Ihet spoor van
De naam “Ramatuelle” kan in geen enkele
groep plaatsbeschijvende topnamen ondergebracht worden. Twee mogelijke hypotheses die
vroeger naar voren werden geschoven,
worden thans door de historici betwist :

Notre-Dame church Onze-Lieve-Vrouwekerk (3).

de Sarrasines

De voormalige gevangenissen (10)
Deze bevinden zich in het straatje beneden de klokkentoren en langs de wallen.
Ze werden gebouwd onder Napoléon III in een arabische stijl, waardoor het steeds sterker
wordend gerucht de ronde deed dat ze dienst deden als hammam
of badplaats voor de Moren.
Vrij te bezichtigen.

Rahmatu’llah : wat Arabisch is voor
“Goddelijke voorzienigheid”. Deze Arabische
oorsprong zou verklaard kunnen worden door
de bezetting door de Moren in de 10de eeuw.

Camatullici : een Keltisch-Ligurische
volksstam bewoonde de oevers van de
Gapeau, maar werd door de Romeinen
verjaagd. Deze volksstam vestigde zich toen
eerst in de wouden en het gebergte rond de
Sambracitaingolf, maar kwam uiteindelijk
terecht op de plaats waar zich nu het dorp
Ramatuelle bevindt. Die volksstam
luisterde naar de naam “Camatullici”.
Later zou de “C” geweken zijn voor een “R”
en nog later zou Ramatullicci Ramatuelle
zijn geworden.

La Porte Sarrasine (De Valpoort) (11)
Deze poort heeft nog haar oorspronkelijke vorm weten te
bewaren. Binnen kan men nog de valschuif zien (vandaar de naam “valpoort”), alsook de hengsels die in
1792 werden aangebracht om de poort in twee vleugels te
openen en te sluiten. Aan de buitenkant ziet men de twee stenen armen
waarop een uitkijtorentje rustte (een soort wachthuisje dat in die tijden vaak boven een poort
werd aangebracht).Vrij te bezichtigen.

Mémorial des Anciens des Services Spéciaux
de la Défense Nationale (ASSDN)
(Gedenkteken van de vrienden van de voormalige leden van de bijzondere
landverdedigingsdiensten) (13)

