Ihet spoor van

de Sarrasines

4Vertrek vanuit het Bureau voor Toerisme (1)
De olijfboom (2) ). Deze olijfboom verving in 1983 de iep die ten tijde

van Sully werd geplant als teken van vrede in de provincie en de bekering
van koning Hendrik IV van Frankrijk. Deze iep staat dan ook afgebeeld op het
wapenschild van de stad. De oude iep werd getroffen door de iepenziekte en kon
ondanks allerlei pogingen niet worden gered. De iep moest dus worden gekapt, en dit
gebeurde op 23 november 1983. Tegenwoordig staat er een jonge olijfboom op de plaats van de oude iep. Het
is een symbool voor de Provence en de vrede, en tegelijkertijd voor Ramatuelle een symbool voor de toekomst.

Place de l’Ormeau (3) ). Centrale plein van het dorp met allerlei terrasjes. Hier wordt ook elke
donderdag en zondagochtend Markt gehouden. Op dit plein staat de Notre-Dame kerk (4).
Deze kerk met een poort van serpentijn uit 1620 ligt tegen de oude stadswallen waarvan de rondweg nog
over het dak loopt. De klokkentoren is waarschijnlijk een oude uitkijktoren. Binnen vind je er twee 16e
eeuwse vergulden houten beeldjes (de heilige Jozef en de Maagd), een buste van de heilige André (beschermheilige van Ramatuelle) uit een vijgenboomstronk gesneden, twee altaarstukken uit de 12e eeuw en een herdenkingsplaat voor de schipbreuk van vier vermiste onderzeeërs van de Nationale Marine: SM 2326 (05-12-1946), de Sybille (24-09-1952), de Minerve
(27-01-1968), en de Eurydice (04-03-1970) uit de kust van Cap Camarat. Er zijn verschillende theorieën over deze verdwijningen: explosie, aanvaring, averij...

Postkantoor en gemeentewapen (5). Dit gebouw uit 1856 werd gebruikt als school,
gemeentehuis en woning voor de schooljuf en de pastoor. De gevelsteen, boven de ingang van het huidige
postkantoor, werd in 1858 geplaatst, toen het gebouw diende als gemeentehuis. Zoals veel gemeenten in
Frankrijk heeft Ramatuelle zijn eigen wapenschild. Onder Lodewijk XIV werden gemeenten die wapenschilden bezaten door een edict verplicht om deze in het Algemene Wapenboek van Frankrijk op te laten
nemen. Ramatuelle onderwierp zich aan deze regel en betaalde 20 ponden voor deze registratie.
Het gemeentewapen werd er als volgt omschreven: “Gouden wapen met een boom met sinopelgroen blad en daarboven een ster
in dezelfde kleur”. Het is dus een geel wapen met een groene boom en een groene ster. Eenmaal binnen ontdek je een maquette
van het dorp waarbij de spiraalvormige bouw goed te zien is. Bezoek het oude dorpscentrum via de rue des Sarrasins.
Hier liggen nauwe en kronkelende straatjes binnen de ronde vormen van de oude stadswallen.
Loop door tot aan de “échoppe“ (6).Dit huis is een “échoppe”: een klein winkeltje of vakmansatelier
uit het einde van de 15e of 16e eeuw. Het gebouw bestaat uit graniet. Het winkeltje was waarschijnlijk
voorzien van een houten kraam voor de verkoop van producten en een luik om de winkel te sluiten.
De verhoogde drempel voorkwam dat het naar binnen regende maar beschermde de winkel vooral
tegen vuil van straat en uit het riool.
Loop verder naar het

Place Gabriel Péri

(7) (vroeger het Place du Château), waar een landhuis staat dat tijdens de
18e eeuw werd gerenoveerd door de familie Audibert, landheren uit Ramatuelle. Mis niet de ijzeren trap die in 1868 werd gemaakt door de werkplaats van Gustave Eiffel.

