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GESCHIEDENIS VAN DE PROVENCE  
 
 
De Provence is niet altijd het vredige oord geweest dat het nu is. 
 
Tijdens het Neolithicum ongeveer 6000 vC leefden de Liguriërs in de Provence. De jagers 
werden stilaan herders die gewassen kweekten en de schapen domesticeerden. Ze maakten 
bories (nabij Gordes), hutten van gestapelde stenen. 
 
De Kelten 
 
Ergens rond die periode vielen Keltische stammen de Provence binnen. 
Ze brachten ijzeren werktuigen mee en bouwden hun eerste gefortificeerde nederzettingen 
boven op heuvels, bekend als oppidi. Het woord is nog terug te vinden in de benaming van 
de dorpjes Oppède-le-Vieux en Opédette. 
 
De Grieken 
 
Rond 600 vC deden de Grieken met name de Phocaeërs (uit het stadje Foça gelegen in het 
huidige Turkije) hun intrede. Ze stichtten er de eerste Griekse nederzetting in de Provence 
namelijk Massalia, het huidige Marseille. 
Er waren verschillende Kelto-Ligurische stammen in de Provence: de Vocontii( Vaison), 
de Cavaren (Cavaillon) , de Salluvii,… 
De Kelto-Liguriërs dreven handel met de Grieken. De invloed van deze Grieken is nog 
steeds zeer verregaand in Zuid-Frankrijk. Zij introduceerden de teelt van kersen, olijven, 
vijgen, noten en druiven in de Provence. Deze Grieks-mediterraanse invloeden zullen altijd 
typerend blijven voor de streek. 
Handelaren uit Rhodos gaven aan de Rhône haar naam. De rivier wordt nog steeds “la 
fleuve rhodéenne” genoemd en het ^ verwijst naar de d die uit het woord verdwenen is. 
Langs de Provençaalse kustlijn stichtten de Grieken een aantal havensteden zoals: 
Antipolis (Antibes), Athenopolis (Saint-Tropez), Nikaia (Nice),… 
 
De Romeinen 
 
In 124 vC vroegen de Grieken van Massalia de Romeinen hulp in de strijd tegen de Kelto-
Ligurische Salluvii of Saliërs. 
Een heel Romeins leger onder leiding van  Sextius Calvinus trok de Provence binnen. 
De Romeinen bleven er en stichtten hun eerste nederzetting Aquae Sextiae in de Provence , 
het huidige Aix-en-Provence gelegen in het département Bouches-du-Rhône. 
In 118 vC stichtten de Romeinen Narbonne, de hoofdstad van dit nieuwe Romeinse gebied, 
die zij Gallia Narbonensis noemden maar ook soms kortweg Provincia. Provincia komt van 
het latijn pro vincere dat overwinnen betekent, en dus de oorspronkelijke betekenis van 
provincia of provincie is eigenlijk wingewest. Waarschijnlijk is Gallia Narbonensis het 
eerste Romeinse wingewest. De huidige benaming Provence is hiervan afkomstig. 
De Grieken bleven min of meer de baas in de Alpes-Maritimes ( de Zee-Alpen). 
 



Uiteraard stonden deze Romeinen meermaals in de strijd tegen aanvallen van noordelijke 
stammen o.a. van de Teutonen. 
Pas in 14 vC wisten de Romeinen de laatste alpiene stam te overwinnen en hadden zij 
trouwens onder het bewind van Julius Caesar reeds geheel Gallië veroverd. 
In de 400 jaar die volgden – de Pax Romana – nam de Romeinse beschaving een hoge 
vlucht en overal in de Provence ziet men nu nog de restanten van de Romeinse kunst en 
cultuur. De Pont du Gard, Vaison-la-Romaine, Arles, Nîmes, Saint-Rémy-de-Provence 
(Glanum), Pont Saint Julien (nabij Apt),… 
 
De eerste Christenen 
 
Volgens de lokale legenden strandden de eerste Christenen met de “boot van Bethanië” 
vanuit het Heilig Land op de kust van de Provence ergens in de buurt van Les Saintes-
Maries-de-la-Mer in de Camargue. Maria Salome, Maria Klopas en Sara zouden er 
gebleven zijn terwijl Maria Magdalena en nog enkele discipelen verder in Zuid-Frankrijk 
zouden getrokken zijn. 
Vandaar de naam Les Saintes-Maries. 
Deze badplaats met de legendarische naam is een geliefde uitvalsbasis voor bezoekjes aan 
de Camargue. 
 
