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Goed eten
Een van de leukste dingen tijdens een 

weekendje weg met familie of vrienden 
is genieten van een lekkere maaltijd. 

Michelin is het zijn reputatie verschuldigd 
u dan ook de lekkerste restaurantjes voor 
te stellen. Maar ook winkeltjes waar u de 

heerlijkste specialiteiten uit de buurt kunt 
kopen. Wat eten we ook alweer vanavond?

Ontdekken
Oh nee, het regent! Wat een pech ...  

of toch niet! Ideaal om een lokaal museum  
te bezichtigen en heel wat bij te leren.  

Of misschien een grot verkennen, door de 
lanen van een tuin kuieren of een kasteel 

bezoeken. Welkom in de club van de 
cultuurliefhebbers!

Bewegen
De benen losgooien? Onze bestemmingen 
in de vrije natuur zorgen voor de 
oplossing! Peddelen, surfen, wandelen, 
fietsen, bungeejumpen, maar ook 
boottochten, kanoën, kajakken ... Tijd om 
een frisse neus te halen! 

KEUZE IN OVERVLOED VOOR EEN LEUK 
WEEKENDJE WEG
Genoeg van de stad en nood aan wat frisse lucht? Uw van brengt 
u naar een stukje natuur waar u zo kunt herbronnen. Verveling 
staat niet op het programma! Wij presenteren u graag een mooie 
cocktail aan activiteiten, waarvan alleen wij het geheim kennen ...
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Ontspannen
Bewegen is goed, maar na een lange 
werkweek wilt u misschien liever even 
lekker nietsdoen. En ook daar zijn de 
keuzes legio: laat u verwennen in een 
wellness, geniet van een kopje koffie op 
een terras, spreid uw handdoek uit op een 
zonovergoten strand of geniet van een 
zonsondergang. En word helemaal zen!

Feesten
Feesten doet u niet enkel in de 

stad! Overal in Frankrijk worden er 
hoogstaande festivals georganiseerd  

die een kleurrijk publiek lokken.  
En dan zijn er natuurlijk ook de clubs  

waar u tot in de vroege uurtjes kunt 
dansen of de cocktailbars om met uw 

gezelschap een leuke avond te beleven. 
Check het programma!

Tijd om te gaan slapen. Jawel, maar 
waar? U kunt niet zomaar ergens 
een plaatsje zoeken, want dan kan 
het zijn dat u midden in de nacht 
moet opkrassen. En ook hier geven 
we u graag enkele tips! Plekjes in de 
natuur, een parking met een weids 
uitzicht, een camping in het groen,  
er is voor elk wat wils. Een technische 
halteplaats nodig om water bij te 
vullen of afvalwater te lozen?  
Wij tonen u enkele servicestations 
onderweg. Geniet van uw reis!

Natuurliefhebbers in hart 
en nieren!
De gouden regel van de  
vanreiziger: heb respect  
voor de natuur!
• Neem alles weer mee.
• Loos geen vuil water.
• Sorteer uw afval.
• Koop lokaal en seizoens- 
gebonden.
• Vermijd plastic.
• Doof uw barbecue.
• Laat uw laptop thuis: die is 
toe aan een pauze, net als u!



VANLIFE, WAT?
Vanlife, dat is leven, reizen en wonen in een 
voertuig dat zowel uitgerust is voor een 
weekendje Frankrijk als voor een reis van 
onbepaalde duur naar de andere kant van 
de wereld. Reizen met een van betekent vrij 
zijn om iedere avond op een nieuwe locatie 
te parkeren, met de natuur als tuin! U reist 
waarheen u wilt, stopt waar u wilt voor een 
bezoek aan een dorpje of voor een lange wan-
deling door de natuur. Vanlife is terugkeren 
naar de essentie, terugkeren naar de natuur 

en genieten van sprookjesachtige landschap-
pen zonder aan comfort te moeten inboeten. 
Want in uw huisje op vier wielen kunt u eten, 
slapen, naar de lucht kijken en zelfs werken. 
Maar vanlife staat ook gelijk voor onver-
wachte ontmoetingen onderweg met andere 
reizigers en met mensen die gepassioneerd 
zijn door hun omgeving, die graag hun tuin 
voor u openstellen en een plaatsje aan hun 
tafel voor u reserveren. De tips en het advies 
krijgt u er gratis bij! 

