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PYRÉNÉES-ORIENTALES
De Middellandse Zee. De Pyreneeën. Het Catalaanse land

DEPARTEMENT  
OP DE TOERISTISCHE 
RANGLIJST

7e

11 NATUURRESERVATEN - 5 BESCHERMDE 
NATUURGEBIEDEN (10 % VAN HET FRANSE 

GRONDGEBIED) - 3 REGIONALE NATUURPARKEN

10 BADPLAATSEN
9 JACHTHAVENS

2 TOERISTISCHE TREINEN 
(DE GELE EN DE RODE 

TREIN)

VESTINGWERKEN  

VAN VAUBAN,

INGESCHREVEN OP DE 

WERELDERFGOEDLIJST  

VAN DE UNESCO

2 
EEN ERFGOED 
(ROMAANS, 
GOTISCH, 
BAROK, 
MILITAIR, CIVIEL, 
RELIGIEUS....) 
DAT 
GELIJKSTAAT 
AAN 2 
«OPENLUCHT-
LOUVRES»

8 WINTERSPORTDORPEN,  
5 KUUROORDEN

e DEPARTEMENT 
VOOR ZOETE 
(DESSERT) WIJNEN

e DEPARTEMENT 
QUA BIOLOGISCH 
LANDBOUWAREAAL
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40 km uitgestrekte, fijne 
zandstranden 
Port-Barcarès / Torreilles / Sainte-
Marie / Canet-en-Roussillon /
Saint-Cyprien / Argelès-sur-Mer

EEN BESCHERMDE 
KUSTSTREEK

Het mariene natuurreservaat Cerbère Banyuls

L’anse de Paulilles

Natuurreservaat van Mas Larrieu (Argelès)

De meren van Salses-Leucate en Canet-Saint-
Nazaire, ingeschreven op de Natura 2000-lijst

10 
BADPLAATSEN

20 km       rotsachtige kreken 
van adembenemende 
schoonheid
Argelès-sur-Mer / Collioure / 
Port-Vendres / Banyuls-sur-Mer /
Cerbère 

DE MIDDELLANDSE ZEE
Een kustgebied dat zich lui uitstrekt onder de warme zon
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IN HET HART VAN HET MARIENE N 
ATUURPARK VAN DE GOLFE DU LION
4 019 km² mariene ruimte / Een kustlijn van meer dan 100 km / 
Meer dan 1 200 diersoorten en 500 soorten planten.

9 JACHTHAVENS

HET DEPARTEMENT  
PYRÉNÉES-ORIENTALES 
EEN BESTEMMING VOOR 
CRUISESCHEPEN
Port-Vendres



DE KUSTPADEN
Van het strand van Racou (Argelès-sur-Mer) tot Banyuls sur mer komt u 
langs adembenemende uitkijkpunten, 24,4 km. 

Fiets- en mountainbiketochten : 
• EuroVélo 8: 40 km langs de kust, van Port-Barcarès tot Argelès-sur-Mer
• La Voie Verte de l’Agly: 15 km van Port-Barcarès tot Rivesaltes

Kitesurfen, Skyflyen, Windsurfen, Stand-Up 
Paddelen, Kajakken op zee : alle riders kunnen 
hier hun hart ophalen, want de bergwind «la tramontane» is 
hier koning.  Waterskiën of Wakeboarden in Port 
Barcarès - Parc des Dosses

ONDERWATERACTIVITEITEN  
Duiken : kennismakingslessen, duikexcursies of verkennen van 
scheepswrakken, 18 gecertificeerde duikcentra, verspreid over de hele 
kuststreek.

Snorkelen : tocht met zwemvliezen in de baai van Paulilles of langs 
de onderwaterroute van het mariene natuurreservaat Cerbère Banyuls-
sur-Mer.

BOOTTOCHTEN
op ontdekkingsreis door het mariene natuurpark van de 
Golfe du Lion.

GOLF een domein van 200 hectare bij Saint-Cyprien, tussen het meer en 
de zee.

BARAQUETTES, 
STRANDTENTJES AAN HET 
WATER 
Deze kleine oases, vaak verscholen in de duinen, zijn ware 
paradijsjes en fungeren niet alleen als strandclub, maar ook als 
kwaliteitsrestaurant. U bent er even helemaal uit, met alleen de zee 
zover het oog reikt. 

DE MIDDELLANDSE ZEE
Een schitterend speelterrein
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IN DE STAD PERPIGNAN
Een zuidelijk hart en een pittig accent.

Met één oog gericht op het verleden, glimlachend de toekomst tegemoet.

De platanen en palmbomen 
wisselen elkaar af langs de brede, 
zonovergoten lanen.

Hun schaduw laat de ‘belles’ van 
Maillol dansen, naakt en trots in 
een inham van een binnenplaats, of 
op een pleintje waar het water de 
marmeren fontein doet zingen.

In Perpignan zegt men dat we overal, op ieder 
moment van ons leven, het verleden en de 
toekomst met elkaar verbinden. 

Het prachtige, trotse 
bouwwerk van 
de koningen van 
Mallorca torent uit 
boven de gezellige 
steegjes vol stalletjes 
met kruiden, vis of 
fruit, waar duizenden 
geuren en smaken 
uit alle windstreken 
samenkomen.
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HET GEBIED 
Wijngaarden, boomgaarden, olijfgaarden,  

groentenakkers, terreinen vol kreupelhout...
De laagvlakte van Roussillon, met zijn talrijke valleien  

en uitlopers van de Pyreneeën draagt de sporen van het werk van de mens.

Verderop, op de ruige heuvels bezaaid met 
stapelmuurtjes van steen, daar waar de mens geen 
water naartoe kon leiden, begint het koninkrijk der 
wijnranken, olijfbomen en amandelbomen en het 
kreupelhout vol geurige tijm en rozemarijn, de 
garrigue.

In de lente hullen de perzik, abrikozen en 
kersenboomgaarden zich in alle tinten wit en 
roze….

Het gebied dicht bij de rivieroevers is voor de 
groenteteelt. De vruchtbare, leemachtige grond is verdeeld 
in grote rechthoeken vol artisjokken, kroppen sla en hoge 
tomatenplanten.
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De wandelroute GR10, ook wel bekend als ‘de 
Grote Oversteek van de Middellandse Zee naar de 
Atlantische Oceaan’ die Banyuls sur Mer verbindt met 
Hendaye, is ideaal voor bergliefhebbers, wandelaars 
en langeafstandslopers.

