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langs het Canal de Rhône à Sète

Traject 13, Arles - Aigues-Mortes
Tot St. Gilles wijkt dit traject af van de bewegwijzerde, nog provisorische ViaRhônaroute. Deze gaat eerst terug naar de splitsing
ten noorden van Fourques tussen de twee ViaRhônavarianten naar
Port St. Louis en naar Sète, om vervolgens aan de noordkant van
de Petit Rhône te blijven. In deze gids wordt gekozen voor de
Chemin d’Arles, een stukje van de oude pelgrimsweg naar Santiago de Compostela, die 3 km korter is en ten zuiden van de Petit
Rhône over verkeersluwe wegen door een fraai stukje Camargue
voert. Het decor wordt hier bepaald door landerijen, weilanden
met zwarte Camargue stieren, rijstvelden en rietmoerassen.
Voorbij St. Gilles gaat de ViaRhôna om de zuidkant van het Etang
de Scamandre heen naar Gallician, waar een strak aangelegd
fietspad langs het Canal de Rhône à Sète naar Aigues-Mortes
wordt opgezocht.
Liefhebbers van autovrije, maar onverharde wegen kunnen ook al
vanaf St. Gilles langs het kasteel van Espeyran het jaagpad langs
het Canal de Rhône à Sète opzoeken. Dit jaagpad is goed fietsbaar, formeel verboden, maar bij lokale fietsers en wandelaars gewoon in gebruik. Zie de gestippelde route op kaart 61, 62 en 63.

vernoemd naar de uit Griekenland afkomstige kluizenaar St. Gilles (Sint Aegidius), die hier in de 8e eeuw een abdij stichtte.
Op de plaats waar hij begraven werd verrees een heiligdom en
ontstond een cultus, die in de 11e en 12e eeuw een steeds grotere stroom pelgrims trok, gevoed door de ligging aan een van
de vier hoofdroutes naar Santiago de Compostela. Het graf van
de heilige bevindt zich in de onderkerk of crypte van 50 bij 25
meter, waarvan de bouw aan het eind van de 11e eeuw werd
aangevangen. De bovenkerk of abdijkerk dateert uit het einde
van de 12e en het begin van de 13e eeuw. Tijdens de godsdienstoorlogen tussen 1562 en 1622 werd deze kerk deels verwoest.
In 1650 werd slechts de helft hersteld. Naast de kerk bevinden
zich de resterende ruïnes. Het trappenhuis in de vorm van een
slakkenhuis in de noordelijke klokkentoren van de oude abdijkerk

St. Gilles was van oorsprong een Griekse havenstad uit de vijfde
eeuw voor Christus. De haven bevond zich ter hoogte van het
kasteel van Espeyran, zuidelijk van de stad en nu ver van de
zee verwijderd aan de rand van de Petit Camargue. De stad is
restant van de Abdij van St. Gilles
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is het meest bijzondere restant. De abdijkerk van St. Gilles, met
zijn monumentale romaanse façade, is nu hèt visitekaartje van
deze kleine stad in de Camargue en maakt sinds 1998 deel uit
van de werelderfgoedlijst van Unesco. Helaas wordt het zicht op
de façade en de naastgelegen ruïne van de abdij door ingrijpende
restauratiewerkzaamheden de komende jaren ontnomen. Bij een
vluchtige verkenning maakt de rest van de binnenstad wellicht
een verpauperde indruk, maar nader onderzoek levert toch enkele
sfeervolle straatjes op met oude panden zoals het romaanse huis
uit de 12e en 13e eeuw vlakbij het Place de la République. Hier
zou Guy Foulques of Gui Fulcodi geboren zijn, die in 1265 als
Clemens IV tot Paus werd gekozen in Perugia. Een wandeling naar
het hooggelegen Place Jean Jaurès wordt op het terras voor het
stadhuis beloond met een weids uitzicht over de stad, het kanaal
en de vlakte van de Camargue. Eenmaal boven is ook een bezoek
aan de sfeervolle begraafplaats Saint-Pierre met zijn oude cipressen en statige grafmonumenten een aanrader. Deze ligt bij de
watertoren aan de noordkant van de stad.
• Restauranttip St. Gilles
Aan de gezellige kade bij de jachthaven aan het Canal de Rhône
à Sète bevinden zich Restaurant Pizzeria Chez Toni en Restaurant
Le Clement IV. Aan de overkant van de drukke D6572 heeft La
Restanque een aantrekkelijke kaart. Het restaurant met de beste
prijs-kwaliteitverhouding is echter Le Cour; het is te vinden op de
Avenue François Grifeuille.
straatbeeld binnenstad St. Gilles
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De Ecluse de St. Gilles is de sluis in het twee kilometer lange
verbindingskanaal (Canal de St. Gilles) tussen de Petit Rhône en
het Canal de Rhône à Sète. De sluis meet 195 meter bij 12 meter
en kent nauwelijks verval.
Het bezoekerscentrum Centre du Scamandre is een ware etalage
voor de vogelrijkdom van het regionale natuurreservaat en vrij
toegankelijk. Aantrekkelijk aangelegde, kilometers lange wandelroutes op houten vlonders voeren diep de brakwatermoerassen
in. Vele in de Benelux zeldzame vogelsoorten zijn hier eenvoudig
te spotten. Een kleine greep van wat al wandelend voor de kijker kan verschijnen: ralreiger, kleine zilverreiger, purperreiger,

