
 

Fietsen in de Vaucluse, Luberon, Provence vanuit Villars naar de Mont Ventoux! 

 

Fietsvakantie in de Provence vanuit Villa SinCera naar de Mont Ventoux. 

 

Villa SinCera te Villars, Provence  ligt op een kleine 30-tal km van Sault van waaruit men de 

Mont Ventoux met de fiets kan beklimmen. 

Tussen Villars en Sault ligt een zeer mooie en rustige beklimming naar de Col de Liguère, 

hoogte 990 m. De beklimming bedraagt een 10-tal km en is te vergelijken met deze van de 

Mont Ventoux in aanvangsfase. Dit is een unieke voorbereiding om de Mont Ventoux met uw 

koersfiets te beklimmen en tevens ontdekt U een mooi stukje Provence. 

 

Wegbeschrijving trainingsrit: 

 
U rijdt van Villars naar het dorp Saint-Saturnin ongeveer een 4 km. 

Voorbij Bar des Platanes rijdt u onmiddellijk naar rechts de D230 op. De beklimming begint 
onmiddellijk en houdt een 10 km aan tot in het gehucht Sarraud. Daarna volgt een adem-

benemende afdaling doorheen een prachtige vallei van de  Vaucluse (vallis clausa) naar Sault. 
U rijdt door één van de mooiste landschappen van de Vaucluse bezaaid met lavandelvelden 

die op deze hoogte goed gedijen. 

Even voorbij Sarraud ligt een piepklein gehuchtje Savoullion waar een Nederlandse kok een 

tables d’hôtes uitbaat. U kunt er zelfs overnachten. 

 

Of U maakt een grotere boucle van 80 km.  

 

Fietsroute ten zuiden van Sault  

 

Sault (D943 + D230) – St-Saturnin-lès-Apt (D179 + D112 + D31) – Viens (D201) – Simiane 

(D18 + D166) St-Christol (D245) – Sault = 80 km 

 

Je fietst pal naar het zuiden, naar Sint Jean-de-Sault op de D 943 en over de bergpas “Col de 

Liguère” (991 m) op de nog kleinere D 230, gevolgd door een lange afdaling, naar Saint 
Saturnin-lès-Apt (420 m). Boven het dorp op een rots liggen indrukwekkende ruïnes van een 

middeleeuwse dorp, kasteel en kerk. Een bewegwijzerde wandeling toont de weg. Op het 
uiterste uiteinde van de rots de oude kerk, waar je van een prachtig panorama geniet op de 

mooie kerk Sainte Aurèle en de omliggende oude huizen. 
Op de D179 naar Gignac fiets je voorbij aan klaprozenvelden en het Provençaals El Dorado in 

Rustrel. Rode stalagmietachtige rotsen met op de puntige top dwars liggende platte 
rotsblokken. Vanuit Viens (630 m) daalt een wegje naar de Gorges d’Oppedette. Het 

asfaltwegje op de rand van de in de bodem ingesneden kloof met zijn specifieke begroeiing is 

van een onbeschrijfelijke pracht. Simiane la Rotonde (650 m) is één van de mooiste 

hooggelegen dorpjes van de Haute Provence. De merkwaardige 12de eeuwse ronde toren 

beheerst het aan zijn voeten liggend middeleeuwse dorp met een wirwar aan sterk hellende 

kronkelende steegjes en vele verborgen idyllische hoekjes. Voor een hap kan je terecht in een 

minuscuul winkeltje annex cafeetje “Au Plaisir des Yeux”. Een zeer pittige klim brengt je in 

Saint Christol (850 m) op het plateau van Albion. Over de D245 via het gehucht Brouville 

klim je naar het hoogste punt van het plateau (959 m) om uiteindelijk af te dalen naar Sault.  

 

 

 



Tevens zijn er heel wat fietstochtjes te maken in de nabijheid van Villars: 

Villars, Saint-Saturnin, Gargas, Roussillion, Les Chênes, Apt, Villars voor beginners, 25-tal 

km. 

De mogelijkheden en de hellingsgraad kunt u zelf bepalen. U rijdt het dorp van een 

“village perché” zoals Rustrel of Roussillion binnen en hebt meteen een stevig klimmetje 

voor u liggen. 

Vanuit Villa SinCera kunt U onvergetelijke fietsvakanties in de Provence, de Vaucluse, de 

Luberon en de Mont Ventoux organiseren. 

Villa SinCera is te huur voor 1 week In mei en juni maken wij speciale prijzen voor fietsers. 

 

Info: 

 
Prijzen op aanvraag: sincera@online.be, 00 32 476 972872. 

 

http://users.telenet.be/fietscontreien/mont_ventoux.htm 

 
http://www.routeyou.com/route/view/196631/randonnee-a-velo-vaucluse-oude-dorpjes-ten-

zuiden-van-sault.fr 
 

http://www.mont-ventoux.be/NL/De_berg.php 

 

 

 

 

 

 


