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De zomer is in aantocht
De lente is altijd een prachtige tijd in Ferrassières. Na een zeer droge en ook
warme winter is er toch wat regen gekomen, niet veel maar genoeg om de
natuur nog verder tot leven te roepen. De bergen en dalen kleuren prachtig fris
groen en er zijn overal bloemen in allerlei kleuren. Vlinders, bijen, hommels en
andere insecten dwarrelen door de lucht en de vogels zingen het hoogte lied.
Een belo!e voor een mooie zomer in de Provence. De zomer is in aantocht!

Wat is er te doen in de zomer?
In de eerste zomermaanden worden er, los van de wekelijkse typisch franse
markten, vaak vide greniers, brocante, evenementen en oogstfeesten in
diverse dorpen georganiseerd in de omgeving. In onze residentie hangt altijd
de meest actuele informatie hierover. Een aantal zullen we alvast noemen.
In Carpentras is, vanaf nu elke vrijdag tot eind augustus, een Marché aux
Tru"es d'été (markt vd zomertu"els) in de ochtend. U kunt hier de
zomertru"el ruiken, proeven en kopen.
In Vaison-la-Romaine op 24 juni (ochtend) Terroir et circuits courts en
fête. Tijdens dit evenement worden plaatselijk
geteelde seizoensproducten klaar gemaakt door grote chef-koks,
leerlingen van Esco"ier, om te laten proeven aan het grote publiek.
In Isle-sur-la Sorgue is elke zondag een grote brocante in de ochtend.

Het lavendelfeest in Ferrassières
Op zondag 3 juli vindt het jaarlijkse lavendelfeest plaats in ons eigen
Ferrassières. Nadat het 2 achtereenvolgende jaren was afgelast beloo! het dit
jaar een groot evenement te worden.
De lavendel bloeit nu nog niet maar van eind juni tot medio augustus zal de
omgeving weer heerlijk geuren en alle velden prachtig paars kleuren.
Het lavendelfeest kenmerkt zich door de aanwezigheid van vele verschillende
ambachtslieden die allen wat met lavendel van doen hebben. Er is tijdens dit
evenement van alles te doen, te zien en te proeven. Er zijn rondleidingen langs
de lavendelvelden en natuurlijk is er van alles te koop, van zeep tot lavendelijs!

Komt dat zien!

Een bijzondere ervaring
In de prachtige omgeving van Ferrasières is altijd van alles te zien en te doen.
In deze nieuwsbrief zullen we een route beschrijven naar St. May bij Rémuzat
waar jaren geleden diverse gieren zijn uitgezet. De reis er naar toe bedraagt
ruim een uur en een kwartier en daarom lichten we diverse tussenstops uit.
Het is een prachtige tocht die beslist niet zal vervelen.
De reis gaat eerst richting Montbrun-les-Bains, als je dit prachtige dorpje
gepasseerd bent neemt u de weg naar rechts (Route des Gorges d’Aulan) na
ongeveer 20 minuten passeer je Château d’Aulan, een erg mooi kasteeltje wat,

gedeeltelijk, nog steeds wordt bewoond. Beslist waard om even te bezoeken,
eventueel kun je ook om een rondleiding vragen.

Hierna vervolg je de reis door de gorges d’Aulan naar Saint Auban sur L’Ouvèze
In dit prachtige dorpje vind je een erg fijn restaurant La Clavelière met een
kleine kaart maar uitstekend eten. Vanaf het toch al mooie terras heb je een
panoramisch uitzicht over de lagergelegen vallei, hier kun je soms de gieren al
spotten. Het dorpje is schilderachtig mooi en het eten voortre"elijk. Een goede
stop voor, op de heen- of terugreis, een heerlijke lunch of diner.

La Clavelière en het mooie dorpje Saint-Auban-sur-L'Ouvèze

De reis vervolgt zich richting Saint May/Rémuzat. Als eerste kom je langs
abrikozen- en andere boomgaarden waar, in de juiste tijd van het jaar, ook
abrikozen en ander fruit en groente te koop zijn.
Houd, voordat je Rémuzat bereikt, richting St. May aan en ga vervolgens via
een smal bergweggetje de Rocher du Claire op (777m hoogte) je moet niet

bang zijn voor smalle wegen en dieptes. Maar het is de moeite beslist waard en
men rijdt er allemaal voorzichtig. Dit weggetje rijdt je helemaal af (voorbij het
kapelletje) totdat je bij de grote parkeerplaats komt waar een bord staat met
korte uitleg over de hier voorkomende gieren. Vervolgens loop je over het
onverharde pad (15min) naar de rand van de rots vanwaar je de gieren meestal
in grote aantallen kunt zien vliegen.
Dit is wederom de thuisbasis van de vale gier, de aasgier, de monniksgier en de
lammergier. Je hebt hier het gevoel op het dak van de wereld te staan, in de
diepte zie je Rémuzat liggen, onder je voeten bevinden zich de nesten van de
gieren in de steile rotswanden. Er is een wandeling (ca 2uur) op de rots, volg
hiervoor de gele streepjes.
De gieren zo dichtbij, soms onder en soms naast je te zien vliegen is een
fantastische ervaring.