koereiger, kwak, zwarte ibis, steltkluut, Cetti’s zanger, baardman,
reuzenstern, ijsvogel, watersnip, bruine kiekendief en uiteraard
de flamingo. Het wemelt er ook van de beverratten, in het Frans
ragondin genaamd. In de meeste Europese landen wordt deze
uit Zuid-Amerika afkomstige exoot net als de muskusrat bestreden vanwege het ondergraven van dijken en slootkanten. De weg
tussen het bezoekerscentrum en Gallician, 7 km verderop, ligt
bezaaid met doodgereden exemplaren.
De massieve, vierkante Tour Carbonnière werd gebouwd tegelijkertijd met de omwalling van Aigues-Mortes en overspande en
beheerste op 3 km van de stad de enige toegangsweg over land.
De monniken van de nabijgelegen abdij Psalmody beheerden de
toren en verwierven het recht tol te heffen. Daarvan waren aanvankelijk de inwoners, geestelijken, edelen, artsen en officieren
van de koning vrijgesteld. De weg bleef tot ver in de 19e eeuw
dwars door de toren heen lopen tot het voor de karren en wagens
te smal werd en er aan weerszijden een weg omheen werd gelegd.
In 1859 werd de toren gerestaureerd.
Aigues-Mortes
In het begin van de 13-eeuw had Koning Lodewijk IX, bijgenaamd
Lodewijk de Heilige, geen enkele haven aan de Middellandse Zee
beschikbaar om als uitvalsbasis te dienen voor zijn kruistochten
naar Palestina. Van de monniken van de abdij van Psalmody kreeg
hij een stuk zoutmoeras grenzend aan zee en liet er een militaire

wandelroute Centre du Scamandre
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haven met een vesting bouwen. De vestingstad werd planmatig
aangelegd in een rechthoek van 550 bij 300 meter met zowel
in de lengte als de breedte vijf straten. In 1248 zette vanuit
de haven een immense armada van naar schatting 1500 boten
met 35.000 manschappen koers naar Cyprus om daar 23 dagen
later aan te komen. In 1250 mislukte deze Zevende kruistocht
in Mansourah, waarbij Lodewijk de Heilige gevangen genomen
werd en de schatkist tot de bodem moest worden aangesproken
om zijn losgeld te betalen. In 1270 ondernam hij nogmaals een
kruistocht, de Achtste, die hem fataal zou worden. Op de rede van
Tunis bezweek hij aan de pest.
De imposante vestingmuren van Aigues-Mortes werden pas na
zijn dood opgetrokken. Vijf torens en tien stadspoorten markeren
deze omwalling, waarvan de Tour de Constance de meest opvallende is. Deze machtige, ronde donjon heeft een diameter van 22
meter en een hoogte van 40 meter en werd tussen 1240 en 1249
gebouwd. Vijf eeuwen lang diende de toren onder meer als gevangenis voor tempeliers, rebellenleiders, hugenoten en politieke
gevangenen. De belangrijkste entree tot de binnenstad verloopt
via de Porte de la Gardette, die via de Grande Rue Jean Jaurès
leidt naar het gezellige Place St. Louis. Dit plein is één groot
en goed beschaduwd terras en vormt het bruisende hart van het
stadje. Midden op het plein staat het standbeeld van Lodewijk
de Heilige; er tegenover staat de gotische kerk Notre Dame des
Sablons met karakteristiek houten zadeldak.
Tot het midden van de 14e eeuw floreerde Aigues-Mortes en telde