HET MASSIEF VAN ALBÈRES 
(BESCHERMD NATUURGEBIED – 7000 HA) EN HET 
NATUURRESERVAAT VAN LA MASSANE 
Een grensoverschrijdend massief en een echt 
wandelaarsgebied
gelegen tussen Noord- en Zuid-Catalonië, dat grenst aan het natuurpark van 
Albères de Catalogne, met als hoogste punt de pic Nuelós op 1256 m. 

Een militaire functie
dit gebied heeft altijd gefungeerd als verbindingsweg tussen de volkeren 
van Noord-Europa en de bevolking van het Iberisch schiereiland en Noord-
Afrika.
Talrijke overblijfselen, van de prehistorie tot heden, getuigen nog steeds 
van dit verleden: de megalieten, keramische producten, de Via Domitia, 
de ontwikkeling van de wijngaarden van de eerste romaanse abdijen, de 
signaaltorens zoals die van Massane en Madeloc, de kastelen en forten...

Ongerepte natuur
Dit uitgestrekte gebied, bedekt met beukenbossen, eikenbossen en 
kreupelhout, maakt tegenwoordig deel uit van het Europese Natura 
2000-programma. Natuurreservaten getuigen van de grote ecologische 
rijkdom van dit massief: La Massane. 

HET REGIONAAL 
NATUURPARK CORBIÈRES-
FENOUILLÈDES
Meer dan 179.000 hectare. Dit beschermde natuurgebied 
kan bogen op een rijk erfgoed en opvallende natuurlijke 
locaties op de grens tussen de departementen Aude en 
Pyrénées-Orientales. Het gehele gebied is als berggebied 
aangemerkt, maar door de ligging aan de voet van de 
Pyreneeën fungeert het als een brug tussen de bergen en 
de zee. 

Spectaculaire landschappen, divers en 
ongerept (bergtoppen, rivierengtes, steile rotsen, 
uitkijkpunten...).

Een opvallende botanische rijkdom (241 soorten van 
landelijk belang op de meer dan 2.000 tot nu toe bekende 
soorten, endemische diersoorten zoals roofvogels en 
mediterrane zangvogels).

Een gedeelde geschiedenis als ontmoetings- 
en doorgangsplaats, een passage vanaf de prehistorie tot 
het moment waarop de departementen officieel werden 
ingedeeld. 

Talrijke erfgoedplaatsen (koninklijke burchten 
en vele kastelen).

Een veertigtal bijzondere plaatsen die staan 
ingeschreven op de inventarislijst van werelderfgoederen 
(Galamus, défilé de Pierre Lys, gorges de l’Orbieu.....).

Evenveel historische monumenten 
(kastelen, kerken, aquaducten...). 

Het gebied is bij uitstek geschikt is voor wandeltochten, 
bergbeklimmen (via ferrata...) en het beoefenen van 
talloze andere sporten zoals bijvoorbeeld canyoning.

9



10

DE CANIGÓ
De berg Canigó met zijn immer besneeuwde top blijft vanuit  
iedere hoek zichtbaar en waakt over alle schatten in de regio

HET MASSIEF VAN DE CANIGÓ, OPGENOMEN OP DE LIJST VAN  
GRANDS SITE DE FRANCE
Een natuurlijk baken tussen de Pyreneeën en de Middellandse Zee, de heilige berg der Catalanen.
Het massief van de Canigó is uniek, een ware stenen reus die met een hoogte van 2784.66 m overal bovenuit torent, de bewaker van de 
grens tussen Noord- en Zuid-Catalonië en beschermer van de doorgang tussen twee werelden: die van de vlaktes en de bergen.
Deze berg is in de periode tussen het paleozoïcum en het tertiair letterlijk uit de aarde opgerezen, opgestuwd door de druk van de 
onderliggende aardlagen.
Het massief is één van de uitlopers van de Pyreneeën en komt aan de Frans-Catalaanse kant uit in de vlakte van de Roussillon en in 
Catalonië in de vlakte van Empurdà, waar het massief abrupt eindigt in de Middellandse Zee.
De Canigó is zichtbaar vanaf de zee en fungeert daarom als een natuurlijk baken.

Beleef de Canigó
500  km gemarkeerde routes om te voet 
of in gezelschap van een ezel of paard te 
ontdekken. 200 km gemarkeerde routes 
voor mountainbikers en liefhebbers van 
langeafstandswandelingen.
Het massief telt 3 GR-wandelroutes.
‘s Winters laten sneeuwschoenen 
en langlaufski’s hun sporen na in de 
maagdelijke sneeuw, pal naast de sporen 
van een kudde gemzen die op weg zijn 
naar de top van de gelijknamige rots.
Alle paden zijn onderling verbonden, 
zodat wandelingen van meerdere dagen 
mogelijk zijn: bijvoorbeeld de Tours en 
de Ronde van de Canigó, met haltes 
in de 5 berghutten van het massief, 
waar iedereen warm onderdak vindt 
en ontvangen wordt in een gezellige, 
ongedwongen sfeer.
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De Catalaanse berg
Deze berg staat aan de wieg van Catalonië en de Catalaanse identiteit. 
Hij staat symbool voor de Catalaanse cultuur en iedere Catalaan moet 
ten minste één maal in zijn of haar leven naar de top van deze berg zijn 
geklommen. 

De natuurreservaten van Py et Mantet / 
Nyer, Prats-de-Mollo/La Preste
Het Massief van Coronat en de 
natuurreservaten van Jujols, Conat en 
Nohèdes



EEN ACTIEF GEBIED
Actief zijn, op het land en soms zelfs eronder,
in het water, in de lucht en in alle seizoenen!

WANDELTOCHTEN 
De bekende grote wandelroutes: GR10, GR 36, GRT83…Tour du 
Canigó, du Carlit, du Capcir…

Bemande berghutten: rondom de Canigó (5), in Capcir (3) in Cerdagne 
(1). De Oostelijke Pyreneeën tellen nog talrijke andere bewegwijzerde 
wandelroutes zoals in de Côte Vermeille, Albères en Vallespir, op de Canigó 
(Conflent/noordelijke helling; Zuid-Canigó), in het natuurpark van de 
Catalaanse Pyreneeën (Haut-Conflent, Capcir en Cerdagne), in de Corbières en 
in Fenouillèdes. 

