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De Frans-Catalaanse Pyreneeën zijn geliefD 

bij topsporters, maar voor een grote groep 

kampeerDers is het gebieD nog relatief onontDekt. 

Wat heeft Deze rustige bergregio te bieDen? 

reDacteur sanDer neemt je in een roaDtrip mee langs 

De mooiste plekken.

D
e Catalaanse Pyreneeën maken deel 
uit van de Pyrénées-Orientales. In 
dit departement in het zuidoostelijke 
uiteinde van Frankrijk op de grens 

van Spanje vind je de mediterrane kustlijn 
van de Côte Vermeille, ook wel bekend als 
de Côte d’Azur in het klein. Wie vanuit deze 
ruige en kronkelige kustlijn het binnenland 
intrekt, is binnen anderhalf uur in een heel 
andere wereld. Voordat mijn reisgenoot Eimert 
en ik vanuit Banyuls-sur-Mer aan de Côte 
Vermeille de Pyreneeën intrekken, rijden we 
eerst noordwestwaarts richting Perpignan. Na 
de eerste stop in Perpignan volgen we de N116 
richting de bergen. 

 Sander Cox    Eimert Pruis en Sander Cox 

Pyre-fique
7x Catalaanse Pyreneeën

Voor een Franse stedentrip met een zo 
hoog mogelijke weerzekerheid kom je 
als snel uit bij Perpignan. In de hoofd-
stad van de Pyrénées-Orientales schijnt 
gemiddeld 300 dagen per jaar de zon. 
Liefhebbers van architectuur hebben in 
Perpignan volop te zien. Kunstenaars 
als Dalí en Picasso gingen hier niet voor 
niets op inspiratietocht. Als we ’s avonds 
in het centrum op zoek gaan naar een 
Catalaanse keuken, valt ons oog ineens 
op een bescheiden met roze verlicht kas-
teelgebouw. Het blijkt te gaan om een van 
de bekendste gebouwen van deze stad. 
Het gebouw diende ooit als stadspoort én 
staatsgevangenis. Inmiddels vind je er 
een museum dat een inkijkje geeft in het 
Catalaanse leven. Typisch voor Perpignan 
zijn verder de boulevards met platanen 
en keurige bijgehouden plantsoenen, 
tapasrestaurants en smalle steegjes die 
zijn omgeven door hoge, lichtgekleurde 
panden met open ramen. 

1. Zonnige stedentrip 

Vanuit Perpignan gaan we op weg richting de Pyreneeën. 
Na twintig minuten rijden zien we de 'orgelpijpen' van Ille-
sur-Têt vanaf de N116 al liggen. Alleen daarom al doodzonde 
om hier aan voorbij te rijden. Dit natuurwonder bestaat uit 
sierlijke rotsformaties van soms meer dan tien meter hoog 
die heel wat weg hebben van orgelpijpen. Vanaf de parkeer-
plaats wandel je in een klein halfuur naar deze surrealistische 

2. Erosiekunst 
tentoonstelling van zandstenen. Als je eenmaal tussen de 
orgelpijpen staat, is het bijna niet voor te stellen dat dit al-
lemaal het resultaat is van natuurlijke erosie. Wie zou zeggen 
dat dit het eindresultaat is van een groot beeldhouwkunst-
project zou ik meteen geloven. Achter de orgelpijpen zijn de 
Pyreneeëntoppen al zichtbaar. Na anderhalf uur zijn we weer 
terug bij de auto. 
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Ook voor de volgende bestemming hoeven we niet te zoe-
ken. Acht minuten voor onze verwachte aankomsttijd zien 
we het gehuchtje rechts van ons liggen. Eus telt amper 
vierhonderd inwoners. Als we via een steile weg omhoog 
slingeren en het plaatsnaambordje van Eus passeren, zien 
we onderaan het bord de titel Les Plus Beaux Villages de 
France (de mooiste dorpen van Frankrijk). Net als ruim 150 
andere Franse dorpen is deze eretitel een van de belang-
rijkste redenen waarom het autovrije Eus in het hoog-
seizoen hordes toeristen trekt. Wij hebben geluk, want 
het is medio september. Tussen de nauwe steegjes dalen 
we via een natuurstenen trap af richting Bistrot de Pays. 
Vanaf het terras turen we van links naar rechts uit over 
de vallei van Prades met aan de overkant de uitgestrekte 
Pyreneeëntoppen. Quel beau!

3. Quel beau 

In Prades komen de bergtoppen pas echt 
goed in zicht. Bij restaurant La Ferreria 
schuiven we aan voor de lunch. Eens 
kijken wat die lokale pot schaft. Waar mijn 
reisgenoot de Escargots à la Catalane 
uitkiest, ga ik voor de met aubergine en 
geitenkaas gevulde Catalaanse lamsbout. 
Na deze stevige maar smaakvolle lunch, 
zou je bijna vergeten dat je in Frankrijk 
bent. Informatieborden zijn zowel in het 
Frans als in het Catalaans. Op straat is de 
roodgeel gestreepte tweekleur minimaal 
gelijkwaardig als de Franse vlag.