op het hoogtepunt 15000 inwoners. Het voortdurende dichtslibben van de haven leidde het verval in. De vaargeul naar zee, de
Grau Louis, werd vervangen door de Grau-de-la-Croisette, maar
ondanks uitbaggeren was de verzanding niet te stuiten. In 1532
liet Koning Frans I ten behoeve van de zoutwinning een nieuw
kanaal graven, de Grau-Henri. Uiteindelijk werd onder de koningen Lodewijk de 14e en 15e een vijf kilometer lang kanaal gegraven om de ontvolking van Aigues-Mortes, letterlijk dode wateren,
te stoppen en blijvend de winstgevende exploitatie van de zoutpannen te garanderen.
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vestingmuren met Tour de Constance

Aan de monding van deze Grau-du-Roi ontstond in de 18e eeuw
de huidige, gelijknamige pittoreske havenstad. Westelijk van het
kanaal kun je autovrij over het geasfalteerde jaagpad Le Grau-duRoi bereiken.
De genadeklap voor Aigues-Mortes als belangrijke havenstad was
de opkomst van Sète als nieuwe haven aan de monding van het
eind 17e eeuw gegraven Canal du Midi.

Le Grau-du-Roi

Traject 14, Aigues-Mortes - Sète
Het traject van Aigues-Mortes naar Sète is geheel autovrij en
volgt het onverharde jaagpad langs het Canal de Rhône à Sète,
dat prima te fietsen is. Alleen tussen Vic-la-Gardiole en Frontignan wordt het jaagpad even ingeruild voor het fraaie fietspad
aan de zuidkant van het Etang d’Ingril. In tegenstelling tot het
stuk tussen Gallician en Aigues-Mortes zijn deze jaagpaden nog
niet als voie verte aangelegd –dat is nog verre toekomstmuzieken zelfs formeel voor fietsers verboden. Wandelaars en fietsers
maken er echter ongestoord en intensief gebruik van, ook waar
nòg strengere verbodsborden en hekken staan in verband met
baggerwerkzaamheden (dragage) in het kanaal.
Deze jaagpaden aan de zuidkant van het kanaal vormen een beter alternatief dan de route die wordt gepresenteerd op www.
viarhona.com en die als GPS track is te downloaden, maar niet
is bewegwijzerd. Die route gaat dwars door Le-Grau-du-Roi, La
Grande-Motte, Carnon en Palavas-les-Flots, voor vakantiefietsers
te mijden drukke badplaatsen, en vervolgens buitenom het Etang
de Vic. Weliswaar zijn er enkele mooie fietspaden langs het strand
zoals tussen la Grande-Motte en Carnon, maar de vele fietspaden,
fietsstroken en stoepen langs drukke rondwegen en soms dwars
door badplaatsen verstopt met vakantieverkeer bederven de pret.
Geen aanrader.
De route langs het kanaal daarentegen is een en al rust met
weidse uitzichten en onderweg duizenden flamingo’s, die de
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brakwatermoerassen rose kleuren. Voor horeca onderweg moet,
met uitzondering van de Cathédral de Maguelone, het jaagpad
worden verlaten om een van de badplaatsen of jachthavens in te
fietsen. Denk op dit traject extra aan de bescherming tegen de
zon; bij een verkoelend briesje vanuit zee verbrandt de blote huid
snel en ongemerkt!
Als een reusachtig gestrand schip ligt midden tussen de zoutmeren en moerassen op de top van een eiland, dat beplant is
met wijngaarden en eeuwenoude parasoldennen, de Cathédrale
de St. Pierre de Maguelone. Op deze plek stond al een kerk toen
in de 11e eeuw aartsbisschop Arnaud een ring van fortificaties
liet aanbrengen en een brug liet bouwen naar Villeneuve-lesMaguelone.
De kathedraal, bijgenaamd Cathédral des Sables, behoorde tot de
kerk van Rome en diende in de middeleeuwen meerdere malen
als toevluchtsoord voor gevluchte pausen. In 1632 liet kardinaal
Richelieu in opdracht van de koning de middeleeuwse fortificaties slopen en bleef slechts de kale kerk behouden. Deze verviel
tot een ruïne totdat in de 19e eeuw de familie Fabrège de kerk
liet restaureren en aan het bisdom in eigendom afstond. Er komen nu per jaar 170.000 bezoekers op deze wonderbaarlijke plek
af. In 1969 werd de vereniging Les Compagnons de Maguelone
opgericht, een werkverschaffingsproject dat plaats biedt aan 84
mensen met een beperking. Zij beheren de wijngaarden, oester- en mosselbanken en baten het café-restaurant Le Comptoir
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portaal van de Cathédral de Maguelone