MIJN VANLIFE ...
... START MORGEN!
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EEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING
Een van is een busje dat speciaal ingericht is 
om te kunnen kamperen. Deze minicampers  
kunnen nieuw of tweedehands zijn. Of u kunt 
een utility voertuig laten inrichten door een 
vakman of een klusjesman die gepassioneerd 
is en de nodige ervaring heeft. Handige harry’s 
nemen het voertuig zelf onder handen!
De van is een heus basecamp waarmee u toe-
gang hebt tot de mooiste plekjes in de natuur, 
waar u kunt slapen, koken, eten ... Uw van voelt 
al snel als een volwaardig lid van de familie  en 
u zou niet de eerste zijn die zijn van een koos-
naampje geeft!

VAN VERSUS CAMPER
Omdat een van veel compacter is dan een 
camper, kunt u er gemakkelijker mee door het 
verkeer of smalle wegen opzoeken. Vans van 
minder dan twee meter kunnen ook gemakke-
lijker hun weg vinden in de stad, onder hoog-
tebegrenzingsbalken door rijden, parkeren in 
ondergrondse parkings en u betaalt meteen 
ook minder tol op tolwegen (klasse 1 zoals een 
personenwagen). 

VERSCHILLENDE TYPES
Elke va n zijn inrichting, sta ndaa rd of 
gepersonaliseerd. De mogelijkheden zijn 
quasi eindeloos. U kunt ze opdelen volgens 
type comfort. De meest eenvoudige hebben 
enkel een opklapbare slaapbank zodat u aan 
boord kunt slapen. Andere hebben comforta-
bele bedden, kastjes, licht- en koudewerende 
gordijnen, een keukenhoek met koelkast en 
gasfornuis, een toilet en douche, verwarming 
voor koude nachten, een hulpbatterij en zon-
nepanelen om zo in uw eigen energie te kun-
nen voorzien. De mythische Volkswagen 

combi vans herkent u aan de typische voor-
kant met koplampen die wel twee ogen lijken 
en het verhoogbare dak, dat meteen een extra 
slaapplaats biedt. 

RIJDEN MET EEN VAN
Met oude vans kunt u weliswaar vintage rij-
den en bent u de verpersoonlijking van het 
slow tourism (uw maximale snelheid bedraagt 
immers 70 km/u), de nieuwere modellen zijn 
net zo comfortabel en dynamisch als een 
moderne auto.
Met een van rijden is in de eerste plaats hoog 
rijden, wat een gevoel van veiligheid geeft en 
u op de voorste rij plaatst om de omgeving te 
kunnen bewonderen en uit te kijken naar de 
beste plekjes om even halt te houden.
Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat 
u ’s ochtends een checklist overloopt voor het 
vertrek: dak en gastoevoer sluiten, de gordij-
nen achteraan openen ... 
Medereizigers moeten ook altijd blijven zit-
ten terwijl u rijdt en natuurlijk zit iedereen 
klikvast!
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DE VAN, GEBRUIKSAANWIJZING
ENKELE BEGRIPPEN
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WEETJES
• Ieder seizoen is geschikt om naar het 

bos van Fontainebleau te trekken, maar 
vooral de herfst is bijzonder aangenaam, 
wanneer de bomen geel en roodbruin  
kleuren onder de laatste zonnestralen.

• Opgelet! Het bos is een kwetsbaar eco-
systeem dat beschermd moet worden. 
Het is verboden vuur te maken, afval 
achter te laten, planten uit te trekken  
of de paden te verlaten.

HET BOS VAN FONTAINEBLEAU
Eiken en dennen, grijs zand, vlaktes begroeid met heide en de  
beroemde zandstenen rotsen met bijzondere vormen ... Het bos 
van Fontainebleau lokt wandelaars, fietsers, klimmers en ruiters. 
Volg de bewegwijzerde paden, snuif de frisse dennengeur op en 
klauter van rots naar rots, op zoek naar natuurlijke rijkdommen.