Na de val van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw nC viel de Provence ten prooi aan 
diverse invasies van de Visigoten, de Bourgondiërs, de Ostrogoten uit Italië en vanaf 536 
nC de Franken.  
De Provençalen hadden het zeer hard te verduren en de bevolking nam af door honger, 
ziekte en strijd. 
 
De Saracenen 
 
Gedurende de 8e eeuw kwamen de Saracenen (islamieten) vanuit Spanje tot diep in 
Frankrijk. Ze werden pas gestopt in 732 te Poitiers door het Frankische leger van Karel 
Martel. Toen dit gebeurde rukte hij op naar het Zuiden en heroverde de Provence. Hij 
plunderde de steden Aix, Avignon en Marseille omdat de Provençalen in die laatste strijd 
toch nog de hulp van de mohammedanen hadden ingeroepen toen zij opnieuw hun 
onafhankelijkheid dreigden te verliezen. De Provence veranderde in één grote brandende 
puinhoop. 
Aan het einde van de 8e eeuw maakte het hele gebied deel uit van het grote rijk van Karel 
de Grote. Zijn rijk viel echter uiteen in 843. 
De dreiging van de Saracenen en de Noormannen bleef constant aanwezig. In 859 vielen 
de Noormannen binnen. 
Pas in 1032 verdreef Guillaume le Libérateur, Willem de Bevrijder de Saracenen en er 
volgde een periode van stabiliteit en welvaart. 
Het was de tijd van de lokale heren (seigneurs), de benediktijnerkloosters en de 
troubadours. Er ontstonden nieuwe steden zoals Manosque, Forcalquier,… 
In 1125 werd Occitanië (Zuid-Frankrijk) opgedeeld tussen de graven van Toulouse en 
Barcelona. De stad Barcelonette stamt nog uit deze periode en werd gesticht door de 
Catalaanse graaf Raimond-Bérenger V in 1232. 
 
 
 
 



De Fransen 
 
In 1246 huwde één van de dochters van Raimond-Bérenger V, met name Béatrix die de 
Provence als erfdeel in haar bezit had met Karel van Anjou, broer van de Franse koning.  
Zo kwam de Provence definitief onder Franse invloed. 
Toen Karel van Anjou op kruistocht ging werd hij door de Egyptenaren gevangen 
genomen. De Provencalen namen natuurlijk deze gelegenheid te baat om hun eeuwige 
drang naar onafhankelijkheid uit te breiden en te versterken. Toen Karel terug kwam 
herstelde hij de orde. 
Zijn opvolgers Karel II en Robert versterkten en breidden het graafschap uit. De steden in 
het bloeiende gebied kregen meer vrijheden. Onder het huis van Anjou groeide de 
Provence dus dichter naar Frankrijk maar bleef grotendeels autonoom. 
De 13e eeuw leverde ontelbare orden van monikken en nonnen op. 
Aan het begin van de 14e eeuw werd Avignon tijdelijk het “tweede Rome”. 
Al die tijd was het Provençaals een regionaal dialect van de langue d’oc die in Occitanië , 
het gebied tussen Pyreneeën en Alpen was gelegen, werd gesproken. 
In 1348 heerstte er in de Provence een grote pestepidemie en tevens was er oorlog tussen 
Engeland en Frankrijk. Roversbendes ( ontstaan uit de huurlingen-legers) teisterden de 
streek en ze roofden, moorden en zaaiden paniek in de Provence. 
In 1481 liet de laatste der Angevins zijn koninkrijk na aan Frankrijk en kwam er een einde 
aan de Provençaalse onafhankelijkheid. 
 
« En 1483, enfin la Provence se donne à la France. » 
 
Maar de strijd was nog niet gestreden – of wat dacht je. 
 
