camargue, een landschap waar de natuur nog de overhand heeft. De routes gaan meestal 
over rustige gravelwegen, die passeren tussen kanalen en brakke waterplassen waar de 
pootje badende flamingo’s hun voedsel zoeken. U bereikt het vissersdorp Le-Grau-du-Roi 
en natuurlijke zal er tijd zijn om een verfrissende duik in zee te maken. Aan het einde van 
de middag weer terug naar Aigues-Mortes. 
 
Afstand: 55 km 
Hoogteverschil: + 20m 
 
Dag 8 Einde van de reis na het ontbijt 
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U kunt ook de omgekeerde route boeken, van Aigues-Mortes naar Avignon 
 
Type Tour: zelfgeleide of begeleide tour 
Deze tocht biedt de mogelijkheid om te kiezen of je alleen fietst (gebruikmakend van een 
zeer gedetailleerde routebeschrijving) of met de hele groep, de reisleider volgt. Geef bij het 
boeken van de tour aan welke optie u verkiest. 
 
 
Begeleide tour 
 
De gids heet u welkom aan boord en tijdens de tour: hij staat klaar voor al uw vragen over 
de reisroute. Hij zal altijd aanwezig zijn tijdens het ontbijt en diner en zal elke dag fietsen 
met degenen die de rondleiding willen doen. Elke avond, na het diner, presenteert de gids 
je het fietsprogramma van de volgende dag. 
  
Zelfgeleide tour 
 
Als je zelfstandig wilt fietsen, ben je vrij om dat te doen door het roadbook te volgen dat je 
hebt. Geef bij het boeken aan of je de rondleiding wilt doen of zelfstandig wilt fietsen 
(zelfgeleide). Bij calamiteiten en ook bij een technisch probleem met je gehuurde fiets kun 
je natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen met de reisleider. 
Als u doordeweeks van gedachten verandert en u wilt deelnemen aan de rondleiding, 
meld dit dan de avond ervoor aan de reisleider. 
 
Kiest u voor de begeleide optie, dan is de reisleider altijd aanwezig tijdens het ontbijt en 
diner en fietst hij elke dag met u mee. 
De reisleiders zijn zorgvuldig geselecteerd en grondig opgeleid. Ze zijn allemaal meertalig 
en spreken minimaal Engels en Duits. Slim, onderhoudend, zorgzaam en eindeloos 
enthousiast, ze hebben een ware passie voor het delen van hun liefde voor het 
buitenleven, de mensen, de cultuur en het lokale eten. Dankzij een grondige kennis van 
het gebied kunnen ze u nuttige tips geven en u helpen de plaats die u bezoekt te 
waarderen. Ze houden natuurlijk van fietsen en geven je graag wat advies over het juiste 
gebruik van de fietsversnellingen en wanneer nodig kunnen ze je lekke band repareren. 
Zoals we graag zeggen, zijn onze reisleiders CDO (Controlled Designation of Origin), een 
echt reizigerskaartje om het land met gemak te ontdekken en een onvergetelijke actieve 
reiservaring te beleven. 
Voor noodgevallen is er in de buurt een minibus beschikbaar. Hetzelfde busje biedt 
alternatieve excursies aan voor klanten die op sommige dagen niet willen fietsen of 
kunnen transfers organiseren om de langste etappes in te korten. Deze extra services zijn 
niet inbegrepen en moeten ter plaatse worden betaald. Programma's en prijzen zijn aan 
boord verkrijgbaar. Aan boord vindt u ook enkele voorstellen om zelf gratis excursies te 
doen, zonder reisleider en zonder minibus. 
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Prijzen per persoon 2022: 

 Euro 

Standaard cabine Seizoen 1* 1.020,00 
Supplementen  

Seizoen 2*  360,00 

Seizoen 3* 410,00 

Seizoen 4* 460,00 

Eenpersoons Cabine 350,00 

Toeslag voor diëten als gluten-vrij, lactose-vrij, 
Vegan 

  50,00 

Fietshuur  

Fiets   85,00 

E-bike  220,00 

* Seizoen 1: 26.03 – 2.04 and 9.07 – 13.08.2022 

* Seizoen 2: 9.04 – 30.04 and 15.10 – 22.10.2022 

* Seizoen 3: 7.05 – 2.07. 2022 

* Seizoen 4: 20.08 – 8.10.2022 

 
Extra Nachten op verzoek in Aigues-Mortes of Avignon 

 
Annuleringsregeling: 
90 dagen voor begin reis: 10% 
89 tot 60 dagen voor begin reis: 40% 
59 tot 30 dagen voor begin reis: 60% 
29 tot 7 dagen voor begin reis: 85% 
6 tot 1 dag voor begin reis: 100% 
 
In de prijs is inbegrepen: 

 7 overnachtingen met ontbijt 

 7 avondmaaltijden 

 lunchpakketten 

 Koffie en thee en andere warme dranken aan boord 

 Lakens en handdoeken 

 Welkomstpakket 

 Dagelijkse korte schoonmaak + tussentijdse schoonmaak van de hut en wisseling 
van handdoeken 

 Fietshelm 

 App inclusief kaarten, POI's en GPS-tracks, digitale tourinformatie 

 Engels sprekende reisleider binnen een internationale groep 

 Rondleiding in Arles en Avignon 

 Havengelden 

 Noodbusje in de buurt 
 
In de prijs is niet inbegrepen  

 Heen- en terugreis naar start- eindpunt 

 Museum entreegelden  

 Tips 
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 Alles wat niet specifiek vermeld is onder ‘ in de prijs is inbegrepen’ 
 

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 