VANUIT PARIJS: Fontainebleau ligt 67 km ten zuiden van Parijs via de A6, afslag 
Fontainebleau, en vervolgens de D637 en de D607. Volg binnen het bos de Route ronde 
die een lus door het bos vormt vanaf de Carrefour de la Croix du Grand-Veneur (D607).
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BEWEGEN 
Trois-Pignons, Bas-Cuvier, Le Calvaire, 
Apremont, Franchard: enkele klauterplek-
ken. Het bos van Fontainebleau is een paradijs 
voor klimmers. Laat u ook verleiden tot deze 
sport waar kracht en behendigheid voorop 
staan. De ‘Bleausards’, zoals de klimmers van 
Fontainebleau genoemd worden, brengen het 
bos in ieder seizoen tot leven. Meer dan honderd 
klimparcoursen zijn met pijlen uitgestippeld (op 
de rotsen geschilderd). Ze wisselen stukken om 
te klimmen af met afdalingen en soms zelfs met 
sprongen, zonder dat u de grond raakt.
Cosiroc (Comité de défense des sites et rochers 
d’escalade) - technische fiches van de klimpar-
coursen op cosiroc.fr.

Het bos van Fontainebleau: wandelen 
onder het loof. Het bos van Fontainebleau 
wordt doorkruist door tal van bewegwijzerde 
wandelpaden: ‘Grande randonnée’ (GR): 
wit-rode markeringen; ‘Petite randonnée’ 
(PR): gele markeringen; ‘Tour du massif de 
Fontainebleau’ (TMF): groen-witte markerin-
gen (strepen boven elkaar). De markeringen 
van Denecourt en Colinet (blauw), die ouder 
zijn, werden behouden op de onderhouden 

wandelpaden. Bij het Toeristenbureau vindt u 
een boekje met meer uitleg over deze tochten. 
Office du tourisme de Fontainebleau – 4 bis 
pl. de la République - t 01 60 74 99 99 - www.
fontainebleau-tourisme.com. 
Dit zijn twee van de mooiste parcoursen: 

Massif des Trois-Pignons: een extra stukje 
Fontainebleau. Liefhebbers van rotsklimmen 
hebben de woestijnachtige kenmerken van dit 
uniek stukje Île-de-France onder de aandacht 
gebracht: droge valleien, afgestompte toppen 
en typische zandstenen formaties.
Verlaat Milly-la-Forêt via de D16 richting 
Achères-la-Forêt. Parkeer uw van op het par-
keerterrein aan de linkerkant - 3 uur HT.

Gorges d’Apremont: wandelen door de 
woestijn. Tijdens deze wandeling ontdekt u 
een stukje van het bos dat bekend staat om 
zijn dorre plekken, zowel geliefd bij schilders 
als bij cineasten. De Désert d’Apremont is een 
dal dat bezaaid is met blokken steen, vaak met 
wat bizarre vormen.
Verlaat Barbizon in het verlengde van de  
Grande-Rue, via de beroemde ‘Allée aux 
Vaches’ van de kunstenaars, een prachtige laan 
door het bos. Verplicht parkeren bij het kruis-
punt Carrefour du Bas-Bréau - lus van 3,5 uur.
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Het bos van Fontainebleau: ook fietsen 
is leuk! De verharde boswegen vallen zeer in 
de smaak van fietsers. Sommige zijn voorbe-
houden aan tweewielers, zoals het circuit voor 
hybridefietsen ‘Tour du massif à vélo’ (TMV –  
drie lussen 38, 48 en 50 km - vertrek bij het 
station – groene wegwijzers). De verbinding 
Fontainebleau-Barbizon (FB - 8  km) is ook 
geschikt voor voetgangers. En dan zijn er nog de 
mountainbikecircuits voor het hele gezin  (5,5,  
7 en 10 km): fiches kunt u downloaden op de web-
site van het Toeristenbureau van  Fontainebleau.

Á la Petite Reine – 14 r. de la Paroisse - Fon-
tainebleau - t 01 60 74 57 57 - www.alapetite 
reine.com - dag. behalve ma. (incl. feestd.) 
9.00-19.30 u, zon- en feestd. 9.00-18.00 u. 
Verhuur, verkoop en herstel van fietsen,  
hybridefietsen en mountainbikes.

Achères-la-Forêt: stapvoets, in draf, in 
galop! Horse Dreams biedt tochten, wandelin-
gen, dagtochten met picknick en avondwande-
lingen te paard aan. Wegdromen bij het geluid 
van hoefgetrappel ... 
30 bis r. du Château - t 06 70 46 03 69 - www.
horse-dreams.com - ; - wandeltocht (2 uur): 
€  58, dagtocht met picknick: € 150, avondwan-
deling € 70.