Tijdens de 16e eeuw kregen de hervormingen van Calvijn voet aan de grond in de 
Provence. Protestantisme werd een symbool van verzet tegen de heerschappij van de 
Franse koning en het heersend katholicisme. 
De Waldenzen uit de Vaudois waren de eerste ketters die de toorn van de gevestigde orde 
voelden. Deze inwoners van rustige dorpjes in de Petit Luberon werden afgeslacht en het 
was het begin van een woelige strijd van katholieken tegen de ketterse ideeën van de 
Reformatie. 
Buiten al dit gewoel probeerde de bevolking rond te komen met verbouwen van granen, 
druiven en het houden van schapen en de recente zijdeteelt. De handel van over zee via 
Marseille bracht welvaart mee maar helaas ook besmette ratten en de pest brak voor de 
derde maal uit in 1720 en in de Provence stierven 100.000 mensen. 
De groeiende scheepsbouw leidde tot ontbossing van hele regio’s in de streek, onder 
andere de Mont Ventoux. 
In 1787 was er in Frankrijk corruptie en decadentie aan het hof van de Zonnekoning. Ook 
in de Provence heerste er hongersnood en ontbering vooral na het verlies van de 
zijdeoogst, de daling van de wijnprijzen en in 1788 het verlies van een belangrijk deel van 
de olijfboomgaarden door grote vorst. 
In 1789 brak de opstand uit. 
In 1792 marcheerden 500 man uit Marseille naar Parijs onder het zingen van hun strijdlied 
dat later het nationaal volkslied zou worden, de Marseillaise. 
Na de revolutie verstevigde het nieuwe regime zijn greep op het Zuiden, fel tegen de zin 
van de plaatselijke bevolking. 
De regio werd opgedeeld in 3 departementen met name Bouches-du-Rhône, Var en 
Basses-Alpes. Later werden de Vaucluse en de Alpes-Maritimes eraan toegevoegd. 



Het verzet tegen de Franse overheersing bleef aanwezig tot het einde van de 19e eeuw. 
Eind 19e eeuw kwamen er nieuwe industriën in de Provence zoals suiker, zeep en scheeps-
bouw. In de Var was er tuinbouw en in de Rhônevallei fruitteelt en natuurlijk wijnbouw. 
 
 
De 20e eeuw 
 
Het begin van de 20e eeuw was gekenmerkt door demografische veranderingen. 
Ontvolking van de rurale gebieden en de komst van gastarbeiders uit andere mediterrane 
gebieden. De kloof tussen het rijke kustgebied  en het armere achterland, bijvoorbeeld de 
Luberon werd groter. 
De Provence kende in die tijd een literaire en linguïstische heropleving. Frédéric Mistral 
promootte de Provençaalse taal en cultuur. Paul Cézanne schilderde het Provençaalse 
landschap rond Aix. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het gebied deel uit van de vrije zone van het 
Zuidelijk Vichy-bewind. Toen in 1942 het geallieerde tegenoffensief begon, rukten de 
Duitsers op naar Marseille en Toulon. In de Vaucluse en de Alpen waren verzetsgroepen 
aktief. Het tormenteren van de vijand werd vaak gevolgd door represailles en deportaties. 
Twee maanden na D-Day in Normandië landden de geallieerden op de stranden tussen 
Saint-Raphael en Saint-Tropez en na een maand hadden ze de Duitsers teruggedrongen. Op 
15 september was het grootste deel van de Provence bevrijd. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog herstelde de streek zich langzaam maar zeker. 
In 1946 opende Nice zijn luchthaven en in datzelfde jaar organiseert Cannes voor het eerst 
het fimfestival. In 1948 kwam het toerisme op gang na ontmijnen van de stranden. 
De olietanks van de petro-chemische industrie rond Marseille schieten als paddestoelen uit 
de grond. 
In 1956 was de film “ Et Dieu créa la femme” van Vadim met Brigitte Bardot een ‘succès 
de scandale’. Het was de tijd van Les gendarmes à St-Tropez met Louis de Funès, … 
Cannes opende in 1964 de eerste jachthaven. 
Via de autoroute Esterel-Côte d’Azur stroomden de toeristen toe en de kustlijn werd stilaan 
volgebouwd en de toeristen ontdekten tevens het mooie en rustiger achterland. Ze 
bouwden er villa’s met tennisvelden en zwembaden dat het een lieve lust was. 
De bevolking groeit aan van 3.000.000 inwoners in 1960 tot ca 4.500.000 nu. 
 
In 1977 wordt het Parc Naturel Régional du Luberon opgericht om dit kwetsbaar en mooi 
natuurgebied te beschermen. 
En in dit gebied ongeveer 7 km ten noorden van Apt ligt Villars. 
 
En toen kwam een Vlaming daar en omdat hij een paar woorden Italiaans had geleerd in 
Toscane riep hij uit: 
 
“Ce l’abbiamo fatto, SinCera e data alla luce.” 
 
 “Het is ons gelukt, SinCera was er” 
 
De Italianen gebruiken dikwijls de zegswijze “e dato alla luce” voor een geboorte, zoals 
wij zouden zeggen “ zag het levenslicht” zeggen zij eigenlijk “ is aan het licht gegeven”. 
 