des Compagnons uit, waar smakelijke
schotels geserveerd worden en biologische bieren en fraaie wijnen worden
geschonken.
Frontignan, gelegen aan het Canal de
Rhône à Sète, heeft meer charme dan
de badplaatsen aan de kust. Op het
centrale plein staat het stadhuis, dat
ook wel het kasteel wordt genoemd
omdat het in 1895 is gebouwd op de
plaats van een oud kasteel. De klokkentoren heeft fraaie gotische motieven.
Achter het stadhuis ligt de markthal,
die door dezelfde architect is ontworpen als Les Halles in Parijs. Van de
oude stadswallen bleef helaas weinig
gespaard na de aanleg van de spoorlijn.
De Tour de Glacière, ook wel Tour de
Joye genoemd, is een van de weinige
overblijfselen en zou uit 1236 dateren.

verordonneerde hier in 1665 de aanleg van
een nieuwe militaire haven. De havens van
Agde en Aigues-Mortes dreigden te verzanden en een nieuwe sterke haven aan de
Middellandse Zee was nodig. Hij verleende
de geestelijk vader van het Canal du Midi
Paul Riquet de opdracht tot de constructie
van de rede en ook voor de aanleg van
het Canal de Sète, dat het Etang de Thau
met de Middellandse Zee moest verbinden.
Voor Riquet, die de potentie van deze locatie goed kende, was dit het ideale eindpunt van zijn Canal du Midi, waarvan de
constructie twee jaar later een aanvang
nam. De stad kwam tot grote bloei na
het gereedkomen van het Canal du Midi
in 1680 en telt tegenwoordig zo’n 40.000
inwoners.
Hoewel er geen echt oude historische monumenten aanwezig zijn, is Sète aantrekkelijk gelegen aan de voet van de 182 meter hoge Mont St. Clair. In 2012 ging de
13e etappe van de Tour de France op weg
naar Cap d’Agde over deze heuvel en kwam
de Belg Jurgen van de Broeck als eerste
boven. Wie het hem na wil doen moet