Het Canal du Loing vanaf Moret-sur-
Loing: fietsen langs de oevers. Het Canal 
du Loing voert tot Montargis, in Le Loiret, 
waar het samenvloeit met het Canal de Briare. 
Maar het is niet nodig om daarheen te trekken. 
Voorbij de Porte de Bourgogne neemt u de 
rue du Peintre-Sisley en bij het volgende kruis-
punt slaat u rechtsaf in de rue de l’Orvanne 
die u bij het jaagpad brengt. Voorbij de sluis 
van Écuelles en die van Épisy, een dorpje met 
huizen in witte natuursteen, rijdt u door een 
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OP ZOEK NAAR AVONTUUR
Het principe is eenvoudig en origi-
neel: met een sledehond aan een gor-
del wandelt u rustig of in een hoger 
tempo door het bos van Fontaine-
bleau. Évasion Canine heeft nog een 
andere optie voor een avontuurlijke 
ervaring: een initiatie kartrijden, 
getrokken door honden (ook voor per-
sonen met verminderde mobiliteit).
Telefonisch reserv. verplicht: 
t 06 32 68 82 26 - www.evasion- 
canine.fr - j - wandelen met honden 
(1,5 uur): € 30.
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bosrijke zone met verschillende vijvers tot u La 
Genevraye bereikt. Daar moet u het kanaal ver-
laten en de  route de La Genevraye volgen naar 
de kerk van Cugny, een typische, romaanse 
plattelandskerk. Keer terug naar het kanaal en 
steek het over. Dwars vervolgens de Loing en 
rijd naar Montigny. Houd even halt op de brug 
en geniet van het uitzicht op de hogergelegen 
kerk, de oevers en de eilanden in de Loing die 

ingericht zijn als privétuinen. Keer terug naar 
Moret via de D104 die voorbij Sorques komt.
Les Cyclos du Loing – 12 r. Eugène-Moussoir - 
Moret-sur-Loing - t 06 42 50 98 13 - www. 
les cyclosduloing.fr - april-okt.: za., zo., school-
vak. en feestd. 9.30-18.30 u, door de week: na 
afspraak. Verhuur van fietsen, elektrische fiet-
sen en mountainbikes.

ONTDEKKEN 
Barbizon: het dorp van de schilders. En 
zeggen dat Barbizon tot begin 19de eeuw niets 
meer was dan een klein gehucht zonder enige 
pretentie! Het dorp groeide uit tot de geliefde 
plek van landschapsschilders als Théodore 
Rousseau en Jean-François Millet, belangrijke 
namen binnen de school van Barbizon, en is nu 
vooral bekend om zijn lange straat met voor-
malige ateliers die werden omgevormd tot 
musea, kunstgaleries, hotels en restaurants.

Moret-sur-Loing: een middeleeuws dorp 
op doek vastgelegd door Sisley. Aan de 
samenvloeiing van de Loing en de Seine geniet 
Moret van zijn gunstige ligging langs de rivier. 
De brug en de kerk, die uit de middeleeuwen 
dateren, bleven nagenoeg ongewijzigd sinds 
de impressionistische schilder Alfred Sisley hier 
eind 19de eeuw verbleef. Stap door een van de 
versterkte poorten van de stad, loop voorbij 
de donjon en doorkruis de kleine geplaveide 
straatjes. Op het binnenplein van het stadhuis 
ziet u een galerij met een weelderig renaissan-
cedecor. Let op de deur met daarboven een 
salamander, het embleem van Frans I.

Soisy-sur-École: zien hoe glas geblazen 
wordt. De Verrerie d’Art Soisy-sur-École opent 
de deuren van zijn atelier om iedereen te laten 
kennismaken met de stiel van het glasblazen, 
zowel met de hand als met de mond. Wandel 
daarna door de ‘glazen tuin’, versierd met kleur-
rijke creaties van meester-glasblazers. Hij ligt in 
een mooi park waardoorheen een rivier stroomt.
12 r. du Moulin-des-Noues - t 01 64 98 00 03 -  
www.verrerie-soisy.fr - j - 10.00-12.30  u, 
14.00-18.00 u, zo. 14.30-18.00 u - gesl. ma., di., 
1 jan., 25 dec. - gratis - winkel.