RUITERTOCHTEN EN 
TRANSHUMANCE-ROUTES
Wandelingen van een paar uur of een paar dagen...
De transhumance (veetrek) van mérens-paarden, van de zee tot de toppen van 
de Pyreneeën in de lente en omgekeerd in de herfst.

FIETS- EN 
MOUNTAINBIKETOERISME
Fietstoerisme - 5 ‘Voies Vertes’ (groene fietspaden) :  
Argelès-sur-Mer/grens van La Jonquera, Le Boulou/Arles-sur-
Tech, Port Barcarès/Rivesaltes, Perpignan/Sainte-Marie-la-
Mer, Perpignan/Thuir

Mountainbiken : Cerdagne, Capcir, Haut-Vallespir, 
Canigó, Madres-Coronat – 88 circuits 

VISSEN 
In (snelstromende) rivieren, bergmeren, visvijvers... 
Voor iedereen is er wel een favoriete plekje om te vissen. 
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DE CATALAANSE PYRENEEËN
Cerdagne en Capcir, de hooglanden van de Zonnegod!

2 HOOGVLAKTES DICHT BIJ ELKAAR, 
MAAR O ZO VERSCHILLEND
De vlakte van Capcir, op de grens van de Aude en de Ariège

De vlakte van Cerdagne, gericht naar het zuiden.

HET REGIONAAL NATUURPARK VAN DE 
CATALAANSE PYRENEEËN
7 natuurreservaten: Conat, Jujols, Py en Mantet, Nohèdes en Nyer, en de Vallei van Eyn

6 beschermde natuurgebieden: het meer van Bouillouses, het massief van Carlit, 
het keteldal van de meren van Camporells, het meer van Lanoux, de rivierengtes van 
Carança en het massief van de Canigó (Valleien van Rotja en van Cadi).

ZONNE-ENERGIE 
De zon is getemd

Mont-Louis, eerste zonne-oven ter wereld, gebouwd 
in 1949.

Odeillo, de grootste zonne-oven ter wereld en 
testcentrum van het onderzoekscentrum CNRS. 

Thémis, de zonnecentrale die door het CNRS is 
gebouwd in de gemeente Targasonne.

DE GELE TREIN
Het symbool van de Catalaanse Pyreneeën, 63 km lang, 
van Villefranche-de-Conflent tot Latour de Carol.
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HET GEBIED «NEIGES CATALANES»  
Grandioze landschappen, perfect voor alle wintersporten

SKIËN EN LANGLAUFEN
Het skidomein van de « Neiges Catalanes » ligt op een hoogte 
variërend van 1500 tot 2700 m, verenigt 8 skigebieden en strekt 
zich uit van Haut Conflent tot la Cerdagne en le Capcir.

Wissel binnen enkele minuten van berghelling en type sneeuw 
en beleef nieuwe ski-ervaringen door overal te profiteren van 
het beste van ieder skistation.  

(Cambre d’Aze, Font-Romeu Pyrénées 2000, 
Les Angles, Porté Puymorens, Formiguères, La 
Quillane, La Station Nordique du Capcir).

meer dan 180 km skipistes

meer dan 100 skiliften

meer dan1250 sneeuwkanonnen

250 km langlaufpistes

nagenoeg 340 skileraren

14 skischolen

meer dan 120 km wandelroutes voor tochten met 
sneeuwschoenen

en een algemene skipas voor 7 skidomeinen
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DE BERGEN - 
VERRASSEND ANDERS! 

Een lawine aan activiteiten en een berg adrenaline!

In volle vaart door het «Park»
Het domein telt een tiental snowparks: big-air, step-up, half-pipe, rails en box, 
boardercross, etc.
En voor de fans van ‘free-ride’ zijn er de woodparks: ludiek ingerichte zones tussen 
de bomen met natuurlijke, overvloedige sneeuw.

Quadbike 

Een mix tussen een quad 
en een mountainbike 
die je bestuurt als een 
buggy, maar dan zonder 
motor, dus geheel 
‘milieuvriendelijk’

Tussen Vuur en IJs
Een unieke attractie in Europa: canyoning in 
warm bronwater van meer dan 40°

Duiken onder het ijs in het meer van Balcère

IJsklimmen voor liefhebbers van steile 
wanden en klimtechnieken

Bergbeklimmen (kennismakingslessen op 
een sneeuwbaan van 300 m)

UFO’s in de sneeuw
De snowscoot: een step geïnspireerd op de crossfiets en de 
mountainbike

De Air Board: een opblaasband die lijkt op een bobslee 

Snowtubing: een band met handvatten om te kunnen 
draaien en bochten te nemen

Skitochten waarbij je omhoogklimt met zeehondenhuiden 
aan je voeten en buiten de pistes weer naar beneden skiet.

Iedereen op de lange latten!
Bij biatlon-laser wordt langlaufen gecombineerd met buksschieten

De snake-gliss: een collectieve slee, bestuurd door een gids, om 
razendsnel de piste af te dalen.

Tussen Hemel en Sneeuw
Snowkite: de winterse versie van kitesurfen

Parapente in Egat en Formiguères

Zeilvliegen in La Llagonne

Vrije val: een sprong met twee personen van maximaal 5000 m  
hoogte

15
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      PYRÉNÉES-ORIENTALES,  
WATER ALS ERFGOED  

De Odyssee van het water in deze streek

ONDERGRONDSE 
WATERBEKKENS, DE SCHAT VAN 
DE VLAKTE VAN ROUSSILLON
Het grootste bekken met hernieuwbaar grondwater in het zuiden 
van Frankrijk: honderden miljoenen kubieke meter drinkwater. De 
exploitatie van deze diepe bekkens dateert uit het begin van de 
19e eeuw. Tegenwoordig wordt er ieder jaar 80 miljoen m3 uit de 
waterbekkens van de vlakte van Roussillon opgepompt om 90 % 
van de bevolking, de landbouw en de toeristen van drinkwater te 
voorzien. 

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
L’EAU, NIEUW IN 2018
Dit waterinformatiecentrum is een uniek initiatief in Frankrijk. Op 
een ludieke manier wordt hier vanuit een pedagogisch, cultureel en 
wetenschappelijk oogpunt de cyclus van het water toegelicht.

