
 

Grimaud 

 
Grimaud is een van de oudste dorpen in de bergen van het Massif des Maures. 

Dit  kleine middeleeuwse dorp met zijn feodale kasteel steekt hoog uit boven de 

baai  van Saint-Tropez. Deze haven van vrede, op vijf kilometer afstand van het 

strand,  biedt iedereen de mogelijkheid zich heerlijk te ontspannen en te genieten 

van een  fantastisch uitzicht. Het kasteel, de molen, de nauwe straatjes en de 

oude  gebouwen maken van Grimaud een plaats waar je niet omheen kunt aan de 

baai  van Saint-Tropez.  

HET KASTEEL VAN GRIMAUD 

 

Het oude kasteel op de top van de 

heuvel van Grimaud dateert uit de 11e 

eeuw. Volgens de historici zou het sinds 

de 13e eeuw, toen de vestingmuren 

werden gebouwd, in gebruik zijn als 

verdedigingswerk. Dit mag u niet 

missen,   

want een groot gedeelte ervan is 

bewaard gebleven en dat gebeurt niet 

zo vaak in  deze streek. Het kasteel, dat getuigt van de geschiedenis van het dorp, 



 

staat sinds 1928 geregistreerd als historisch monument. Sinds de jaren 1990 is 

begonnen met  werkzaamheden voor het behoud en de beveiliging. Desondanks 

heeft het kasteel vrij uitzicht over het  dorp en de hele baai van Saint-Tropez. Van 

half juli tot half augustus vindt in het  kasteel van Grimaud het festival Les 

Grimaldines plaats.   

  

 

DE SAINT ROCH-MOLEN 

 

Bezoekers kunnen 's zomers een bezoek brengen aan 

de molen van het dorp, die beneden het kasteel ligt. 

Dit monument hoog boven de Vallon des Fées is erg 

goed bewaard gebleven en vanaf hier heeft u nog altijd 

een schitterend uitzicht op zee.  

 

  

 

 

 

DE KERK SAINT-MICHEL 

 

Deze kerk in Provençaals 

romaanse stijl staat midden in het 

centrum van het oude  dorp en 

dateert uit de 12e en 13e eeuw. 

Voor die tijd opmerkelijk is de 

bouwstijl van de kerk in graniet 

en kalksteen. Voor de bouw moet 

overigens een groot 

aantal  mannen nodig zijn geweest, evenals boten voor het transport van de 

materialen. De dikke muren geven de kerk de robuustheid die garant staat voor een 

lang leven. Een  

interessant aspect van de kerk is de zonnewijzer op de zuidelijke gevel. Het 

overdag door de glas-in-loodramen binnenvallende licht geeft de kerk een 

sprookjesachtig  aanzien. De ramen zijn in 1975 gemaakt door Jacques Gautier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE KAPELLEN 

 

In de gemeente Grimaud bevinden zich 

verder verschillende kapellen, zowel in het 

dorp zelf als in de omgeving. Op de kruising 

van de D14 en de D44 vindt u de Notre-Dame 

de la Queste, die volgens de historici al in 

gebruik is sinds de 11e eeuw. In het kleine 

park met schitterende bomen van minstens 

200 jaar oud bevindt zich een bron, die 

volgens zeggen huid- en oogziekten geneest. 

De Chapelle Saint-Roch en de Chapelle des 

Pénitents, allebei met schitterende muurschilderingen, staan in het  dorp.  

 

 

Historische rondwandeling  

 

Het toeristenbureau van Grimaud biedt bezoekers 

de mogelijkheid een historische rondwandeling te 

maken van ongeveer een uur om het dorp te 

bezoeken. Volg daarvoor de met pijlen 

aangegeven route, die loopt van de kerk Saint-

Michel naar de Place du Cros. Deze eenvoudige 

rondwandeling is geschikt voor iedereen. De route 

brengt u via de mooiste straatjes van het dorp 

naar het kasteel en het gemeentelijk museum voor 

volkskunst en -tradities.  

 

DRIE WANDELROUTES 

 

Via deze drie wandelroutes kunt u kennismaken met het erfgoed en de 

omgeving  van Grimaud. De route Le Pierredon (2 km, 50 minuten) loopt door het 

mooie,  door olijfbomen omzoomde dal van de Garde met zijn drie watermolens en 

een  windmolen. Om op ontdekking uit te trekken in de heuvels langs de rivier 

de  Garde en het oratorium Saint-Joseph te bezichtigen, kiest u voor wandelroute 

La  Calade (3,7 km, 1 uur 20 minuten). Deze eerste twee rondwandelingen 

beginnen  beide bij de Saint Roch-molen. Een derde rondwandeling, La Castellane (3 

km, 45  minuten), stelt u in staat kennis te maken met de buurtschappen ten zuiden 

van  het dorp.  

 



 

DE PONT DES FÉES-WANDELROUTE  

 

Deze gemakkelijke wandeling nodigt 

de bezoeker uit tot een kennismaking 

met het natuurlijke en historische 

erfgoed van Grimaud. Lopend langs 

de rivier de Garde (die in de zomer 

vaak droog staat) komt u uit bij de 

Pont des Fées, een brug en aquaduct 

dat sinds 1917 als 

onument geregistreerd staat. De brug 

verleent speciale charme aan deze 

plaats, die typerend is voor de bergen van het Massif de Maures en de Provence. 

 

HET TREINTJE VAN GRIMAUD 

 

De minder onverschrokkenen kunnen 

het dorp ook bezoeken met het treintje. De 

50 minuten durende rondrit brengt u naar 

het oude middeleeuwse centrum. Het 

treintje kost € 7 voor volwassenen en € 4 

voor kinderen en vertrekt vanuit Port 

Grimaud.  

 

 

 

DE GRIMALDINES   

Elke dinsdag, van half juli tot half 

augustus, vindt in het kasteel van 

Grimaud het festival Les Grimaldines 

plaats. Het geluid van 

de wereldmuziek tijdens dit 

evenement weerklinkt in het hele 

oude middeleeuwse centrum. Er zijn 

gratis activiteiten: kleine 

concerten, straatkunst, 

rondwandelingen en nog veel meer. Tegen betaling zijn op het kasteelpodium grote 

namen te zien.  

 



 

DE AMBACHTELIJKE MARKT VAN HET DORP GRIMAUD 

Elke donderdagochtend worden de schilderachtige straatjes van het centrum van het 

dorp inbeslaggenomen door een ambachtelijke markt, met 

streekproducten,  aardewerk, kleding en sieraden. De markt is een goede manier om 

in een  idyllische omgeving kleine aankopen te doen. 

 

NACHTELIJKE AMBACHTELIJKE 

MARKT  

 

Op maandagavond, vanaf 18 uur 

- Place du Marché in Port Grimaud I  

 

Office du tourisme de Grimaud 

1, Boulevard des Aliziers 

83310 Grimaud  

04 94 55 43 83 