Wij schrijven 21 oktober 2005 en zijn dus warempel in de 21e eeuw beland. 
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VAUCLUSE 
 
Zoals U reeds kon lezen bestaat de Provence uit vijf departementen: 
 

• Bouches-du-Rhône  
• Var 
• Alpes-de-Haute-Provence 
• Alpes Maritimes  
• Vaucluse 

 
Omdat SinCera in de Vaucluse ligt kiezen wij dit departement uit. 
 
De Vaucluse ontleent zijn naam aan het Latijnse “vallis clausa” en betekent besloten vallei. 
En dat is het ook letterlijk. Als je in Villa Sincera verblijft zal je dit zeer goed beseffen. 
Gedurende een wandeling in de onmiddellijke nabijheid van uw verblijf te Villars voel je 
de geborgenheid die de streek uitstraalt. Je bevindt zich in de vallei en 360° rondom je zie 
je bergen en heuvels, ten Noorden de Vaucluse, ten Zuiden de Grand en Petit Luberon. De 
streek is adembenemend mooi en straalt een rust en gemoedelijkheid uit die de 
hedendaagse toerist op zoek naar wat onthaasting zo nodig heeft, ver weg van de files van 
Saint-Tropez en Nices. In mei vallen de kersen bijna in je mond als je het klein weggetje 
neemt van Les Baups naar Saint-Saturnin. In september kan je de druiven proeven, ze zijn 
wat kleiner dan eetdruiven maar zeker lekker. Eenmaal daar geweest is de kans zeer groot 
dat je hopeloos verliefd wordt op de streek. 
 
De Vaucluse bestaat uit de steden Avignon, Orange, Carpentras, Apt, Cavaillon,… maar 
tevens uit :  
 

• le Montagne de Vaucluse 
• le Mont Ventoux  
• le Pays de Sault 
• le Pays d’Apt 
• Luberon 

 
Een groot deel van de Vaucluse (3567 km²) is beschermd natuurgebied namelijk Le Parc 
Naturel Régional du Luberon (1700 km²). In dit gebied werden de natuur, alle gebouwen 
en zelfs de plaatselijke bevolking onder natuurbescherming geplaatst. 
Het departement wordt begrensd door de Rhône ten westen en de Durance ten zuiden. 
Ten noorden ligt het Plateau de Vaucluse en ten zuiden Le Petit en Grand Luberon. 
 
Door de ontvolking van de rurale gebieden in het begin van de 20e eeuw stonden vele 
huizen leeg en waren de bergdorpjes verlaten. De meeste van deze dorpen waren destijds 
door de Waldenzen (Les Vaudois) als arendsnesten hoog in de bergen aangelegd in het 
vroegere Comtat Venaissin. En plots kwamen Fransen, onder andere veel Parijzenaars naar 
deze rustige streek en restaureerden met veel liefde de oude huizen. Ze ontdekten er de 
ongerepte natuurgebieden, de onbedorven en authentieke dorpjes en plekjes, geheime 
valleien en werden verliefd op de streek. De Provençalen noemen hen “les néos”. 
Een Provençaal schreef ooit over de invasie van de nieuwelingen: 
 



“…In het dorp zag ik veel nieuwe huizen met vers gekapte balken en door de ramen zag ik 
de nieuwe inrichting met tapijten en stucwerk tegen de plafonds. De oude huizen van het 
dorp maakten daarentegen een verlaten en doodse indruk. Enkele nieuwe huizen hadden 
zelfs een huisnummer. Dat is in een oud dorp in de Luberon wel het treurigste dat er kan 
gebeuren….” 
 
De Vaucluse telt 502000 inwoners. 
Er zijn gemiddeld 2800 uren zon per jaar. 
110 dagen per jaar staat er een lichte tot stevige bries (mistral). 
De temperatuur schommelt van gemiddeld 6° in januari tot 25° in juli. 
Jaarlijks komen er 3,5 miljoen toeristen. Het toerisme staat voor 610 miljoen euro/jaar. 
 
