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Tussen de bergen en de Middellandse zee ligt een relatief onontdekte 
Franse parel. Een gebied dat zich niets van de moderne tijd aantrekt 

en de adembenemende landschappen achteloos uit zijn mouw 
schudt. Waar rust en ruimte de sfeer bepalen. Bienvenue en Aveyron!

Architectonisch wereldwonder
De natuur, rust en ruimte zijn belangrijke ingrediënten voor 
een geslaagde kampeervakantie in het authentieke Avey-
ron. Maar de streek kent ook een hypermoderne attractie. 
Het viaduct van Millau is namelijk niet zomaar een snel-
weg, maar meer een architectonisch wereldwonder. De 
brug ligt op duizelingwekkende hoogte (hoger dan de Eif-
feltoren!) en lijkt wel opgehangen tussen hemel en aarde. 
Laat het een voorbode zijn voor jouw vakantie. •

AVEYRON
Kamperen met karakter

Natural beauty 
Niks hutjemutje op de camping, maar in 
alle vrijheid genieten van het weidse na-
tuurschoon. Zo zorgen hoogvlaktes, ge-
bergten en rivieren al sinds 
mensenheugenis voor een fraai uiterlijk. 
Maar het hart van de Midi-Pyrénées trak-
teert ook op panoramische uitzichten 
over fonkelende meren en diepen kloven,  
en huisvest bovendien van oost naar west 
drie verleidelijke valleien, ontstaan door 
de rivieren de Lot, l’Aveyron en de Tarn. 

Cultureel en sportief
In Aveyron kom je ook als cultuurliefheb-
ber aan je trekken. Naast tijdloze dorpjes 
vind er vele burchten van de ooit zo 
machtige Orde van de Tempeliers. Vooral 
het middeleeuwse stadje Conques met de 
befaamde abdijkerk mag je niet missen. 
Maar ook sportievelingen zitten goed. 
Meer dan. Kanoën, raften, canyoning, 
bergbeklimmen, deltavliegen, paardrij-
den, mountainbiken, hiken: het kan er al-
lemaal. Vooral voor watersporters is het 
een walhalla. Hotspot: de meren van 
Lévezou. Dit is een enorm plateau op zo’n 
900 meter hoogte, telt vijf (kunstmatige) 
meren en biedt volop waterpret voor de 
hele familie. Ook fijn: aan de oevers lig-
gen campings in alle soorten en maten.

Meer informatie
Afstand Utrecht – Rodez: 1135 kilometer
WWW.CAMPING-AVEYRON.COM

Gorges du Tarn 
Als je eerstgenoemde een tijdje 
te voet volgt, moet je niet ver-
baasd opkijken als je vele pel-
grims tegen het lijf loopt. Een 
stuk van deze route (GR 65) ligt 
namelijk op de weg naar bede-
vaartsoord Santiago de Com-
postella. Dwars door het 
midden kronkelt de naamgever 
van de streek zich een weg 
door het groene landschap. De 
l’Aveyron verbindt en passant 
ook hoofdstad Rodez met Vil-
lefranche de Rouergue en Na-
jac, prachtige plaatsen met 
wortels uit een rijk verleden. 
Ook langs de zuidelijke Tarn 
barst het van de historische 
dorpen, maar dé eyecatcher is 
de Gorges du Tarn. In deze 
honderden meters diep inge-
sneden kloof heb je het gevoel 
alsof het gebergte je opslokt. Je 
ziet er indrukwekkende rots-
kloven met steile wanden, gaat 
van het ene schitterende uit-
zicht naar het andere en pas-
seert charmante gehuchten en 
 vervallen kastelen. 