Het mysterie is dus nog
verre van opgelost!
Vertrek van het “Office de Tourisme et de la Culture” (VVV of dienst voor
toerisme en cultuur) (1) , tegenover de “Place de l’Ormeau” (het iepenplein) (2), genoemd naar de boom die er ten tijde van Sully werd geplant als
blijvende herinnering aan de vrede die in de provincie tot stand werd gebracht
en aan de bekering van Hendrik IV. De iep, die ook te zien is op het wapenschild
van de stad, werd in 1983 vervangen door een olijfboom. Op dit plein bevindt
zich de “Eglise de Notre Dame” (Onze-Lieve-Vrouwekerk) (3). Bij het verlaten
van de kerk, het portaal rechts (4) komt men in het oude dorp via de “rue du Centre”
(Centrumstraat). Daar kunt u rustig wandelen langs de nauwe, slingerende dorpsstraatjes, omgeven door de
oude, cirkelvormige wallen. Tijdens uw wandeling zal uw oog ongetwijfeld vallen op enkele
fraaie inlijstingen in ramen en deuren, daterend uit het begin van de 17e eeuw toen het dorp
werd herbounwd na de vernielingen tijdens de godsdienstoorlogen (troonsbestijging van Hendrik IV). Let ook op de oude, pittoreske gebouwen (5). We komen dan aan bij de “Place
Gabriel Péri” (vroeger “Place du Château” of Kasteelplein genaamd) (6) met als blikvanger
de in de 18e eeuw door de Audiberts heringerichte seigneuriale verblijfplaats (heer van
Ramatuelle). U komt dan ook voorbij de in 1885 gestichtte “Cercle du Littoral”
(Kustkring) (7). Vervolgens daalt u af in een bijzonder steil en in verschillende
lagen aangelegd straatje (8). U bent nu in het smalste steegje van het dorp (9) met veelzeggende namen…
Gaat u verder rechts door de rue Emile Depétri en vervolgens door de rue Saint Esprit (heilig geest) naar beneden door de rue du Clocher
(klokstraat) waar u neerkijkt op de “versterkte huizen”(10). Langs de gevangenis, verder, en waag een oogje aan de Sarrasine
poort (11). Naar boven door de rue Victor Léon, (bewonder het uitzicht over de
wijnvelden en de baai van Pampelonne), waar de gerestaureerde wasplaats (12) zich bevindt en zijn
“trompe l’oeil”. Verder door de rue Clemenceau. U komt dan terecht in de “Square Alfasser” met het in mei 1959
onthulde herdenkingsmonument van de A.S.S.D.N., de
“Amicale des Anciens des Services Spéciaux de
la Défense Nationale” (de vrienden van de voormalige
leden van de bijzondere landverdedgingsdiensten) (13).
We zetten onze gezellige wandeling voort via de 16e eeuwse
“Chapelle Sainte Anne” (de Sint-Annakapel) (14)
en het kerkhof (15) Vervolgens rechts afslaand, richting
“Avenue du 8 mai”. U komt dan aan bij een parking van waar men een panoramisch zicht (16)
heeft op de uitgestrekte wjingaarden, de vuurtoren van Camarat en de zuidkant van de
baai van Pampelonne. Om deze wandeling in schoonheid te beëindigen kunt u vanaf de
“Place de la Mairie” (het Gemeentehuisplein) (17) nog even
genieten van het mooie zicht op de
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Deze kerk met haar opvallende kronkelende portaal anno 1620, leunt aan tegen de oude
Wallen. Het dakwerk van de kerk loopt zelfs nog langs de rondweg. Naar verluid
zou de klokkentoren dienst hebben gedaan als uitkijktoren. In de kerk zelf zijn
er de volgende bezienswaardigheden: een nis met daarin twee beeldjes in verguld hout uit de 16e eeuw (de heilige Jozef en de Maagd) een in een vijgenboomstronk gehouwen buste van Sint-André (de patroons-heilge van
Ramatuelle), twee altaarstukken uit de 17e eeuw en een herdenkingsplaat
van de schipbreuk van 4 vermiste mariniers van de Nationale Marine die
in de omgeving van kaap Camarat vergingen, namelijk de SM2326
(1946), de Sybille (24-09-1952), de Minerve (27-01-1968) en de Eurydice (04-03-1970). Er zijn verschillende theoriën over de
manier waarop deze verdwenen zijn: een explosie,een aanvaring of averij. Openingstijden : 9.00 -18.00
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Op 3 mei 1959 werd dit nationale monument, uniek in zijn soort en ontworpen door de kunstenaar Courbier, onthuld. Dit monument is opgericht ter herdenking van de slachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog. In steen staan de namen gegraveerd van verzetsstrijders die vanaf de
herfst 1940 in bezet Frankrijk actief waren. Deze nationale helden zijn door executies, onthoofding, marteling of in concentratiekampen overleden.
Vrij te bezichtigen.

La Chapelle Sainte Anne (de Sint-Annakapel) (14)
De " Chapelle Sainte Anne ", ook wel de
" Chapelle des Pénitents " (de penitentenof boetelingenkapel)
genoemd, is de enige van de vier kapellen
van Ramatuelle die gespaard is gebleven. Deze kapel werd gebouwd
in de 16e eeuw en is lange tijd
verwaarloosd geweest. In de
jaren ’60 werd ze echter grondig
gerestaureerd. Elk jaar wordt er
op 26 juli in de kapel een religieuze dienst gehouden ter ere
van Sint-Anna.
Gesloten voor publiek.

Begraafplaats (15 )
Het meest bezochte graf op deze begraafplaats is het graf van Gérard
Philipe, een Franse acteur bekend
van theater en bioscoop. Hij is begraven in 1959 op 37 jarige leeftijd
in het kostuum van een van zijn
belangrijkste theater rollen (Cid de
Corneille). Zijn graf is een van de
meeste sombere graven op de begraafplaats vanwege de begroeiing
met klimop en laurier.
Openingstijden : winter : 08.30 - 17.30 uur.
zomer: 08:00 - 20:00 uur.

Theater

(25 )
Dit theater is in 1985 gebouwd ter ere van een groots theaterfestival en er
is plaats voor ongeveer 1200 bezoekers. Met het ontwerp is rekening gehouden met: de kust en het platteland. Elke zomer opent dit theater zijn deuren
voor drie festivals waar internationale bekende artiesten optreden.