WELLNESS EN GEZONDHEID
Thalassotherapie: Banyuls-sur-Mer / Canet-en-

Roussillon   (foto)

Balneotherapie:  in Mont-Louis

Kuurtoerisme: 5 kuuroorden (ongeveer 45.000 
kuurgasten per jaar). Amélie-les-Bains / Le Boulou /  

Prats-de-Mollo/La Preste / Moltig-les-Bains / Vernet-les-Bains

Natuurlijke warmwaterbronnen
Bains de Saint-Thomas, Dorres, Llo

Vijvers, meren, kanalen, rivieren, bronnen, 
thermaal water... 
Het water in al zijn vormen heeft ons landschap 
geschapen en ons een uitzonderlijk natuurlijk 
erfgoed met bijzondere bouwwerken geschonken. 
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WANDELEN LANGS DE 
IRRIGATIEKANALEN 
Deze kanalen (we tellen er 250) strekken zich uit over bijna 
3000 km en het grootste deel bevindt zich in de bergen. Op 
de vlaktes vinden we de irrigatiekanalen van Corbère, Thuir, 
Estagel, Perpignan en Pia die al in de 12e eeuw zijn aangelegd. 
Andere bouwwerken - waarvan sommige al duizenden 
eeuwen oud zijn - hebben de dorpen en de omliggende 
gebieden eeuwenlang van water voorzien, zoals bijvoorbeeld 
het aquaduct van Ansignan in Fenouillèdes, (aangelegd tussen 
220 en 270 jaar na Chr.) of de kanalen van Vernet-Les-Bains en 
Céret die uit de 9e eeuw dateren.

GROTE STUWDAMMEN…
MULTIFUNCTIONELE BOUWWERKEN.
Matemale en Puyvalador (stroomgebied van de Aude); Bouillouses; 
Vinça (stroomgebied van de Têt); Lanoux (stroomgebied van le Carol); 
l’Agly (stroomgebied van de Agly) en de stuwbekkens van Raho 
(stroomgebied van de bergwand van de Réart) dicht bij Perpignan. 
Naast hun primaire functie vervullen deze waterreserves een 
toeristische functie en zijn ze ingericht als recreatiegebied 
(watersporten, vissen...) 

MEREN EN PLASSEN 
 EEN UITZONDERLIJK VISSERIJPOTENTIEEL
De regio telt meer dan 60 meren op een hoogte tussen 1800 en 2500 m 
(te weten 1485 ha wateroppervlak), 1085 km aan rivieren met eersteklas 
viswater, 231 km aan rivieren met viswater van de 2e categorie. Een 
aantal van de bekendste meren: Het meer van Lanoux / Bouillouses / 
Puyvalador / Matemale / Vinça / Caramany / Villeneuve de la Raho.
Langs de kust: de plassen bij Salses en Canet en Roussillon – Saint-Nazaire



LAND VAN ERFGOED  
EN GESCHIEDENIS  

Van de prehistorie tot de 17e eeuw: talent door de eeuwen heen  



PREHISTORIE 
De menselijke aanwezigheid hier dateert van ongeveer 1 
miljoen jaar geleden:  overblijfselen uit de prehistorie zijn 
voor iedereen zichtbaar.
 Een paar data:  
450 000 jaar voor Chr. : de Man van Tautavel, die te boek staat als een van 
de oudste Europeanen.

218 jaar voor Chr.  : Hannibal en zijn olifanten steken de Pyreneeën over 
(tussen Perthus en Prats de Mollo).

OUDHEID 
Al vanaf de 5e eeuw is het een komen en gaan van 
volkeren: De Sorben, Ceretaniërs, Iberiërs, Kelten, maar 
ook de Feniciërs, Etrusken en de oude Grieken.
In 121 voor Chr. begint de Romeinse kolonisatie:
Rond 260 komen de Frankische legers;
In 462 vestigen de West-Goten zich hier bijna 3 eeuwen lang. Komst 
van het Christendom. 
Stichting van het «Castrum Helenae», het vroegere Illibéris (Elne), 
gesticht in de 5e eeuw en hoofdstad van de Roussillon tot de 6e eeuw. 

Alles getuigt hier van een roemrijk verleden en een originele cultuur met zowel Catalaanse als Franse invloeden; van de 
kloosters tot de kastelen, van de taal der dichters tot de bijzondere klanken van de Sardane.

MIDDELEEUWEN 
De eerste abdijen en kloosters, 
signaaltorens en forten, romaanse en 
gotische kunst
In 778 stichten de Karolingers onder Karel de Grote in 
Roussillon een groot rijk genaamd «Marca Hispanica», 
dat verdeeld wordt in graafschappen.
Begin van de bouw van de grote abdijen, wat voort zal 
duren tot in de 12e eeuw. 
Door erfopvolging wordt het gebied onderdeel van 
het koninkrijk van Aragon (12e tot 14e eeuw): ontstaan 
van het koninkrijk van Mallorca (Oostelijke Pyreneeën 
en Balearen) van 1276 tot 1344. Totstandkoming 
van een netwerk van signaaltorens en forten (stad 
Perpignan, Collioure, etc.)
Religieuze architectuur: de mooiste voorbeelden van 
romaanse kunst uit de 12e tot 14e eeuw - schitterende 
gotische kunstwerken. 

TUSSEN DE 15E EN 17E EEUW
Vestingwerken van Vauban, barokke kunst...
Die Königreiche von Frankreich und Spanien kämpfen 
um dieses Gebiet bis zur Unterzeichnung des 
Pyrenäenfriedens. Von nun an gehören die östlichen 
Pyrenäen zu Frankreich. Die Pyrenäen bilden ab sofort die 
Grenze zwischen den beiden Königreichen: Errichtung 
zahlreicher Festungen.

Vestingwerken van Vauban 
(opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco):

De Citadel van Mont-Louis, de vestingmuren, het Fort 
Libéria en Cova Bastera in Villefranche-de-Conflent
Andere vestingwerken van het Vauban-netwerk: Het Fort 
van Bellegarde in Perthus, het Fort Lagarde van Prats de 
Mollo…

Barokke kunst
Dankzij de talrijke contacten tussen de handwerklieden 
uit Noord- en Zuid-Catalonië begint er een rijke periode 
van barokke kunst (vele altaarstukken: Collioure, Baixas…)
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LAND VAN ERFGOED  
EN GESCHIEDENIS 

Van het Verdrag van de Pyreneeën tot de 21e eeuw, Traditie en Moderniteit 

BELLE EPOQUE
De Industriële Revolutie in de O.P. brengt veel economische en 
culturele ontwikkelingen met zich mee, met zichtbare gevolgen 
voor het toerisme, de kunst, industrie en architectuur...