OP ZOEK NAAR HET ONGEWONE
Midden in het Forêt de Milly-la-
Forêt wacht u een opmerkelijke 
ontmoeting met Le Cyclop, een 
buitenmaats beeldhouwwerk dat 
hier in 1969 op haast clandestiene 
wijze neergepoot werd door Jean 
Tinguely en Niki de Saint-Phalle. 
Het beeld werd in 1987 aan de staat 
geschonken en in 1997 voltooid door 
Niki de Saint-Phalle. Het gigantische 
hoofd is 22,5 m hoog en is gemaakt 
van meer dan 300 ton staal. Het is 
bedekt met duizenden spiegels en 
bestaat uit radertjes die draaien en 
in elkaar grijpen. Een waterbekken 
reflecteert de blauwe lucht, een 
eerbetoon aan Yves Klein. Binnen 
bevindt zich een doolhof dat u kunt 
betreden. Het is een bizar universum 
met verschillende compartimenten, 
hokjes en mysterieuze hoekjes die 
met elkaar verbonden zijn door een 
wirwar aan trappen en loopbruggen. 
U ontdekt er het ongewone werk van 
een vijftiental kunstenaars die van 
Tinguely een plaatsje kregen in zijn 
beeldhouwwerk: Arman, Bernhard 
Luginbühl, Eva Aeppli, César, Larry  
Rivers, Giovanni Podesta …
Verlaat Milly via de D837 richting 
Étampes. Volg de wegwijzers naar 
rechts tot de parking - t 01 64 98 
95 18 - www.lecyclop.com - begin 
april-eind okt.: rondleiding (45 min.) 
juli-aug.: wo.-zo. 14.00-17.45 u; 
april-juni en sept.-okt.: vr., za. en 
zo. 14.00-17.45 u - € 7,50 (-18 jaar 
€ 5,50) - -8 jaar niet toegelaten.
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Milly-la-Forêt: de stad van de genees-
krachtige planten. Aan de rand van  het 
massief van Fontainebleau, tussen de heuvels 
met zandstenen rotsen, ligt Milly-la-Forêt, 
ooit de residentie van Jean Cocteau, die zijn 
kapel versierde in het thema van de ‘simples’. 
Waarom? Omdat het plaatsje de bakermat is 
van de geneeskrachtige planten (‘simples’ in 
het Frans), met als grootste specialiteit peper-
munt. Twee locaties moet u beslist bezocht 
hebben: het Conservatoire national des 
plantes, met geurende, geneeskrachtige, 
aromatische en industriële planten, waar ca. 
1300 soorten en variëteiten geteeld worden. 
Het zorgt ook mee voor het genetisch behoud 
van de planten en helpt professionelen in het 
vakgebied. U bezoekt de drogerij en wandelt 
door een mozaïek van percelen met planten, 
volgens verschillende parcoursen, ingedeeld 
volgens thema of geografische oorsprong.
CNPMAI – Route de Nemours - t 01 64 98 83 77  
www.cnp mai.net - j - juli-aug.: 10.00-12.30 u en 
14.00-18.30 u; april-juni en sept.: 14.00-18.00 u; 
okt.: za. en zo. 14.00-18.00 u - gesl. ma., nov.-
maart - € 7,50 (-17 jaar € 6).
De Chapelle Saint-Blaise-des-Simples 
maakte in de 12de eeuw deel uit van het lepro-
zenhuis van St-Blaise. In 1959 werden de muren 
overgeleverd aan het talent van Jean Cocteau 
(1889-1963), die vanaf 1947 in Milly verbleef. Hij 
versierde de kapel met afbeeldingen van ‘sim-
ples’ (geneeskrachtige planten zoals munt, 
akoniet, valeriaan, boterbloem ...) en tekende 
boven het altaar een heel mooie Christus met 
doornenkroon en een groot fresco dat de 
Verrijzenis van Christus voorstelt. Hij ontwierp 
ook de glasramen. Buiten staan in een kleine 
tuin enkele medicinale planten. U vindt er ook 
de klok die het begin en het einde van de mark-
ten inluidde tussen 1479 en 1926. 
Rijd het dorp uit via de rte de La Chapelle-la-
Reine - t 01 64 98 84 94 - www.chapelle-saint- 
blaise.org - j - juli-aug.: 10.00-12.30 u en 14.00-
18.00 u, ma. 14.00-18.00 u; mei-juni: dag. behalve 
ma. 10.00-12.30 u en 14.00-18.00 u; maart-april 
en sept.-okt.: dag. behalve ma. 14.00-18.00 u; 
nov.: za. en zo. 14.00-17.00 u - gesl. di., jan.-febr. 

en dec. - € 3 (-10 jaar gratis) - € 9 combinatie-
kaartje met het CNPMAI.