4. Eten wat de lokale pot schaft 

Aan de voet van de Pic du Canigou - met ruim 2.700 meter 
de hoogste bergtop van deze regio - stappen we uit bij de 
Abbaye Saint Michel de Cuxa. Dit Romaanse klooster werd 
in de negende eeuw gesticht door de benedictijnen. Van 
buiten trekt de klokkentoren alle aandacht. Vanwege ons 
drukke reisprogramma twijfelen we of dat we wel naar 
binnen moeten gaan. Gelukkig zien we al snel dat dit veel 

5.Benedictijnse abdij 

Tussen de nauwe sTeegjes dalen 
we af via een naTuursTenen Trap 
richTing BisTroT de pays

meer is dan alleen een klokkentoren en ommuurd com-
plex. De vierhoekige abdij met twee kerken boven elkaar, is 
omgeven door een gang met sierlijke pilaren waartussen je 
uitkijkt op de middentuin. Voor wie iets met kerken en oude 
gebouwen heeft, is deze abdij net buiten Prades absoluut 
een bezoek waard. Al is het alleen al voor die sierlijke open 
gang.
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Vanuit Villefranche-de-Conflent is 
het meteen duidelijk dat we de hoogte 
ingaan. Via de haarspeldbochten van 
de N116 kronkelen we richting Font-
Romeu-Odeillo-Via, een van de oud-
ste wintersportplaatsen van Frankrijk. 
De laatste jaren gaan steeds meer 
Nederlandse topsporters naartoe om op 
hoogte te trainen. Op deze frisse zater-
dag in september is Font-Romeu een 
oase van rust. Een mooie plek om het 
Pyreneeënlandschap nog één keer op je 
in te laten werken. We sluiten onze reis 
door het Franse deel van de Catalaanse 
Pyreneeën af met een bezoek aan 
Grand Four Soillaire d’Odeillo een hele 
grote zonnespiegel. Althans, zo ziet er 
uit van ver af. Het is geen spiegel maar 
een zonne-oven van meer dan vijftig 
meter hoog. De oven doet al sinds 1970 
dienst als openluchtlaboratorium voor 
zonne-energie. 

7. Giga zonne-oven  

PARIJS

Frankrijk

A9

AP-7

C-16

C-162

C-38
N-260

N116
N20

N-II

N320

D900

D115

D914

D118

D117

D6009

D119

Perpignan

Lavelanet

Olot

Roses

Limoux

Prades

Figueres

Argelès-sur-Mer

Canet-en-
Roussillon

Saint-Cyprien

Berga

Puigcerdà

Ripoll

Quillan

L'Escala

Banyoles

Ille-sur-Têt

Port de Llançà

Osséja

Céret

Saint-Laurent-de-
la-Salanque
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CamPings
Catalaanse Pyreneeën 

Bezochte plekken 
Perpignan
les orgues d’ille-sur-têt
www.tourisme-pyreneesorientales.com/
orgues-dille-sur-tet

Eus
Bistro de pays 
place de la Republique 3
66500 eus

Prades
Restaurant la Ferreria in prades
www.laferreria.fr

abbaye Saint Michel de Cuixa
www.abbaye-cuxa.com

Villefranche-de-Conflent
Fort Libéria in Villefranche-de-Conflent
www.fort-liberia.com

Font-romeu-Odeillo-Via
Grand Four soillaire d’odeillo
www.foursolaire-fontromeu.fr

1  Camping le Canigou ★★★   
deze camping met nederlandse eigenaar ligt in 
het dal van de rivier de llech (waar je goed kan 
canyonen), tussen prades en Vinca, op zo’n vijftig 
kilometer rijden van perpignan. in deze landelijke 
omgeving van de pyrénées-orientales zie je veel 
wijngaarden.
eurocampings.nl/109121

2  Camping Le rotja ★★★   
in het gelijknamige rivierdal ligt camping le Rotja 
van waaruit je met mooi weer zicht hebt op de 
pyreneeëntoppen zoals de pic du Canigou. de 
omgeving van nationaal natuurpark pyrénées-
Catalanes is geschikt voor mooie wandelingen en 
avontuurlijke buitensporten.
eurocampings.nl/111285

3  Camping Huttopia Font-romeu ★★★   
Camping Huttopia Font-Romeu is een camping in 
Font-Romeu-odeillo-Via en is gelegen in het bos, 
op een bergweide met prachtig uitzicht. de camping 
is voorzien van een zwembad en een cafetaria met 
terras. in de winter zijn er alleen huisjes te huur. 
eurocampings.nl/117875

4  Camping L’Enclave ★★★    
deze rustig gelegen familiecamping ligt langs 
een beekje dat in trek is bij kinderen. de camping 
ligt vlakbij skioord Font-Romeu en de spaanse 
enclave llivia en is ideaal voor natuurliefhebbers en 
bergwandelaars. Je vindt er een verwarmd zwembad 
met kinderbad voor de kleinsten.
eurocampings.nl/103818

 
aCsi eurocampings eurocampings.nl 

 
deze camping accepteert aCsi Club id,  
hét Camping Carnet voor europa

 
deze camping accepteert 
CampingCard aCsi,  
dé kortingskaart voor het laagseizoen

Nog zo’n plaatsje met nauwe, pittoreske straatjes is 
Villefranche-de-Conflent. Het historische centrum van dit 
ommuurde stadje is vooral leuk als je ervan houdt om rond 
te neuzen in schattige souvenirshops. Het is zonde om het 
niet hogerop te zoeken en door te wandelen richting Fort 
Libéria. Vanuit dit verdedigingswerk naar een ontwerp van 
Vauban kijk je uit over Villefranche en krijg je pas echt een 

6. Het stadje van de gele trein 
goed beeld van dit stadje dat bij treinliefhebbers bekend is als 
beginpunt van Le train jaune (de gele trein). Deze historische 
spoorlijn die in de zomer nog steeds in gebruik is ruim zestig 
kilometer en legt vanaf Villefranche zo’n 1.200 hoogtemeter 
af tot het bijna 1.600 meter hoge gelegen station Bolquère. De 
volledige reis in deze authentieke, gedeeltelijk open boemel 
duurt drie uur. Voor ons zit dat er helaas niet in.  

heT cenTrum van diT 
ommuurde sTadje is 
vooral leuk om rond 
Te neuzen in schaTTige 
souvenirshops