1858: komst van een spoorlijn naar Perpignan: economische bloei 
(wijn, groenten...)

Invloedrijke mannen creëren een nieuw product dat ze eerst op 
de nationale en vervolgens op de internationale markt aanbieden: 
Jean Bardou, van het merk sigarettenpapier JOB, Simon Violet (van 
het aperitiefmerk Byrrh).

Aanleg (1903) van de spoorlijn voor de Gele Trein 

Ook de kuuroorden komen in deze periode tot grote bloei (Vernet 
les Bains, Molitg les Bains, Le Boulou, Amélie les Bains, La Preste)

Gegoede zakenlieden laten talrijke kastelen en herenhuizen 
bouwen.

Maar de emblematische architectuur van de Belle Epoque is 
mede te danken aan de Deense architect Viggo Dorph-Petersen 
die in de laatste jaren van de 19e eeuw een groot aantal zeer 
diverse bouwwerken ontwierp. Ex: Hôtel du Portugal Vernet-les-
bains, Aubiry Céret, Valmy Argelès-sur-mer, Ducup Perpignan,  
L’Esparrou  Canet-en-Roussillon,  Les  Rosiers  Thuir.
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PERPIGNAN, 
DÉ ART DECO-STAD BIJ UITSTEK

Het aantal art deco bouwwerken hier is gewoonweg 
verbluffend. De stad kan bogen op meerdere wijken die 
geheel in de «jaren ‘30-stijl’ zijn opgetrokken met bouwwerken 
die de meerderheid van de Art Deco-liefhebbers zeker zullen 
interesseren. De wijken rond het station, Clémenceau, Jardin 
d’enfants, Mercader, Palais des rois de Majorque, Saint-Jacques, 
bas-Vernet...

TOERISTISCHE INRICHTING VAN 
DE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
OFTEWEL MISSIE ‘RACINE’ 1963 – 
1983 

PERPIGNAN EN DE 
OOSTELIJKE PYRENEEËN, EEN 
VERHAAL MET TOEKOMST



LAND VAN HERDENKING  
Door te kijken naar het verleden bouw je aan de toekomst...

HET HERINNERINGSCENTRUM 
VAN HET KAMP VAN ARGELÈS-
SUR-MER
1936-39 - De Spaanse burgeroorlog: bijna 500 000 
personen steken onder vreselijke omstandigheden via 
de Pyreneeën de grens over. Een ongekende exodus. In 
allerijl worden er kampen opgericht. Dit staat bekend als 
de «Retirada», de grote uittocht. 

PORT-VENDRES DE 
ALGERIJNSE OORLOG
Een verhaal dat lang is vermeden en verzwegen. 
Een aantal plaatsen en exposities verhalen over 
deze periode en daaropvolgende exodus.

DE HERDENKINGSROUTES
De herdenkingsmonumenten van Rivesaltes en Argelès-sur-Mer, de routes die de 
Spaanse republikeinen hebben afgelegd tijdens de grote uittocht in 1939, Port-
Vendres in 1963 bij de aankomst van de terugkerende soldaten en kolonialen... Een 
pedagogische, civiele en culturele sfeer, routes met een duidelijke boodschap: het 
doorgeven van onze geschiedenis.

HET HERINNERINGSCENTRUM 
VAN HET KAMP VAN 
RIVESALTES
Dit kamp was tussen 1941 en 1942 het grootste 
interneringskamp van Zuid-Frankrijk voor Zigeuners 
en duizenden andere ongewenste personen van een 
andere afkomst en werd in 1942 een «interregionaal 
centrum voor het bijeenbrengen van Israëlieten» 
(9 georganiseerde konvooien zullen dit kamp 
uiteindelijk verlaten voor Auschwitz via Drancy) en een 
doorvoerkamp voor Spaanse republikeinen. Een uniek 
herdenkingsmonument in de vorm van een monoliet 
(meer dan 1000 m2) die diep uit de bodem oprijst. Ook 
de nog aanwezige barakken getuigen met kracht van 
deze tragische periode uit de geschiedenis. 

Plaatsen die de grote conflicten van de afgelopen 80 jaar 
weerspiegelen: De Spaanse burgeroorlog, de Tweede 
Wereldoorlog, de Shoah, de oorlog in Algerije, etc.

DE ZWITSERSE 
KRAAMKLINIEK 
VAN ELNE
Dankzij het doorzettingsvermogen 
van Elisabeth Eidenbenz en een 
aantal jonge vrijwilligers van 
humanitaire organisaties worden hier 
vanaf december 1939 meer dan 600 
kinderen met een tiental verschillende 
nationaliteiten geboren. Meer dan 
duizend vrouwen en kinderen die 
onder ondraaglijke omstandigheden 
gevangengehouden worden in de 
kampen van Argelès, Saint-Cyprien 
en Rivesaltes, worden hier geholpen.
Cyprien et Rivesaltes, dans des 
conditions insoutenables.
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DIT MAG JE NIET MISSEN
Chemin du Fauvisme – Collioure
Route in de voetstappen van Henri Matisse en André Derain, herbeleef de 
zomer van 1905.

Museum voor moderne kunst – Céret
Het resultaat van het verblijf van een aantal van de grootste kunstenaar 
van de 20e eeuw  in de stad en de omgeving: Picasso, Braque, Gris, 
Soutine, Chagall, Herbin, Matisse, Masson, Krémègne en Miró, Tàpies, 
Viallat, Toni Grand, Bioulès... 

Van het kubisme tot de Ecole de Paris, Vernieuwing...

Museum Art Rigaud – Perpignan
De collecties schilderen een beeld van de geschiedenis van Perpignan van 
de 15e tot de 20e eeuw. Werken van Rigaud voor de barok-periode, Maillol 
voor de moderne periode, maar ook Pablo Picasso, Raoul Dufy, Jean Lurçat 
en vele anderen …

LAND VAN INSPIRATIE  
Sinds mensenheugenis waait er al een krachtige, on-

zichtbare wind van inspiratie over het Catalaanse land...

De “Pyrénées-Orientales” zijn getuige geweest 
van de geboorte van beroemdheden als 
Pau Casals, Salvador Dali, Claude Simon, 
Nobelprijswinnaar voor de litteratuur, Matisse 
en Derain in Collioure, Aristide Maillol in 
Banyuls-sur-Mer….