De Kustweg

Presqu’île de Saint-Tropez

Moeilijkheden

A Gemakkelijk AA Gemiddelde AAA Moeilijk
Kilometerbaken bÿ haven van Saint Tropez naar la Croix Valmer (Gigarostrand).
……………14 km - 4h30
Saint Tropez - Tahitistrand

AA

Tocht A : A

Kaap Camarat - Escalet…… … …… …4,5 km - 2h20

Strand van Pampelonne N/S……………….5 km - 1h30
Tahiti - Le Migon
In de nacht van 15 augustus 1944 was het strand van Pampelonne de plaats
die de geallieerden hadden uitgekozen voor hun ontscheping in de Provence. De manschappen van de derde Amerikaanse divisie, onder het bevel
van Generaal O'Daniel, namen toen het strand van "Alpha Yellow" in (dit
was de bijnaam die de geallieerden aan het strand van Pampelonne gaven).
Het 509e Amerikaanse bataljon valschermspringers landde echter per vergissing op de heuvels ten noorden van het strand (het was eigenlïjk aanvankelijk de bedoeling te landen op de vlakte van Le Muy !) waardoor de
mogelijkheid ontstond om Saint Tropez te bevrijden.
De strook langs de zee was toen al volledig ontbost. Om strategische redenen
hadden de Duitsers, die over de hele kuststreek een vrij en onbelemmerd
zicht wilden hebben, in 1943 met het rooien van de prachtige parasoldennen begonnen die toen haast tot aan de rand van het strand groeiden. Het
is pas vanaf de jaren '50 dat het strand van Pampelonne een recreatie-en
vakantiebestemming kreeg.

Toesristen Kaart

Tocht B : A
Migonstrand - Bonne Terrasse…………0,5 km - 15 mn
De bron "Lou Pous"
Lou Pous is een put met water van een ondergrondse rivier die door de
vissers wordt gebruikt om de afwas te doen. Deze bron heeft de vorm van
een put en ontleent daaraan zijn naam (Lou Pous in het Provençaals).

Tocht C : AAA
Bonne Terrassestrand-Kaap Camarat de vuurtoren van Camarat
…………………………………………2,5 km - 30 mn

Ramatuelle
g
Ontdekkin

De vuurtoren van Camarat (Kan niet bezocht worden)
Deze vuurtoren, met de voor Frankrijk op
één na hoogste lichtbron boven de
zeespiegel (130 meter), werd in
dienst genomen in 1831. Het huidige gebouw dateert van het einde
van de 19e eeuw. Aanvankelijk
gebeurde de verlichting met petroleum als energiebron, maar in
1946 werd de toren voorzien van
elektriciteit. Sinds 1977 werkt de
toren volledig geautomatiseerd.
Le Rocher des Portes
(de Poortenrots)
Ook wel het
"ile aux oiseaux"
(vogeleiland) genoemd.
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Tocht D : AA

Ramatuelle

De door Napoleon opgestelde batterij
In 1804 wordt Frankrijk door de rest van Europa aan een zwaar embargo
onderworpen. Napoleon is duidelijk van plan zijn verdediging goed te organiseren en om Frankrijk te beschermen tegen de gevaren vanuit zee stelt
hij langs de kusten een indrukwekkend aantal stukken geschut op. Een van
die batterijen kan men nog zien op het voetpad langs de kust. Het was "bewapend met 3 stuks van 18 op affuit". Let op het kruithuis, het gebouwtje
met beschermd gewelf langs de rotsen.
Bet kasteel Volterra (Priv’é)
Eenmaal voorbij de Kaap Camarat zult u plotseling het kasteel Volterra zien
opdoemen, één van de meest prestigieuze domeinen van de Provence Côte
d'Azur. Aan de bouw van dit kasteel werd 6 jaar gewerkt (1906-1912). Het luisterde aanvankelijk naar de naam "Château Camarat" en behoorde toe aan een
rijke Engelse familie die het in 1926 verkocht aan Simone Volterra (vandaar
de huidige naam). Er werden heel wat feesten georganiseerd met als gasten
beroemdheden zoals Raimu, Colette, Joséphine Baker, Jean Cocteau, enz.
De Escudelier rots
Op deze rots herinneren de gedenktekens aan de missies van de onderzeeërs en de
ontsnapping van het 2e regiment de Draken gedurende de tweede wereldoorlog.