Sète, bijgenaamd la Vénise Languedocienne (het Venetië van de Languedoc), dateert uit dezelfde tijd als
de constructie van het Canal du Midi.
Colbert, minister onder Lodewijk XIV,
verlaten huis langs het Canal de Rhône à Sète
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beseffen dat het gemiddeld stijgingspercentage van de 1.6 km
lange beklimming boven de 10% ligt. Bovenop is een terras met
een riant uitzicht over de stad, de zee, de kanalen en de haven.
De kleurige haven en de statige huizen langs het kanaal vol met
luxe jachten, ook Canal Royal of Grand Canal genoemd, verlenen
de stad veel allure. ‘s Zomers is het er zeer druk, vooral als op het
kanaal de Joutes Nautiques, een soort folkloristische steekspelen
met gondels, worden gehouden.
Speciale vermelding verdient in Sète de Espace Georges Brassens op de Boulevard Camille Blanc, dat geheel gewijd is aan de
grote Franse dichter-troubadour, die hier in 1921 geboren is en
op 60-jarige leeftijd overleed.

Sète, uitzicht vanaf de Mont St. Clair

• Restauranttip Vic-la-Gardiole
Van Juni tot en met september is
la Ferme Marine des Aresquiers
een absolute aanrader voor de
liefhebbers van vis en ander
zeevoedsel. Het personeel dat
werkzaam is in deze ‘zeeboerderij’ verkoopt overdag niet alleen dagverse producten, maar
verzorgt ‘s avonds ook het openlucht restaurant aan de boorden
van het Etang de Vic. Er is onder
meer keus uit verse oesters, gegratineerde mosselen, garnalen
en diverse visgerechten; de droge biologische Muscat van het
eigen, nabijgelegen Domaine
de la Queradelle, smaakt er geweldig bij. In het zomerseizoen
worden ook speciale muziekavonden georganiseerd.
lafermemarinedesaresquiers.fr
Route des Aresquiers (D114) 2
km ten zuiden van Vic, telefonisch (verplicht) reserveren via
0609767867.
juveniele flaningo’s in het Etang d’Ingril
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13. Arles - Aigues-Mortes

Mas de Tareau

0.0

Saujean

1.3
2.3
5.3

D15

Canal du Bas-Rhône Languedoc

Arles 0 volg fietsstrook tot de oprit naar de snelweg
9 <VR overdekte Fp langs snelweg en Rhône over
EW 0 <St. Maries de la Mer
rotonde uH (C108)
[ (C113 de Palunlongue)

Rhône

D6113
A54

Fourques

Petit Rhône

129

Mas de Vert
Mas de Truchet

Trinquetaille

spoorlijn stilgelegd

N572
0.0
Bon Accueil

Arles
Alternatief naar Sète
9.3

GR653 Chemin d’Arles

Mas des Bernacles
Kaart
59

Petit Mas de Vert

5.3

Gimeaux

D570

Les Passerons

Barriol

Grand Rhône

D36

N113
Pont van Gogh
1 km

Arles, Place de la République

i

Mas Briquet

D38

15.3
16.5
17.0
18.2

A54

Domaine de la Reyranglade

Canal du Rhône à Sète
Mas de Grille

[op km 14.6 ligt links G le Crin Blanc]
VW 5 H de doodlopende weg in
EW omhoog naar FP en 0 de brug over
0 (Rue de Fourques), na 500m 1
EW op VW 0 A, na 200m 1 <VR H
[5 voor centrum St. Gilles J en G ]