GOED ETEN 
Fontainebleau: het mekka van de kaas. 
Eenmaal gedaan is nog geen gewoonte, dus 
beginnen we met kaas! Bij de Ferme des Sa- 
blons rijpen ter plaatse meer dan 30 % van de 
130 kazen die in de winkel verkocht worden, 
waaronder de specialiteit van het huis: de fontai-
nebleau (verse kaas verrijkt met room). U kunt er 
uw boodschappenmandje ook verder aanvullen 
met enkele regionale producten.
19 r. des Sablons - t 01 64 22 67 25 - gesl. aug., 
zo.namiddag, ma. en feestd. ’s middags.

Moret-sur-Loing: heerlijke gerstesuiker! 
Het Musée du Sucre d’Orge des Religieuses 
de Moret is ondergebracht in de Provencher-
molen op de middeleeuwse brug. U leert er 
alles wat u ooit had willen weten over gerste-
suiker – de geschiedenis, het productieproces, 
de verkoop. In de gerstesuiker van de religi-
euzen werden geen kleurstoffen gebruikt en 
hij smaakt al drie eeuwen lang hetzelfde. De 
proeverij is gratis. 
www.msl-tourisme.fr - begin mei tot begin 
sept.: 15.00-19.00 u; midden maart tot eind 
april en sept.: 15.00-18.00 u - gesl. ma.-di. - € 2 
(-10 jaar € 1).

Moret-sur-Loing: õ Le Refuge. Open de 
deur van dit kleine etablissement en u zult 
beslist niet teleurgesteld zijn! De gerechten 
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van de chef, traditioneel en verzorgd, zullen u 
zeker bekoren. Ook het interieur zorgt voor een 
aangename ervaring.
8 r. de l’Église - t  01 60 70 86 65 - gesl. zo. 
avond, ma. en do. - lunchformule € 15, gerech-
ten € 17/24.

Bourron-Marlotte: de beroemde honing 
van Le Gâtinais. Afspraak in de Délices de 
la Ruche, de hoeve van de familie Hamette 
die al vijf generaties lang bijen houdt. Naast 
een gevarieerd aanbod honing afkomstig van 
de 1000 bijenkorven die verspreid staan over 
Le Gâtinais, vindt u hier ook afgeleide pro-
ducten van honing, zoals wafeltjes, kruidkoek, 
snoepjes, mede, stuifmeel en ... boenwas.
72 r. Charles-de-Gaulle - t  01 64 45 96 29 - 
www.miel-hamette.com - do.-vr. 16.00-18.30 u,  
za. 9.00-12.30  u - gesl. 20 juli-15 aug. en 
feestd. - opendeur 3de weekend van okt. 

Milly-la-Forêt: pepermunt in al zijn vor-
men. De Herbier de Milly is een kruidenwinkel 
die al vier generaties lang door dezelfde familie 
gerund wordt. Hier vindt u alle specialiteiten 
van de Gâtinais, zoals de pepermunt van  Milly 
in de vorm van thee, stroop, likeur of snoepje. 
Verder ook verschillende soorten honing en 
essentiële oliën. Aanrader: een bezoek aan 
de tuin met geneeskrachtige kruiden van de  
Herbier de Milly, vanaf de maand mei.
16 pl. du Marché - t  01 64 98 92 39 - www. 
her bier.com - 8.30-12.30 u en 14.30-19.00 u - 
ma. gesl.

Montigny-sur-Loing: õ Le Div’20. Deze dis-
crete, hedendaagse bistro serveert een lekkere, 
inventieve keuken (proef de suprême van parel-
hoen met een crème van zoethout en mediter-
raanse groenten!). Een feest aan smaken, met 
daarbovenop een vlotte en hartelijke bediening.
20 r. du Loing - t 01 64 45 76 79 - restaurant 
lediv20.fr - gesl. zo.avond, ma. en di. - lunch-
formules € 15,50/19,50 (behalve op za., zon- en 
feestd.), menu’s € 30,50/67.

Barbizon: õ L’Ermitage Saint Antoine. In 
een rustiek-hedendaags interieur wordt u ver-
wend met een lekkere bistrokeuken: terrine van 
konijn, tortilla met eendenkonfijt ... Mooi terras 
op de patio.