Tocht E : A
Escalet – Kaap Taillat ………………………2 km - 35 mn
In dit bijzondere en beschermde landschap,
bewoond sinds de prehistorie, treft men nog
zeldzame soorten aan, waaronder de Jupiterbaard, de dwergpalm, enz. Men kan er
de "Dolmen van de Briandebaai" zien,
een hunnebed die dateert van 2000 Jaar
voor Christus. Deze archeologische vondst
dateert van 1935. Er werden toen ook pijlpunten, oorhangers en parels gevonden.
De plek werd onlangs gerestaureerd,
maar verborgen schatten zal men
er nu zeker niet meer vinden. Op
het kleine strand vindt men vlakbij det 19e eeuwse douane post
men een Romeinse waterput.
De stichting tot behoud van de kust
De stichting tot behoud van de kust heeft tot taak net behoud van de terreinen
die het verwerft, deze aan de bezoeker terug te geven; met de garantie dat
zij daarvan eeuwig met volle teugen kunnengenieten.
Voor de gemeente Ramatuelle hebben de volgende acties voorrang : opvoeding over het milieu, door kinderen rond te leiden, de biodiversiteit in stand
te houden van Cap Taillat en Camarat, evenals het beschermen van historische plekken (de hunnebedden van de baie de Briande et de batterie van
Napoleon). Deze acties worden ondersteund door de gemeente Ramatuelle,
belangrijke deelnemer van de stichting.
Kaap Taillat – Gigarostrand

De wijnroute

Domaine du Château
de Pampelonne
Tél. 33 (0)4 94 56 32 04

Vignobles de Ramatuelle

Domaine des Tournels

Tél. 33 (0)4 94 55 59 05

Tél. 33 (0)4 94 55 90 91

Domaine La Tourraque
Tél. 33 (0)4 94 79 25 95
ce
DELLE

Château des Marres
Tél. 33 (0)4 94 97 22 61

OFFICE DE TOURISME ET DE LA CULTURE - Place de l’Ormeau - 83350 Ramatuelle

Château Volterra

Tél. : 33 (0) 4 98 12 64 00 - Fax : 33 (0) 4 94 79 12 66
office@ramatuelle-tourisme.com www.ramatuelle-tourisme.com
GPS Longitude 6° 61’ 22’’ E – Latitude 43° 21’ 53’’N

Tél. 33 (0)4 94 49 66 83

Winkels

Openingstijden
Laagseizoen
Van maandag tot vrijdag
Het openen op dinsdag om 10:30
Midden Seazoen
Van maandag tot vrijdag
Zaterdag & Feestdagen
Het openen op dinsdag om 10:30
Hoogseizoen
Van maandag tot vrijdag
Zaterdag , zondag* & feestdagen
*behalve juni

09h00 12h30

14h00 17h30

09h00 12h30
09h30 13h30

14h00 18h30
15h30 18h30

De landgoederen
en hun wijnkelders

k

Sportterreinen
Watersport activiteiten

09h00 13h00
09h30 13h30

14h30 19h00
15h30 18h30

WC / douche

+

Reddingsposten

Wijken en buurtschappen
Grote en kleine wegen
Toegangswegen
Wandelpaden

Centrale de Réservation ”Golfe de Saint-Tropez”
Tél. : 33 (0) 4 94 55 22 00 - Fax : 33 (0) 4 94 55 22 03
www.resagolfe.com info@visitgolfe.com
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Vertrekpunten kustwandeling

Fietsroutes Saint-Tropez / Sainte-Maxime : 12,2 km - Cavalaire / Gassin : 13,6km

Inhetspoorvan

de molenaar
De molen van Paillas

Eén van dé bezienswaardigheden van Ramatuelle. In 2002 gerestaureerd in oude staat met een geheel in
hout uitgevoerd mechanisme en een
molensteen om koren te malen.
De molen van Paillas bevindt zich
op de kruising met de weg naar
Gassin waar men een overweldigend uitzicht heeft over de hele kust
van Cavalaire tot Saint Tropez.
Bezoehen: informatie by toeristen buro.

Le Mas de Pampelonne
Tél. 33 (0)4 94 97 75 86

AA……………..6 km - 2h