Portarnaud

D179

Le Vallon

Trompe-Gueux

St-Gilles
spoorlijn stilgelegd

Cavalès

D572N

Le Séminaire

Petit Beaujeu

18.4
Saliers

Petit Rhône
21.7

Mas de Julian

130

Canal du Fourchon
Mas des Bernacles

Figarès

D179

La Furanne

9.3

D37
Marais du Mas de Julian

Ecluse de St-Gilles
Alternatief naar Sète

La Fosse 60
Kaart

D570

1 km

deurklopper in St. Gilles

21.7
24.4

i
Mas de Reculan

Charenton

la Cassagne

le Vallon

D38

ViaRhôna provisoire

St-Gilles

Cavalès

St-André

18.4

spoorlijn stilgelegd

Z
Grand Marais

op kaart 61, 62 en 63 is een alternatieve route via 		
het Château d’Espeyran (niet te bezichtigen)en het on-		
verharde jaagpad langs het kanaal naar Gallician gestippeld.
In combinatie met de hoofdroute is dit ook een mooie dag
tocht vanuit St. Gilles. Bij Franquevaux (kaart 62) is aan
het kanaal een leuke K
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[over de Ecluse de St. Gilles]
Afsl D202 5 <Aigues-Mortes
[hier 1 via de D202, D38c en D38 is het 33 km naar St.
Maries-de-la Mer]
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[* hier 300m 5 voor de Tour Carbonnière]
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... zie volgende traject
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14. Aigues-Mortes - Sète
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[hier omhoog naar het Fp links van de weg is het 		
7 km naar het vliegveld van Montpellier; grotendeels over
fietspaden]
X 5, brug over en weer X 5
[direct na 1e X 1 omhoog naar Fp voor Palavas-les-Flots
K J G]

D66

le Maupas

20.0
Etang du Méjean

D58

19.1
20.0

St-Marcel

les Quatre Vents
Premières Cabanes
les Quatre Canaux

Solignac

Canal du Rhône à Sète

D62E2

Carnon
136

24.3

 Palavas-les-Flots
Alternatief naar Sète

Middellandse Zee

Kaart 66

1 km

soms moet je tussen de vissers door

28.1

Montpellier 28.1

i
Mireval

Mas de Bellevue

St-Pierre de Maguelone

35.8

Etang de Vic

Vic-la-Gardiole

5
[hier 1 is naar Cathédral St. Pierre de Maguelone K]
[hier 0 is naar Villeneuve-les-Maguelone; houd reke-		
ning met seizoensafhankelijke openingstijden van de fiets/
voetbrug]
1 naar het Fp naast de weg en 4
[hier 8 voor G en Vic-la-Gardiole K J]

Canal du Rhône à Sète

Marais de La Grande Palude
Domaine de Tudès

Les Aresquiers

137

35.8

D114
Middellandse Zee
Alternatief naar Sète

Quartier du Grau
Port de Frontignan

Kaart 67

1 km

Ancien Cathédral de St. Pierre de Maguelone

i
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Zoutpannen
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Balaruc-le-Vieux

Frontignan

les Caucanasses

Bouzigues

D600

Balaruc-les-Bains
Bassin de Thau

42.0

le Mas Poulit

la Peyrade
47.5
Canal du Rhône à Sète

39.4
42.0
43.3

D60

D612
Alternatief naar Sète

Frontignan
Plage

50.9

77.0
47.5
47.6
49.7
50.1
50.9

u (linksom fietsen), na 1.4 km weer u (linksom fietsen)
], na 100m 0 X en 7 brug over
5 (niet 2) halfverharde weg op, Ew 1 X, Kr 5* H
[* hier 0 voor Frontignan K J]
volg het jaagpad* tot de huizen
[*ook jaagpad aan andere kant kanaal is goed bruikbaar]
2 de weg op, vóór de brug 9 en X
omhoog naar fietsbrug en 1 Fp
0 en na 50m 1, na 500m X, Efp kade volgen
Kr 5<Centre Ville/Gare, u A en brug over
v <Gare na 600m stopl 0
einde fietsroute bij het station
[hier is tevens het beginpunt van Fietsen langs het Canal du
Midi, zie www.canaldumidi.nl]
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Sète





Fort St-Pierre

Middellandse Zee

Kaart 68

1 km

Sète, ook de titel van een chanson van George Brassens...

138

Traject 13 Arles - Aigues-Mortes
61 St. Gilles, Camping La Chicanette, Rue de la Chicanette 7,
 0466872832, open 1-4/30-10, in de stad, fiets op slot!
60 St. Gilles, Camping du Crin Blanc, Hameau de Saliers,
 0466874878, open 1-4/30-9, buiten de stad
63 Gallician, Le Mas des Mourgues, open 15-3/15-10,
 04667330
63 Aigues-Mortes, Camping à la ferme Mas de Plaisance, Les
Courèges,  0466539284, open 1-4/30-9, 6 plaatsen
64 Aigues-Mortes, Camping la Petite Camargue, D62,
 0466539898, open 25-4/21-9, zeer grote camping