51  Grande-Rue - t  01 64 81 96 96 - www.
lermitagesaintantoine.com - gesl. wo. en do. - 
gerechten € 40.

Het bos van Fontainebleau: õ L’Auberge 
de la Croix d’Augas. La Croix d’Augas, het 
hoogste punt van het bos van Fontainebleau, 
is meteen ook een gerenoveerde herberg. In 
een interieur als een bergchalet geniet u van 
traditionele gerechten of specialiteiten uit de 
Savoie. Bij mooi weer loopt het terras al snel 
helemaal vol. 
RD116 - 2 km ten noorden van Fontainebleau - 
t 01 64 23 49 25 - www.lesaubergesdelaforet. 
com - õ - gesl. 24 dec. ’s avonds - lunchformule 
€ 15 (door de week), menu € 21.

ONTSPANNEN 
Courances: wandelen en teatime op het 
domein. Het kasteel van Courances werd rond 
1630 gebouwd en is nog steeds bewoond. Het is 
een indrukwekkend voorbeeld van Lodewijk XIII-
stijl. Het park is een zeldzame getuige van een 
miskende landschapsstijl uit de 16de eeuw en  is 
tegelijk een heel hedendaagse tuin. Het geheel 
zorgt voor een unieke en romantische sfeer. Kers 
op de taart is de oude molen, waar een tearoom 
in ondergebracht is. De molen ligt net naast de 
Japanse tuin, een ander pareltje van het park, en 
is in de zomer tijdens het weekend geopend.
15 r. du Château - t 01 64 98 07 36 - www.cou 
rances.net - enkel rondleiding (50  min.) 
april-juni en sept.-okt.: za., zon- en feestd. 

OP ZOEK NAAR WAT LUXE
Kunihisa Goto, de Japanse sterren-
chef van L’Axel, mag trots zijn op 
zijn werk: zijn restaurant in Fontai-
nebleau zit heel vaak vol! Hij her-
werkt de Franse gastronomie (zee-
egels, truffelsoep, langoesten) met 
de nodige verfijndheid en subtiliteit, 
in functie van het seizoen.
43 r. de France - t 01 64 22 01 57 - 
www.laxel-restaurant.com - gesl. 
midden jan. tot midden febr., midden 
aug., ma., di., wo.middag - menu’s 
€ 42 (lunch)/75/110, gerechten 
€ 90/155.
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14.00-18.00  u; park april-okt.: za., zon- en 
feestd. 14.00-18.00 u - € 9,50 (-13 jaar gratis) - 
enkel park: € 7,50 (kinderen € 5,50). Tearoom: 
april-okt.: za., zon- en feestd. 14.00-18.30 u.

Barbizon: een hapje bij de Brigands. Een 
ruim terras met tafels onder de eiken voor 
een halte midden in het bos, niet ver van de 
beroemde Caverne des Brigands en in de buurt 
van Barbizon. Zoete en hartige snacks: wafels, 
pannenkoeken, ijsjes, hotdogs, friet enz.
Chalet de la Caverne – Carrefour du Bas-Bréau - 
t  09 61 36 47 06 - www.lesaubergesdela 
foret.com - vanaf het Paasweekend tot eind 
okt.: 10.00-19.00 u, afhankelijk van het weer.

Fontainebleau: design tearoom. In zijn 
designwinkel bereiden Frédéric Cassel en zijn 
team met veel liefde specialiteiten met choco-
lade en uitzonderlijke gebakjes.
Frédéric Cassel – 21 r. des Sablons - t 01 60 71 
00 64 - www.frederic-cassel.com - 10.00-
19.00 u, zo. 10.00-13.00 u - gesl. zo.middag 
en ma.

FEESTEN 
Fontainebleau (kasteelpark),  Samois-sur- 
Seine, Samoreau: jazz erop los! Eind juni, 

begin juli brengt het Festival Django Reinhardt 
groot en klein uit de gipzyjazzwereld samen 
(maar niet uitsluitend, want u hoort er ook 
funk, soul en wereldmuziek). Waarom? Omdat 
Django de laatste jaren van zijn leven in Samois-
sur-Seine doorbracht.
www.festivaldjangoreinhardt.com

Barbizon: dansen in de Bobo Club. De be- 
langrijkste discotheek uit de buurt is tegelijk 
select en toch gezellig. Er zijn twee zalen met 
elk een eigen sfeer: vintage of freemix.
1 Grande-Rue - t 01 60 66 40 01 - boboclub.fr -  
vr. en za. 23.00 u-zonsopgang - € 16.