Een fantastische erfenis die tot groot genoegen 
van alle bezoekers te bezichtigen is in de  
musea.
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      ROUSSILLON WIJNEN   
Als voortreffelijkheid rijmt met identiteit 

DE AOP-WIJNEN  
(GEGARANDEERDE 
HERKOMSTBENAMING)
De droge wijnen: «Een opmerkelijk palet 
van kleur en smaak»
Collioure (wit, rosé, rood) 
Côtes du Roussillon (wit, rosé, rood) waar uitsluitend voor 
de rode wijnen ook nog de benaming  
Côtes du Roussillon Villages (rood) bijkomt
Maury sec (rood)

De zoete (dessert)wijnen: «De koningen 
van het feestmaal» en het bijzondere 
kenmerk van de Catalaanse wijnboeren
Rivesaltes (Ambré, Grenat, Tuilé, Rosé, Hors d’Age, Rancio) 
Maury (Wit, Ambré, Grenat, Tuilé, Hors d’Age, Rancio) 
Banyuls (Wit, Rosé, Rimage, Ambré, Tuilé, Hors d’Age, Rancio) 
Banyuls Grand Cru (Tuilé) 
Muscat de Rivesaltes (Wit)

In het zonnige klimaat van de Oostelijke Pyreneeën, tussen zee 
en bergen, liggen zeer diverse wijngaarden. De streek telt in 
totaal 2400 wijnboeren, 24 coöperatieve wijnkelders, 14 AOP-
wijnen, 2 IGP-wijnen en 23 druivenvariëteiten. 

De regio is een waar amfitheater: open naar het westen en de 
Middellandse zee en omringd door 3 bergketens: de Corbières in 
het Noorden, De Pyreneeën met de Mont Canigó in het westen 
en de Albères in het zuiden. De vlakte is het stoomgebied van 
drie grote rivieren: L’Agly, la Têt en le Tech, die de verschillende 
gebieden van elkaar scheiden, met ieder hun eigen, karakteristieke 
kenmerken. 

De regio produceert beroemde wijnen dankzij het uitstekende 
mediterrane klimaat, maar vooral vanwege de diversiteit van de 
bodem, de micro-klimaten en de hoogte....
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IGP-WIJNEN  
(BESCHERMDE HERKOMSTBENAMING)
IGP-wijnen van de Catalaanse kusten (wit, rosé, rood)

IGP-wijnen van de Côte Vermeille (wit, rosé, rood)

DOMINANTE 
WIJNSTOKVARIËTEITEN MET 
POËTISCHE NAMEN
Rood: grenache noir, carignan, lladoner pelut, mourvèdre, 
syrah et cinsault.

Wit: grenache blanc, macabeu, malvoisie du Roussillon, 
muscat à petits grains, muscat d’Alexandrie, marsanne, 
roussane, vermentino. 
Grijs: grenache gris.

DE ROUSSILLON 
DRAAGT HET KEURMERK “VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES”
Een netwerk van wijnboeren en professionals uit de wijnwereld hebben 
zich verplicht tot een kwaliteitskeurmerk en openen de wijnkelders van hun 
wijnboerderijen voor de bezoekers.

Ze nodigen de bezoekers uit om meer te leren over hun wijnen, want een wijn 
uit een vallei is niet hetzelfde als een wijn uit de heuvels en in een marien gebied 
worden andere wijnen geproduceerd dan in de piémonts, de uitlopers van de 
bergen...

Beginnelingen, wijnkenners of geïnteresseerden: de wijnroute ‘Route des Vins du 
Roussillon’ is er voor iedereen.

2400 vignerons
24 caves coopératives
14 AOP 
3 IGP en Vins secs et Vins  
Doux Naturels
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LAND VAN GEUREN
 EN SMAKEN  

Land van geuren en smaken, tuin van Eden   



HET VLEES
Kwaliteitskeurmerken: biologisch rundvlees, een IGP-project voor 
beschermde herkomstbenaming «Vedell en Rosée des Pyrénées 
Catalanes» (kalfjes uitsluitend grootgebracht met moedermelk en gras 
uit de bergen) en het Rode Label voor lamsvlees «l’Agneau Catalan / El Xai».

CALATAANSE VLEESWAREN:  
Oeroud vakmanschap: witte of donkere worst (boudin blanc 
of noir), berghammen, worst, Catalaanse worsten...

GROENTE EN FRUIT 
Grootste producent van perziken in Frankrijk en op vier na grootste 
van abrikozen, om nog maar te zwijgen van de andere producten 
(appels, kersen, olijven...).

Groenteteelt van hoge kwaliteit: sla, artisjokken, aardappelen, 
komkommers en tomaten.

AOP-aardappels ‘Pomme de terre primeur du Roussillon’ en ‘Béa du 
Roussillon’, IGP-artisjokken uit de Roussillon, biologische groente en 
vruchten, AOP-abrikozen ‘Rouge du Roussillon’, AOP-olijfolie uit de 
Roussillon (aanvraag in behandeling)…

DE PRODUCTEN UIT HET REGIONAAL 
NATUURPARK VAN DE CATALAANSE 
PYRENEEËN
Appels en vruchtensappen, rood fruit, peren, groenten en meiknollen 
‘Navets de Cerdagne’, saffraan, aardappels uit de hoge bergen, 
varkensvlees van de boerderij, eend, gevogelte...

Kazen (van koe-, schapen- en geitenmelk), melk en melkproducten....

Honing, zachte noga...

PRODUCTEN UIT DE ZEE EN VAN 
DE VISAFSLAG AAN DE KUST 
Ansjovis uit Collioure, sardines, makreel, tong, wijting, zeeduivel 
en zeevruchten (scheermessen, oesters, mossels...)

DE «TOQUES BLANCHES 
DU ROUSSILLON» EN DE 
«MAÎTRES RESTAURATEURS»
uit liefde voor de gastronomie en de streek
Beroemde chef-koks promoten de keuken van het de 
streek, van de vallei en van de zee en stellen iedere dag 
weer met veel liefde en passie gerechten samen als 
eerbetoon aan het culinaire Catalaanse erfgoed. 