 
De steden rond Villars 
 
 
Op 7 km ligt Apt (Lat. Apta Julia, Prov. Ate en Prouvenço – 11500 inw.) 
De Romeinen hadden begrepen dat de corridor tussen het huidige Forcalquier en Apt de 
ideale verbinding vormde tussen de Povlakte en de Provincia Narbonensis. Vanuit Apt liep 
dan ook de Via Domitia, de huidige N100, via Cavaillon, Tarascon en Nîmes naar Spanje. 
Een uiterst mooi overblijfsel van deze Romeinse heirweg is de Pont Julien ( 1 vC), 8 km ten 
westen van Apt en even links van de kruising tussen de N100 en de D149 naar Bonnieux. 
Zijn naam is verbonden aan Colonia Apta Julia, ter ere van Apt en Julius Caesar. 
In de 5e eeuw is Apt een bisschopsstad. 
De kathedraal Sainte-Anne met romaanse crypte is interessant om te bezichtigen. Volgens 
de legende bracht Auspicius, waarschijnlijk de 1e bisschop van Apt, de sluier van Sinte 
Anna, de moeder van Maria, van Palestina naar Apt. 
Verder is er het Musée de Paléontologie en het Musée Archéologique. 
Het Maison du Parc du Luberon is een informatiecentrum voor het “Parc”. 
Het hedendaagse Apt is een inkoopstadje met diverse markten voor fruit, gekonfijte 
vruchten, groenten en lokaal vervaardigd aardewerk. De zaterdagvoormiddag is er een zeer 
grote markt en heerst er de typisch Provençaalse gezelligheid. 
In de strenge winter van 1953 zijn veel olijfbomen bevroren. Nadien is men ten dele 
overgeschakeld op fruitteelt en zo is Apt momenteel een centrum van gekonfijt fruit. 
Zeker te bezoeken zijn Cavaillon, Avignon (Palais des Papes), Orange (Théâtre Antique), .. 
 
 
De dorpjes van de Luberon rond Villars. 
 
 
Tussen de Luberon en het Plateau de Vaucluse strekt zich het dal van het Pays d’Apt uit. 
In het dal stroomt de Coulon, een zijrivier van de Durance. 
In een straal van 25 km liggen de meest schilderachtige en wereldbekende dorpen van de 
Luberon. 
 
 
 
 
 
 



Op 3 à 4 km Saint-Saturnin-Lès-Apt (2400 inw.) 
 
Dit dorpje is gelegen op de zuidelijke hellingen van het Vaucluse-plateau. Zijn verleden 
vol geweld is duidelijk zichtbaar in de ruïnes van het 11e eeuwse château die zich op de 
rotsen boven het dorp uitspreiden. 
Het is vooral bekend om zijn kersen, olijfolie, asperges, honing en truffels. 
Men vindt er een gezellige bar (Bar des Platanes), verschillende restaurants en bistrots, 
post, bankautomaat, Spar, slager,... 
Op het dorpsplein staat een fontein die de talrijke wandelaars (GR) van enige verfrissing 
voorzien. Vanuit Saint-Sat kan men een mooi bergtochtje maken over de Vaucluse richting 
Sault aan de voet van de Mont Ventoux of te voet volgt men de GR9. 
Saint Saturnin heeft iets bijzonders. Niet zo bekend als Lourmarin, Roussillon, Ménerbes, 
Gordes of Fontaine de Vaucluse die in de zomer werkelijk overspoeld worden door 
toeristen die er met hele busladingen gedropt worden, is het er iets rustiger. De ligging 
heeft er natuurlijk mee te maken. Hier heerst nog de authenticiteit van de Provence. Het is 
mooie symbiose tussen de plaatselijke bevolking, wat Fransen van de streek die er een 
buitenverblijf hebben en de buitenlanders met hun tweede residentie, doorspekt met nu en 
dan een wandelaar die vanuit het Plateau de Vaucluse in Saint Sat belandt om er zijn dorst 
te lessen aan de fontein, in Saint Hubert of in de Bar des Platanes. 
Vanuit de kasteelruïnes van Saint Saturnin die de moeite waard zijn om te bezoeken, heeft 
men een adembenemend zicht op le Pays d’Apt.  
 
Op 12 km ligt Roussillon (1200 inw.). 
 
Toeristisch en fotogeniek dorpje. 
Roussillon is bekend om zijn oker. De okermijnen vormden lange tijd een bron van 
tewerkstelling in het dorp. Vanaf 1780 tot 1930 verscheepte men veel oker, dat als 
kleurstof diende, vanuit Marseille over de hele wereld. 
Momenteel gebruikt met synthetische kleurstoffen en is deze industrie afgebouwd. 
Het Sentier des Ocres voert langs oude mijnwerkplaatsen en –groeven. In de geërodeerde 
kliffen van de Chaussée de Géants, de Reuzenweg zijn de vele tinten oker te zien waar 
Roussillon bekend om staat. Verder zijn er de grillige rotsen van het Val des Fées en les 
Falaises de Sang. 
Beslist het bezoeken waard. 
 
