
Niet te missen: 18 Franse must-see's 
  
Frankrijk staat helemaal in het teken van kunst, architectuur, Romeinse tempels, Renaissance 
kastelen en wereldberoemde bezienswaardigheden. Er is zoveel te zien dat het kiezen moeilijk 
wordt. Lonely Planet stelde een lijstje op van 18 top attracties in Frankrijk. 
  

1.   Dineren in een Parijse bistro 
  
Tegenwoordig openen ook sterrenchefs bistro's. Zo begon Christian Constant Les Cocottes, op 
een steenworp van de Eiffeltoren. Jadis is een  goed verstopte  bistro waar het dagelijks 
aanschuiven geblazen is voor simpele maar creatieve gerechten. 
  

2.   Eiffeltoren 
  

Elk bezoek aan de Eiffeltoren is uniek: van een avondbezoekje met twinkelende lichtjes tot een 
lunch bij 58 Tour Eiffel met een panoramisch zicht op de stad. Er zijn ontelbaar veel manieren 
om het monument te herontdekken. Waag zeker je kans als de volledige toren in verschillende 
kleuren oplicht. 
  

3.   Mont Saint-Michel 
  

Het rotsachtig schiereiland Mont-Saint Michel heeft iets magisch en mysterieus. Volgens de 
Keltische mythologie werden de dode zielen naar het eiland gestuurd. Eén ding is zeker, het 
eiland heeft een rijke geschiedenis die voelbaar is. Maak een strandwandeling en geniet van de 
architecturale hoogstandjes of laat je gidsen door Genêts. 
  

4.   Champagne 
  
Met champagnemerken als Mumm, Mercier en Moët & Chandon is Champagne een must-see. 
De beste manier om de streek te exploreren en het vloeibare goud te degusteren is tijdens een 
tour door de wijngaarden. Degustaties in Le Mesnil-sur-Oger en lunchen in Le Mesnil lonen ook 
de moeite. 
  

5.   Châteaux de la Loire 
  
Ook de kastelen aan de wilde rivier Loire horen hoog op je lijstje te staan. De vallei staat bol van 
kastelen met prachtige koepels, pittoreske kapellen en schitterende balzalen. Hopeloze 
romanticussen halen hun hartje op in Azay-le-Rideau met zijn slotgrachten, Villandry met zijn 
tuinen en de minderbezochte Beauregard. 
  



6.   Chamonix 
  
Avontuurlijk ingesteld? Dan hou je best halt bij Chamonix. Voor €70 kan je namelijk de Aiguille 
du Midi afdalen. Wintersportliefhebbers moeten het dan weer hebben van Sarenne, de langste 
piste van de Franse Alpen. 
  

7.   Sainte-Chapelle & Chartres 
  
Maak een spirituele en kleurrijke reis door Frankrijk met een stop in de Parijse Sainte-Chapelle. 
Deze prachtige kapel behoort met zijn rooskleurige loodramen tot één van de mooiste locaties 
van het Christendom. Vervolg je reis naar de kathedraal van Chartres, waar de glasramen 
levendig blauw kleuren. Zeker een aanrader voor tijdens een zonnige dag. 
  

8.   Dune du Pyla 
  
De Dune du Pyla is de hoogste duin van Europa en nodigt gewoonweg uit om het te bestijgen. 
Het levert je een prachtig uitzicht op, want je kijkt er zowel uit op het nationaal park Banc d'Arguin 
als Cap Ferret. Ook wie houdt van surfen of fietsen, komt hier aan zijn trekken. 
  

9.   Corniches, Nice 

  
De grillige kustwegen van Nice doen denken aan Grace Kelly, Hitchcock, het glamoureuze 
leven in Monaco en de vele schandalen van het koningshuis. Haal je camera maar al boven, 
want hier kan je de mooiste panorama's maken van de kustlijn. De kers op de taart? Een 
picknick met ingrediënten van de Cours Saleya. 
  

10.Carcassonne bij zonsondergang 
  
Vang in Carcassonne een eerste glimp van de citadel op bij zonsondergang. Niet alleen straalt 
het gebouw dan een soort van rust uit, ook de lichtinval is top. Uiteraard prijkt ook dit stadje op 
de Werelderfgoedlijst. 
  

11.D-day stranden 
  
Nu stralen de Normandische ademen een zekere kalmte uit, maar op 6 juni 1944 vond er een 
helse strijd plaats. Duizenden soldaten lieten die dag het leven bij explosies en geweervuur. Op 
de heuvel van Omaha Beach ligt het Normandy American Cemetery & Memorial, een bewijs 
van de hoge tol die men voor vrijheid moest betalen. 

  
12.Pont du Gard 

  



Het beschermde aquaduct van Nîmes strekt zich uit over 275 meter en vervoerde meer dan 20 
000m³ water per dag. Het aquaduct bezichtigen kan je best doen vanuit een kano op de 
Gardon. Of betaal wat meer voor een bezoekje aan de bovenste verdieping. Vergeet trouwens 
je zwemkledij niet, niets zo leuk als een duik of sprong van de rotsen in de buurt. 
  

13.Provençaalse markten 
  
In de Provence gaat er geen dag voorbij zonder één of andere markt. Of je nu op zoek bent 
naar verse vis, roze look, zwarte truffels of meloenen, in de Provence vind je het allemaal. 
Neem zeker eens een kijkje in Carpentras en Aix-en-Provence en sla een voorraad gedroogde 
kruiden, olijven, oliën en  courgettebloemen in. 
  

14.Villages perchés 
  
Verken de Middeleeuwse dorpen van Zuidoost-Frankrijk. Die werden als arendsnesten op de 
rotsen gebouwd. Het krioelt er van de kasseienstraatjes, fleurige steegjes en verborgen pleinen 
met prachtige fonteinen. Stil je honger met een lunch in de openlucht voor de optimale beleving. 
  

15.Bouchons Lyonnais 
  
Een bezoek aan Lyon, culinaire hoofdstad van Frankrijk, mag niet ontbreken op je lijstje. Ontdek 
in één van de vele bouchons wat de lokale keuken zo uniek maakt. Verwacht je aan rood-wit 
geblokte tafellakens, opeengepakte tafels, antieke decoratie en een eenvoudig gerecht. Let wel, 
de bouchons sluiten in het weekend. 
  

16.Centre Pompidou-Metz 
  
Het Centre Pompidou van Metz kan moeiteloos concurreren met het Guggenheim en de Tate 
Modern. Het futuristisch gebouw staat op het palmares van het Japans-Frans architectenduo 
Ban-de Gastines. In La Voile Blanche, de plaatselijke brasserie, sluit je de bezichtiging af in stijl 
met een designer lunch. 
  

17.Megalieten van Carnac 
  
Bij een fietstocht door de open velden in Bretagne waan je je even in het Gallië van Asterix & 
Obelix. Er hangt ontzettend veel mysterie rond de megalieten van Carnac. Niemand weet 
waarom ze er staan. Vul je maag naderhand met crêpes en cider bij Crêperie au Pressoir. Het 
prachtig uitzicht op de menhirs krijg je er gratis bovenop. 
  

18.Elzasser wijnroute 
  
Laat je leiden door het landschap van groene wijngaarden, indrukwekkende kastelen en mistige 
bergen tijdens de Elzasser wijnroute. De tour houdt halt bij wijnkelders en idyllische dorpjes 



voor wijndegustaties of aankopen. Op zijn mooist tijdens de herfst, want dan staan de 
wijnstokken bol van de druiven en sieren de levendige herfstkleuren de omgeving. 
 