Mediterrane producten (wijn, groente en fruit) combineren 
perfect met producten uit de Pyreneeën (veehouderij, 
boerderijproducten, vleeswaren) en vormen de ingrediënten 
van heerlijke Catalaanse recepten, vergezeld van een 
brede keuze aan beroemde wijnen met gegarandeerde 
herkomstbenaming.

PRODUCENTEN 
DIE AANGESLOTEN 
ZIJN BIJ EEN 
KWALITEITSNETWERK
Omdat de producenten streven naar 
constante kwaliteit, hebben ze zich 
verenigd in een aantal kwaliteitsnetwerken: 
Bienvenue à la Ferme, CIVAM Bio, Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, 
Tourisme de Terroir …
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LAND VOL TALENT 
Onze handwerklieden, vol passie voor hun beroep, vinden
constant nieuwe tradities uit en zetten zo de reis voort...

CATALAANSE LEKKERNIJEN, KLEINE MOMENTEN VAN PUUR GELUK!
«Pas d’ous, braç de gitano, mel i mató, bunyetes, pastissets, crema catalana, rosquilles…» dit zijn de poëtische namen van traditionele desserts 
en andere zoete lekkernijen uit de Catalaanse gastronomie. 

De regio kent zo veel zoete lekkernijen, dat we hier slechts de bekendste kunnen citeren. 

De vakkennis wordt gepromoot door meesterbakkers en banketbakkers zoals de Maîtres Artisans boulangers, de pâtissiers des  
Pyrénées-Orientales, l’association des Coques Catalanes, la Confrérie des Chocolatiers Catalans…

« Coques catalanes » of « fougasses » (zoete of hartige broden)
Deze broden staan aan de vooravond van ieder feest op tafel. 

« Pa d’ou »
Een soort eierkoek of eiervla met vanille en oranjebloesemwater, 
overgoten met karamel. 

Mel i Mató
Kwark van gestremde geiten- of schapenmelk overgoten met een 
straaltje honing.

« Braç de gitano »
De Catalaanse versie van de beroemde «Armen van Venus».

«Panellets» (amandelen, hazelnoten, hele of 
gemalen pijnboompitjes, omhuld met een zoet 
laagje suiker, honing en geurige marsepein) 
«Croquants de Saint-Paul» een historische lekkernij 
uit Fenouillèdes, heerlijke amandelkoekjes…

« Rosquilles »
Heerlijk zachte koekjes in de vorm van een kleine tulband. De 
beroemdste komen uit Vallespir.

« Crema catalana »
Crème brûlée met kaneel en een vleugje sinaasappelschil.

28



GEWEVEN STOFFEN, SIERSMEEDWERK EN KERAMIEK, AL EEUWENLANG BEROEMD... 
Een vakkennis die door de tijd heen is doorgegeven, steeds opnieuw is herzien en iedere dag opnieuw wordt vernieuwd...

De lotusboom voor de lederwaren
Deze bijzonder sterke boom met zijn gladde schors en rechte, flexibele stam is ideaal voor de vervaardiging van stokken, karwatsen, 
wandelstokken en zwepen. 

Catalaans siersmeedwerk
Er zijn talrijke plaatsen die te maken hebben met de exploitatie en 
verwerking van het ijzer. Van generatie op generatie worden de 
Catalaanse ijzersmeden gedreven door het ijzer, het vuur en de 
liefde voor goed werk. Ze hebben een vereniging opgericht waar ze 
hun vakkennis doorgeven, technieken uitwisselen de bijdragen aan 
de ontwikkeling van het siersmeedwerk.

Glasblazerskunst 
De glasblazers zijn de meesters van de smeltende materie, een 
kunst die door onze voorouders is doorgegeven.

Da « Vigatana » 
Deze typisch Catalaanse linnen schoen met een zool van touw 
heeft nauwe banden met de dansers van de Sardane en verleent 
hen zwierigheid, gratie en soepelheid. Tegenwoordig zijn deze 
veelkleurige espadrilles weer helemaal in.

Catalaanse stoffen
De tafelkleden en servetten met hun kleurrijke, kenmerkende 
Catalaanse motieven worden in Vallespir vervaardigd en sieren al 
heel lang de tafels in Catalonië. Vandaag de dag blijft de fabriek, die 
nu de naam «Les Toiles du Soleil» draagt, nog steeds authentieke 
stoffen produceren en deze geheel volgens de traditie combineren 
met nieuwe inzichten. De kleurrijke strepen, warme tinten en 
veelkleurige motieven zijn ware must haves geworden en worden 
over de hele wereld geëxporteerd

De Confrérie du Grenat van Perpignan
De granaat, de mythische edelsteen van de Catalanen, heeft 
een intense, dieprode kleur. De granaten worden streng 
geselecteerd en met de hand gemonteerd, volgens een traditie 
uit de 18e eeuw. De confrérie houdt deze unieke vakkennis in stand. 
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APLECS, SARDANES 
EN COBLES
«Aplecs»zijn 
herdenkingsbijeenkomsten, 
pelgrimstochten dicht in 
de buurt, die plaatsvinden 
tijdens hoogtijddagen  van de 
liturgische en/of kosmische kalender, 
op dagen dat de communicatie met het 
universum het gunstigst is. De Aplecs 
eindigen altijd met veel zang en dans.

De Sardane, een Catalaanse 
dans en een van de levendigste 
tradities. De Sardane staat symbool 
voor eenheid, broederschap en het 
behoren tot een cultuur, maar is tevens een 
manier van leven, een filosofie. Hoewel 
het een complexe dans is omdat alle 
passen worden geteld, blijft het een dans 
voor alle leeftijden. Vriendengroepen en 
hele dorpen mengen onderling op de vele 
pleinen, want het is geen folkloristische 
dans, maar de uiting van een diep gevoel.

Da Cobla : een groep van 11 musici en 
12 instrumenten (hobo, fluiten «fiscorns»…) 
die niet alleen de Sardane-dansers begeleidt, 
maar ook jazz of klassieke muziek speelt.

Ieder seizoen kent zijn feesten en ceremoniën, soms ernstig zoals de  
Processie van la Sanch, of vrolijk zoals een sardane-dansfeest of de vreug-
devuren van Sint-Jan, maar allen dateren ze uit een vroeg verleden.