67 Vic-la-Gardiole, camping à la ferme Les Aresquiers, Le Bosquet 36 bis Route des Aresquiers,  0467780375
67 Vic-la-Gardiole, camping Le Clos Fleuri, Route de la Mer,
 0467781568, vlakbij het dorp
67 Frontignan, 5 verschillende campings, de meeste vlak aan
zee aan de Avenue des Vacances (D129) en D60

Traject 14 Aigues-Mortes - Sète
64 Le Grau-du-Roi, camping Le Boucanet, Route de Carnon aan
het strand,  0466514148, open 3-4/27-9, grote camping
65 La Grande Motte, camping Le Garden, Av. De la Petite Motte,
 0467565009, open 1-4/3-10, grote dure camping!
Andere campings G.C.U, Lou Gardian, Louis Pibols, Les Cigales, La Petite Motte, de L’Or
66 Carnon, Camping Les Saladelles,
 04676823, open 11-4/27-9
66 Palavas-les-Flot, Palavas Camping Tohapi, ten westen van P.
Route de Maguelone,  0108081047 en makkelijk te bereiken via de Cathédrale de Maquelone, open 1-4/25-9.
Andere campings Montpellier Plage, Saint Maurice en Les
Roquilles, ten oosten van P.
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Bollène, trompe l’oeil

Traject 13 Arles - Aigues-Mortes
60 St. Gilles, o Place Fréderic Mistral 1,  0466873375
60 St. Gilles, y La Pause du Pèlerin, Place de la République 8
tegenover abdijkerk,  0641910326, slaapzalen, maar ook
individuele kamers, goedkoop
60 St. Gilles, N Le St. Gillois, Rue Neuve 1,  0466873369
61 St. Gilles, V Domaine de la Fosse, Route de Sylvéréal 7 km
voorbij St. Gilles aan de route,  0466870505, in een voormalige commanderie van de tempeliers, exclusief!
63 Aigues-Mortes, o www.ot-aiguesmortes.com
63 Aigues-Mortes, N Chez Carrière, Rue Pasteur 18,
 04665373
63 Aigues-Mortes, N Les Croisades, Rue du Port 2 tegenover
Tour de Constance,  0466536785
Traject 14 Aigues-Mortes - Sète
64 Le Grau-du-Roi, N Le Provençal, Rue des Combattants 45,
 0466514168
65 La Grande Motte, N Les Rives Bleues, Place de l’Eglise 3,
 0467560777, wrsch. de goedkoopste
66 Pérols/Montpellier, N Hotel Balladins/Britt Hotel,
Av George Frèche, aan fietspad naar Montpellier en vliegveld
 0467276683,
66 Carnon, N La Plage du Gédéon, Av. Grassion Cibrand 159
aan strandboulevard,  0467681005, zeer betaalbaar

66 Palavas-les-Flots, N Hotel Tanagra, Rue Saint Louis,
 0467680016
67 Maguelone, V La Péniche Alphonsia Maria, Chemin du Pilou
aan het kanaal bij Cathédrale de Maguelone,
 0695827441, Groningse aak uit 1913, 2 pers. 120 euro
67 Frontignan-Plage, V La Cabane Pain de Sucre, aan strand,
 0685124866
68 Frontignan, V Chambre Africaine, Av. des Carrières 8,
 0636659250
68 Sète, o Gran-Rue Mario Roustan 60,  0467747171,
www.ot-sete.fr
68 Sète, B Villa Salis, Rue Général Revest 7, in centrum op zeer
steile heuveltop, jeugdherberg met camping (voor leden),
 0467534668, open 15-1/15-12
68 Sète, N La Conga, Plage de la Corniche, aan zee met fietsgarage,  0467530257
68 Sète, N Les Sables d’Or, Place E-Herriot, La Corniche,
100 meter van de zee met fietsgarage,  0467530998
68 Sète, N Ibis Budget Sète, Av. du Maréchal Juin 162,
 033892702018
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