Uiteraard kunt u ook een bezoek brengen aan Rémuzat zelf, er is daar een o.a.
bezoekerscentrum met alle informatie over de gieren. Vanuit het dorp kun je
ook de gieren bekijken maar dan vanaf een wat grotere afstand boven je, neem
vooral een verrekijker mee, dan kun je ze ook op de berghellingen zien zitten.
Bij sommige horecagelegenheden bieden ze kijkers aan die je tijdens een
versnapering op het terras kunt lenen.

Vanwaar je ook kijkt, je ziet de gieren
en een adembenemend panorama in
een spectaculair berglandschap.

Rémuzat gezien vanaf boven

Bij terugkeer op ons château kun je heerlijk ontspannen in de jacuzzi om alle
indrukken van de dag op je in te laten werken.

Aangezien bij Résidence Château Ferrassières de appartementen zeer
compleet zijn, kun je, in de volledig van alle gemakken voorziene keuken, ook
zelf lekker koken en dan thuis genieten van een heerlijke avond.

Of nog even zwemmen
bij de ondergaande
zon

Vooraankondiging

Van 1 t/m 8 oktober wordt er een speciale themaweek georganiseerd, om de
herfstperiode goed van start te gaan.
In deze week is het, voor onze gasten, mogelijk deel te nemen aan een of meer
georganiseerde activiteiten. In een extra nieuwsbulletin zullen we alle
activiteiten volledig omschrijven, zoals bijvoorbeeld:
avondwandeling met gids: kijken en luisteren naar het burlen van de herten
een ontdekkingsreis vol van geurige herfst smaken uit de Provence
natuurwandeling met gids op de hellingen van de Mont Ventoux

Hou vooral de mailbox in de gaten en geef u op!

Reserveren
Voor reserveringen en/of voor vragen en verdere informatie kunt u ons een e-mail sturen
met de gewenste data, lengte van verblijf of andere vragen. U ontvangt dan van ons een
geheel vrijblijvende o"erte en/of de gewenste informatie. Uiteraard kunt u ook
telefonisch contact opnemen.
We hebben regelmatig speciale aanbiedingen.Speciale aanbieding voor onze gasten uit
2020 en 2021: u ontvangt dezelfde kamerprijs als afgelopen jaar.
Mocht u twijfels hebben over het verloop van het Covid-19 virus of de oorlog in Oekraïne,
u kunt bij ons tot een week van tevoren geheel kosteloos omboeken of annuleren. Met
trots kunnen we vermelden dat in 2020 en 2021 onze gasten, zonder uitzondering, de
hygiëne van onze residentie hebben beoordeeld met een 10.

Gelegen in de Drôme- Provencale
Résidence Château Ferrassières ligt in de Drôme-Provencale, en wordt gekenmerkt door
ruimte in een relaxte luxe sfeer.
Résidence Château Ferrassières is een kleinschalig vakantie complex met 21
appartementen, een heerlijk inpandig zwembad, sauna’s en jacuzzi en ligt midden in een
beschermd natuurgebied aan de voet van de Mont Ventoux.
U kunt ons natuurlijk volgen via Facebook en/of Instagram of bezoek onze
informatieve website.

Wilt u er zeker van zijn dat een appartement in de door u gewenste
periode beschikbaar is, wacht dan niet te lang!

Reserveren

reception@chateau-ferrassieres.fr | +33 4 81 68 01 16
Uitschrijven • Email adres aanpassen • Online lezen

Résidence Château Ferrassières | 1700 Route du Plan
26570 Ferrassières, Frankrijk
Bij Château Ferrassières nemen we uw persoonlijke data serieus. Wij beschermen uw gegevens conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alleen uw e-mailadres wordt door ons elektronisch bewaard op een
beveiligde server in Nederland.U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven of eerder
informatie heeft aangevraagd. Via een druk op de knop onderaan deze email kunt u uw email adres eenvoudig
verwijderen of aanpassen..