Rustrel en de Colorado Provençal op 9 km (620 inw.) 
 
Om de okergroeven te zien rijdt U van Rustrel een klein eindje richting Apt en neem de 
D22 richting Gignac, kort hierna staat links een bord naar Colorado. 
U ontdekt er een prachtig landschap. Kloven, rotsen, gangen en natuurlijke uitkijkpunten 
waar U een overweldigend uitzicht hebt op het veelkleurige palet van deze omgeving. 
 
Gordes, Le Village des Bories en Abbaye de Sénanque op 20 km (2100 inw.). 
 
Toeristisch kasteeldorpje met de bovenstaande bezienswaardigheden die enkele km buiten 
het dorp liggen. 
De Abbaye de Sénanque is een meesterwerk van evenwicht en harmonie temidden van 
eikenbossen en lavendelvelden en werd gesticht in de 12e eeuw. 
 
 



Ménerbes op 26 km van Villars (1000 inw.) 
 
Ook Ménerbes was een oppidum en volgens de legende aan de godin Minerva opgedragen. 
Ménerbes is het dorp van Peter Mayle. Nadat hij de bestseller “Een jaar in de Provence” 
had geschreven kwamen de toeristen met hele busladingen naar Ménerbes. De kleine 
Japanners en Chinezen en de dikke Amerikanen deden er alles aan om ook maar een glimp 
op te vangen van de stulp die Mayle met zoveel moeite had weten te restaureren met de 
hulp van “Didier le maçon”. Zowel Mayle, Didier als Ménerbes waren ondertussen fel 
overdreven legendarisch geworden. Mayle is uit arren moede moeten verhuizen en woont 
nu naar het schijnt een paar dorpen verder in de Provence. In … 
 
Lourmarin op 27 km (1120 inw.) 
 
Lourmarin is wellicht de parel van de Luberon en door dit bevallig dorpje zijn wij verliefd 
geworden op de streek. Vanuit Apt naar Cadenet via de D943 rijdt u door het gebergte van 
de Luberon met links  le Grand Luberon en rechts le Petit Luberon. 
Er wordt beweerd dat deze streek de zuiverste lucht heeft van Europa. 
Alhoewel en vooral in de zomermaanden druk en toeristisch, blijft het de moeite om dit 
dorp te bezoeken. 
Albert Camus bracht er de laatste jaren van zijn leven door en ligt er ook begraven. 
 
 
En tenslotte Villars zelf. 
 
Het dorp telt 700 inwoners en ligt op 330 m hoogte. 
De benaming is afgeleid van het Latijnse villae, naar het schijnt zouden er wat Romeinse 
villa's gebouwd zijn. 
 

 
 
Villars is een klein, eenvoudig maar mooi en charmant dorpje. 
Hier niet zien of gezien worden maar onthaasten en genieten van de "echte" Provence. 
Via een mooie oprijlaan bereik je het dorp dat op een heuveltje ligt. Vanuit Villars kan 
men het lieflijke landschap van de Luberon bezichtigen. 
In het dorp zelf is er een warme bakker, 2 goede restaurants en een bar. 
Het restaurant La Fontaine is prijs kwaliteit zeer goed. Het andere restaurant Auberge du 
Villarsois, Rue Neuve is naar het schijnt iets beter. De maire van Villars, Alain Massel baat 
dit restaurant uit. 
Villars bestaat tevens uit verschillende pittoreske gehuchtjes, des hameaux: 
Les Grands Cléments 
Les Petits Cléments 
Les Baups,... 
 
 



In Les Petits Cléments is er een zeer goed, gastronomisch restaurant uitgebaat door 
Thomas Gallardo, La Table de Pablo. Zeker de moeite waard en doe ons de groeten, dan 
krijgen we van hem een gratis apéro. Bezoek misschien eens zijn webiste. 
 

 
 

 
In Villars kunt U prachtige wandelingen (GR 6 en 9) of fietstochtjes maken tussen de 
wijngaarden van de Côtes du Ventoux en de olijf- en kersenbomen. 
Er zijn enkele wijnkastelen te bezoeken. 
 
Zoals U hebt kunnen vernemen hebben de Provence, de Vaucluse, de Luberon, Villars, Les 
Baups en Villa SinCera werkelijk alles om van uw vakantie een onvergetelijke gebeurtenis 
te maken. 
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