Fontainebleau: vrienden onder elkaar in 
de Franklin-Roosevelt. Deze wijnbar heeft 
alles om te bekoren: een warm interieur met 
mahonie meubelen, bankstellen in rood kunst-
leder, een bibliotheek met werken uit de peri-
ode tussen 1890 en 1920, een intieme sfeer met 
jazzmuziek op de achtergrond ... en natuurlijk 
lekkere flessen wijn! Verwarmd terras.
20 r. Grande - t 01 60 71 08 37 - www.lefranklin- 
fontainebleau.com - ma.-do. 12.00-14.30 u en 
19.00-22.30 u, vr.-za. 12.00-14.30 u en 19.00-
23.00 u, zo. 12.00-14.30 u - zo.avond gesl. - rest. 
€ 19/38. 
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CAMPINGS
LA GENEVRAYE

Le parc du Gué
12 rte de Montigny - v 01 64 45 87 79 - camping- 
parcdugue.com - midden maart tot nov.
¡ sanizuil ï T S - ' € 19,90
Prijs camping: € 17 II '= - ï € 3,60
Voorzieningen en ontspanning: u ö O B
R Mooie groene omgeving met staanplaatsen 
aan een natuurlijk meer.
GPS: E 2.75385 N 48.33396

GREZ-SUR-LOING

Les Prés
Chemin rural des Prés - v 01 64 45 72 75 - 
www.camping-pres.com - eind maart tot mid-
den nov. - 130 staanpl.
¡ ' € 18
Prijs camping: € 18 II '= ï
Voorzieningen en ontspanning: u ö
R Aan de oever van de Loing (vertrekplaats 
kano’s voor de ingang). Geliefd bij klimmers!
GPS: E 2.69650 N 48.31740

MILLY-LA-FORÊT

La Musardière
Route des Grandes Vallées - v 01 64 98 91 91 - 
eind febr. tot nov. - 200 staanpl.
¡ Sanizuil ï T
Prijs camping: € 18 II ' € 9,80 = € 4,90
Voorzieningen en ontspanning: u ö O
GPS: E 2.5068 N 48.3947

VENEUX-LES-SABLONS

Les Courtilles du Lido
Chemin du Passeur (1,5 km ten noordoosten) - 
v 01 60 70 46 05 - www.les-courtilles-du-lido.
fr - eind maart tot eind sept. - 180 staanpl.
¡ Sanizuil ä ï
Prijs camping: II € 10 ' € 10 = € 3
Voorzieningen en ontspanning: u õ ö O
R Schaduwrijke staanplaatsen.
GPS: E 2.80194 N 48.38333

PARKINGS EN PLEKJES 
IN DE NATUUR
BARBIZON

Parking du carrefour du Bas-Bréau
Aan het eind van de allée des Vaches
R Midden in het bos, ideaal om ’s morgens op 
pad te gaan naar de Gorges d’Apremont. 
õ Chalet de la Caverne des Brigands.
GPS: E 2.624244 N 48.44103

BOURRON-MARLOTTE

Plekje in de natuur
Route du Chêne Pinguet (D58)
Goede afmetingen voor vans, picknicktafels.
Sanizuil ä
R Aan de rand van het bos, op een plek waar de 
mensen komen parkeren en dan gaan wandelen, 
klimmen of bivakkeren. Heel rustig, maar u staat 
hier wellicht niet alleen.
GPS: E 2.718070 N 48.354500

FONTAINEBLEAU

Parking de la Faisanderie
1 rte de la Faisanderie
R Bij het begin van verschillende wandelpaden, 
rustige parking ’s nachts, overdag vaak wel 
drukbezocht, vooral op zaterdag en zondag. 
GPS: E 2.678280 W 48.403561

Parking de l’Hippodrome de la Solle
Route de l’Hippodrome de la Solle (D606)
Verboden wanneer er paardenrennen zijn.
R Ruime plaatsen om te parkeren.  
Toegang tot de wandelpaden.
GPS: E 2.687830 N 48.431400

MILLY-LA-FORÊT

Aire de Milly-la-Forêt
In het gehucht Les Petits-Saules - Rue de la  
Chapelle-St-Blaise - v 01 64 98 80 07 -  
permanent - vorstbescherming
Sanizuil ä T S : gratis
6 u - 24 uur - gratis
GPS: E 2.48035 N 48.39828
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