
 

Must-see plaatsen in de Var 
 

Tussen mythische stranden, grandioze landschappen en historische monumenten, 
de Var is vol met sites om te bezoeken. 

Een vakantie op Domaine des Naïades is het ideale moment om deze schatten te 
ontdekken! ontdek deze schatten! 

Kloosters bezoeken om u te verfrissen, kajakken in de Gorges du Verdon, Snorkelen 
(masker, palmsnorkel) in het nationaal park Port-Cros, wandelen langs de kust van 
Port-Cros, wandelen langs het kustpad naar Cap Taillat, road trip langs de langs de 
adembenemende weg tussen de zee en het Esterel massief... U heeft de keuze! 

 

 

THORONET ABBEY 

Het "wonder" van Cisterciënzer Cisterciënzer 
abdijen. Gebouwd tussen 1160 en 1230, de abdij 
van Thoronet is, met Silvacane en Sénanque, één 
van de drie cisterciënzer abdijen van de Provence. 
Een meesterwerk in gevaar na de Revolutie, begon 
de restauratie in 1841. Deze prachtig voorbeeld van 
Romaanse architectuur maakt indruk door zijn 
zuivere lijnen. Het gebouw werd ontworpen volgens 
de cisterciënzer regel: het was om samen te 

brengen water, een molen, werkplaatsen en een 
tuin. http://www.le-thoronet.fr 

 

 

CHARTREUSE DE LA VERNE 

Gesticht in de 12e eeuw, het 
klooster van La Verne genaamd "La 
Chartreuse de la Verne" is 
genesteld in de het hart van het 
massief van Maures, in een 
grandioze eenzaamheid, in de het 
midden van een bos van kurkeiken 
en kastanjebomen. Het is getroond 
als een juweel bespat met door de 
gouden stralen van de zon. 

 

 

 

http://www.le-thoronet.fr/


 

DE VERDON KLOOF EN HET MEER VAN STE CROIX 

Een uniek gebied in Frankrijk, het Parc Naturel 
Région du Verdon biedt fantastische landschappen 
en tal van activiteiten. De Verdon heeft de grootste 
kloof uitgesleten canyon in Europa, te midden van 
kliffen 250 tot 700 meter hoog. 14 kilometer 
wachten op de wandelaar op de wandelaars op het 
Blanc-Martel pad.  
 
Het is mogelijk om canyoning te beoefenen en 
rafting in het bovenste deel van de kloven (richting 
Castellane), en kanoën tussen de meren Esparron 
en Quinson. Aan de monding van de canyon, 
stroomt de Verdon in in het meer van Sainte-Croix, 
het op twee na grootste derde grootste meer van 
Frankrijk.  
 

Stranden en turkoois wateren wachten op u. Om ervoor te zorgen uw rust en stilte, 
boten zijn niet toegestaan. 

 

NATIONAAL PARK VAN PORQUEROLLES EN DE 
PORT-CROS EN LEVANT EILANDEN 

Juwelen van de Middellandse Zee, zij bieden de 
bezoeker een stukje van paradijs. Elk met zijn 
eigen karakter, ze zullen u zeker betoveren. 
Wandelingen met de familie, grote 
zandstranden, wilde zandstranden, wilde 
wandelingen, kleine kreken... Porquerolles, Port-
Cros en Le Levant mier bieden ent uitzonderlijke 
landschappen.  

 

 

HET ESTEREL MASSIEF 

Met zijn rode porfier rotsen, het Estérel massief is 
anders dan alle andere. Gelegen tussen Saint-Raphaël 
(83) en Mandelieu (06), de landschappen zijn grandioos: 
kloven, kliffen, ravijnen en grillige bergkammen volgen 
elkaar op in opvallende contrasten. Het steekt af tegen 
de azuurblauwe hemel en domineert majestueus het 
Middellandse Zee, zeker om een betere duik te nemen 
in zijn zeeblauwe wateren. De Het meest spectaculaire 
deel van de kust is de top van Cap Roux, waar de rotsen 
aflopen in de de zee vanaf de top van zijn 452 m. 

 



 

HET SCHIEREILAND VAN ST TROPEZ 

Het kustpad vanaf het strand van Canoubiers in Saint Tropez, langs het strand van 
de zoutpannen, het strand van Pampelonne, de kaap Camarat, het strand van 
Escalet, het Kaap Taillat, Kaap Lardier en helemaal tot aan het strand van Gigaro in 
La Croix-Valmer. De 3 kapen zijn al tientallen jaren beschermde gebieden. Lardier, 

Taillat en Camarat zijn de bewakers 
van het schiereiland Saint-Tropez. 
Uitkijkend over de baai van Cap 
Camarat en zijn vuurtoren waken 
over het mythische en schitterende 
strand van Pampelonne. Vanaf de 
vuurtoren strekt zich een 
uitzonderlijk panorama uit, met 
prachtige landschappen in 
levendige kleuren. 

 

 

 

  