DE CASTELLERS OFTEWEL 
«MENSELIJKE TORENS»

LAND VAN FEESTEN
 EN TRADITIES                    

Kerkelijk of niet, de feesten markeren het ritme 
van de tijd die voorbijgaat...
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HEILIGE WEEK EN PASEN 
Pasen - Processie van la Sanch en de Heilige 
Week
Processie van la Sanch, op Goede Vrijdag in Perpignan, bij het 
licht van fakkels en toortsen in de straten van Collioure, Arles-sur-
Tech, Bouleternère en Elne. Andere processies op Paaszondag, in 
Céret en Ille-sur-Têt.

De Réginas
In Ille sur Têt begeleiden koorleden en muzikanten 
het beeld van de Herrezene en van de Heilige Maagd: 
ontroerende liederen die gelovigen en ongelovigen niet 
onberoerd laten.

Goigs
Goigs is het Catalaanse woord voor volkse aubades, een 
samenzang die staand tijdens de Paasnacht worden 
gezongen. Ze mengen loftuigingen aan de Heilige Maagd 
met die aan de gastvrijheid van de huizen waar de zangers 
komen vragen om hun mandjes met eieren en worst, het 
hoofdbestanddeel van de Paasmaaltijd

SINT JAN  
EN DE «TROBADO DU CANIGÓ»
De langste dag van het jaar is dé gelegenheid om op de top van de berg 
Canigou, de heilige berg van de Catalanen, de broederschap te vernieuwen 
die sinds mensenheugenis bestaat aan beide kanten van de Pyreneeën. 
De vlam die het hele jaar door wordt onderhouden, wordt op 22 juni 
vernieuwd met fakkelbossen afkomstig uit heel Catalonië en waarmee in 
de nacht van 23 juni duizenden vreugdevuren worden aangestoken in de 
dorpen en in Perpignan.

SANT-JORDI 
Sant Jordi (Sint Joris) is de beschermheilige van Catalonië. 

Dit feest staat bekend omdat het tevens de mondiale dag van het boek is. Het luidt 
de komst van de lente in, maar is tevens verbonden met de legende van sint Joris 
die de draak doodt en staat voor de overwinning van de wetenschap en kennis op 
het obsurantisme. De traditie wil dat men op die dag een boek en een rode roos 
schenkt.

Dit feest is een belangrijke gebeurtenis in alle Catalaanse gebieden en staat op de 
Werelderfgoedlijst van de Unesco. Het wordt gevierd met reuzen, sardane-dansers, 
boekstalletjes in de openlucht....

DE BERENFEESTEN  
Tijdens de ‘fêtes de l’ours’ die in drie dorpen in Haut 
Vassespir worden georganiseerd, lopen mannen 
verkleed met schapenvachten en besmeurd 
met roet en zwarte olie door het dorp. Deze 
‘beermannen’ proberen alle vrouwen die hun 
pad kruisen te ‘verscheuren’.  De ‘beren’ worden 
opgejaagd door de jagers en uiteindelijk gevangen 
genomen en ‘geschoren’ zodat ze hun menselijke 
vorm weer hervinden. Tradities die in alle mythen 
en verhalen over beren in alle culturen terugkomen. 

Prats-de-Mollo-la Preste, Arles-sur-Tech en Saint-
Laurent-de-Cerdans. 

De inschrijving van de feesten op de Immateriële 
werelderfgoedlijst van de Unesco loopt nog.

MET 15 OF 13, HET LAND VAN DE 2 RUGBY’S!
De rugbymannen van de USAP en van de «Catalaanse Draken» worden 
gevierd door het hele volk en hijsen bij iedere overwinning de trotse kleuren 
van het Catalaanse land om zo de roem van de streek te vergroten.
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LAND VAN FEESTEN                                                      
Festivals in alle 4 de seizoenen!



Klassieke of moderne muziek, religieuze muziek, jazz, films, fotografie en fotoreportages, dans, 
theater, folklore; het hele jaar door worden er talrijke festivals georganiseerd.

Festival Pablo 
Casals - Prades 
(eind juli/ begin 
augustus)

Filmfestival Ciné-Rencontres - Prades (2e helft van juli)

International  
Folklorefestival 
Amélie-les-Bains  
(begin augustus)

Filmfestival Confrontation 
- Perpignan (lente)

Festival Zomer 66 «het festival van alle 
talenten » - Perpignan

Festival van religieuze muziek 
Perpignan (Heilige Week/ Pasen)

Festival Ida y Vuelta 
Perpignan (begin juni)

Festival Jazzèbre 
Perpignan en 
omstreken (het hele 
jaar door)

Visa pour l’Image / Internationaal 
fotojournalismefestival 
Perpignan  (september)

« Les Déferlantes »   
Argelès-sur-Mer  
(juli, Franse songs en 
rock)

« Electrobeach Music Festival »  - Port-Barcarès (electronische muziek)
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PYRÉNÉES-ORIENTALES

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

SITE WEB

Page Facebook en anglais 
Mygreatexperiences in French 
MediterraneanPyrenees

Pyrenees orientales tourisme

Hashtags voor uw publicaties 
#visitpo  #enmodevisitpo  
#pyreneesorientales

Infotourisme66

Hashtags voor uw publicaties 
#pyreneesorientales

http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/nl

 

YOUTUBE
VisitPO


VOLG ONS ! 
ONZE DIGITALE ADRESSEN EN OFFICIËLLE HASHTAGS

Mont-Louis et
Villefranche-de-Conflent
Patrimoine mondial de l’UNESCO

 Pass Patrimoine 66 
 Heritage site
   Fort or forteresse 
 Vauban

 Signal station
 Natural reserves
 Protected natural sites

   Most beautiful villages of France

Parks and gardens

 Blue Flag Beaches
   Art & History Towns and Country

 Waterskilift

   Windsurfing

 Deep sea diving

        Canoe-kayak   

 Kite surf

 Ski area

 Spa resorts

 Sulphurous warm water spring

 Thalassotherapy

 Balneotherapy

 Karting

 Via Ferrata

 Adventure park

 Golf

   Multimedia guide-offices
 The Yellow Train
 The red Train Cathare et du Fenouillèdes
 Motorway A9



TWITTER 'PRESSE' SITE WEB  

SITE MOBILE  

BLOG
Compte en français 
@infotourisme66

Hashtag à utiliser sur vos publications  
#PyrénéesOrientales

Compte en catalan 
@infoturisme66

Hashtags à utiliser sur vos publications 
#PirineusOrientals #CatalunyaNord

www.visitpo.frwww.tourisme-pyreneesorientales.com

www.tourisme-pyreneesorientales.mobi
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