
 

Gassin 

 

Het plaatsje Gassin is opgenomen in de lijst van Plus Beaux Villages de France: 

de  mooiste dorpen van Frankrijk. Het hooggelegen dorp werd lange tijd 

„de  uitkijkpost over de baai” genoemd. De hoge ligging maakte het mogelijk de 

baai  van Saint-Tropez, voorheen de baai van Ramatuelle, en de baai van Cavalaire 

tot  aan de eilanden van Hyères in de gaten te houden.   

De naam van het dorp Gassin wordt voor 

het eerst genoemd in de 13e eeuw. De 

nog bestaande toren van het middeleeuwse 

kasteel vormt het bewijs van dit verleden. Het 

dorp breidde zich langzamerhand uit van 

de binnenplaats van het kasteel tot buiten 

de muren.   

De historische getuigen van dit 

middeleeuwse verleden zijn talrijk: de poort Des 

Sarrazins, die vermoedelijk voor het eerst 

openging in de 14e eeuw, de resten van een 

scharnier of de deuren in de Rue Longue, 

waarvan de oudste dateert uit 1422.   

Bij uw aankomst in Gassin kunt u beginnen 

met een bezoek aan het informatiepaneel vlak 

boven het parkeerterrein bij de ingang  van het 

dorp. Hiervandaan heeft u een schitterend uitzicht over de baai van Saint Tropez en 

de omringende heuvels: u ziet een groot deel van de kust, inclusief de  badplaatsen La 



 

Croix-Valmer, Saint-Tropez, Grimaud, Sainte-Maxime en Les Issambres, evenals het 

Maures gebergte in het noorden.  

U kunt daarna verder lopen langs het middeleeuwse terras, de Promenade Dei 

Barri, met de talrijke restaurants met een terras met panoramisch uitzicht. 

Het is maar een klein dorp en zelfs het centrale plein is amper groter dan een normale 

weg, maar het is beslist heerlijk wandelen door de oude straatjes van Gassin. Ga op 

zoek naar de oude put en de straat die L'Androuno heet, waarvan  wordt gezegd dat 

het smalste straat ter wereld is.  

 

Of geniet van een wandeling naar de zuidkant van 

het dorp via de tuin L'Hardy-Denonain, met een 

groot aantal planten die we met de Provence in 

verband brengen: deze tuin is in Frankrijk officieel 

geclassificeerd als „opmerkelijke tuin” (op 

donderdag gesloten).  

Er zijn niet veel historische momenten in het dorp, 

behalve als u de huizen meetelt uiteraard. U kunt 

echter wel een bezoek brengen aan de kerk Notre-

Dame de l'Assomption: een 16e eeuwse kerk in 

romaanse stijl 

met een 

vierkante klokkentoren. Een ander religieus 

monument is de kapel Notre-Dame-de-la-

Consolation. Deze kapel uit de 11e eeuw bevindt 

zich in een klein park vlak beneden het centrum 

van het dorp.   

Vroeger vonden vijf fabrikanten van kurk 
hier fulltime werk. Een andere belangrijke 
commerciële activiteit in Gassin was het maken 
van houtskool. Dit werd gedaan door de 
houthakkers van het   

dorp, de „bousquetiers”.   

 

Een interessante wetenswaardigheid is dat het nieuwe deel van het dorp Gassin, dat 

lager gebouwd is dan het middeleeuwse gedeelte, de eerste prijs heeft gewonnen als 

beste „nieuwe stad” in Europa. Het is ontworpen door François Spoerry, die ook lof 

heeft verdiend met het ontwerp van het nabijgelegen Port Grimaud. Het bijzonder 

goed geslaagde ontwerp is gebaseerd op de stijl van het middeleeuwse dorp. 

 

Source : www.fr.francethisway.com/gassin.php 