Cercle du littoral (8). Deze vereniging werd in 1885 opgericht en is
de oudste van Ramatuelle. Hun lijfspreuk is: “Bij het binnenstappen in
de Cirkel laat ik alles buiten wat ons scheiden kan en behoud wat ons samenbrengt”.
Ontdek de tweekleurige slagerstegels (begin 20e eeuw) met haken waar vlees aan opgehangen werd, voordat je doorloopt
naar de Rompe Cuou (9), een steil straatje met trappetjes en veelzeggende naam... Neem links de rue des
Amoureux (10),het smalste straatje van het dorp; en loop door naar de Rue des Sarrasins. Kijk hier omhoog om de
steunbalk tussen de twee huizen op te merken.
Loop door via de rue des Sarrasins en de rue Emile Depétri (11). Bekijk de oude, schilderachtige bouwwerken, de deuren en ramen uit de 17e eeuw (huizen n° 7, 12, 24 bis, 39), een periode waarin het dorp weer werd opgebouwd na de verwoestingen tijdens de Hugenotenoorlogen.
Neem vervolgens de rue Saint-Esprit. Buiten de stadsmuren is de oliemolen
van Faubourg (12). absoluut de moeite waard. In dit eenvoudige huis stond
een rosmolen uit het einde van de 18e eeuw. Tussen 1960 en 1975 werd de oliemolen
van Faubourg omgebouwd tot een nachtclub met de naam “L’Ane Bleu” (de blauwe ezel).
Wandel langs de stadsmuren via de rue du Clocher tot aan de
oude gevangenis (13). Deze gevangenis werd onder Napoleon III
gebouwd in een Arabische stijl waardoor vaak gedacht werd dat het een
hammam was, gebouwd door de Saracenen. Vrije toegang, alléén
van buitenaf te zien.
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Loop verder en neem aan je linkerhand een kijkje bij de Sarassine-poort (14)
Deze poort, nog in oorspronkelijke staat, leidt naar de Rue du Moulin Roux en de Rue des Sarrasins.
Aan de binnenkant zijn nog het schuifsysteem en het valhek te zien, net als de scharnieren die in
1792 werden toegevoegd om de poort te sluiten met behulp van twee deurvleugels. Aan de buitenkant
zijn twee stenen steunders te zien die een erkertorentje droegen, een soort wachttorentje dat vaak
boven een poort werd geplaatst. De poort dateert uit de 16e eeuw. Vrij bezoek.
Wandel vervolgens verder naar rue Victor Léon tot aan
het plein en geniet van het uitzicht op de wijngaarden en de
baai van Pampelonne vanaf de oriëntatietafel (15).
Net hieronder loopt het Font d’Avaou pad dat leidt naar
een oude wasplaats en naar een openluchttheater (16) ontworpen door architect Serge
Mège. Het werd in 1985 gebouwd. De hoge kwaliteit van de evenementen die hier het hele jaar
door worden georganiseerd (Nachten van de Klassieke muziek, Festival van Ramatuelle, Jazz in
Ramatuelle) bieden de gemeente een mooi cultureel programma van nationale bekendheid.
Kan niet worden bezocht.
Loop vervolgens door de rue Victor Léon tot aan de gerestaureerde wasplaats met
muurschildering (17). Ga verder via de avenue Clemenceau, een winkelstraat van
het dorp met kunstgalerijen, vakmanswinkeltjes en restaurants. Kijk naar het gebouw (18)
van kunstgalerij “Le Garage”; de reliëfs “R” “F” van het oude gemeentehuis zijn nog zichtbaar op de gevel.
Deze straat komt uit op het Square Alsfasser waar het monument voor de Speciale Dienst
van Nationale Defensie staat (ASSDN) (19). Dit voor Frankrijk unieke nationale monument
werd op 3 mei 1959 onthuld. Het is een werk van Courbier, een beeldhouwer en vriend van Jean Moulin. Het
monument herdenkt leden van de speciale diensten die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog: hun
missies brachten hen vaak vanuit de bevrijdde delen van Frankrijk richting Ramatuelle, in Franse onderzeeërs (Casabianca, Aréthuse, Le Marsouin, La Perle). Een groepje verzetsstrijders wist zich te onderscheiden
toen deze onderzeeërs op clandestiene wijze de kust aandeden om de overdracht van speciale agenten tussen
Algiers en Frankrijk te waarborgen. Deze evenementen worden in Escalet op gedenkplaten genoemd.
Bezoek op afspraak.

Neem vervolgens de rue Jean-Moulin richting de
kapel (20) en de begraafplaats (21).

Saint-Anne

De kapel
Deze kapel werd ook wel de
“Boetelingkapel” genoemd.
Het is de énige kapel van Ramatuelle die gespaard is gebleven. Deze 16e eeuwse kapel werd
lange tijd verwaarloosd, maar werd in de
jaren ‘60 gerestaureerd.Op 26 juli wordt er ter
ere van het Saint-Anne feest een mis gehouden.
Kann nicht besichtigt werden.

De begraafplaats
Tijdens de Middeleeuwen lag de begraafplaats op het Place de l’Ormeau en op de
hellingen die naar het huidige gemeentehuis leiden. Om hygiënische redenen werd
de begraafplaats aan het einde van de 19e
eeuw buiten het dorp verhuisd. Het meest
bezochte graf is dat van Gérard Philipe,
een bekende Franse acteur uit de theateren filmwereld. Hij stierf in 1959 op 37 jarige leeftijd en werd in een kostuum van Cid de Corneille begraven, één van zijn belangrijkste rollen.
Zijn graf, bedekt met klimop, ligt in de schaduw van een laurier. Het is
bewust een eenvoudig graf.
Wandel verder richting de boulevard du 8 Mai 1945, en bekijk de
gedenkplaat (22) wanneer je
naar boven loopt aan de rechterkant. Loop door richting de parkeerplaats, voor een fantastisch
uitzicht op (23) de wijngaard,
de Camarat vuurtoren en het zuidelijke deel van de baai van Pampelonne. Wandel naar boven tot aan het gemeentehuis (24) ) dat
van 1900 tot 1981 de oude school van het dorp was en geniet van het uitzicht op de daken van het dorp.
Loop weer naar beneden richting het Place de l’Ormeau en neem een kijkje bij de fontein (25).
Zoals de meeste Franse dorpjes heeft Ramatuelle
een fontein die meestal op het centrale plein
staat. Uit de open bekken van
de twee ijzeren leeuwen stroomt
een waterstroom, die tot aan 1954
de énige drinkwaterbron van het dorp vormde.

Het Kustpad
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A Toegankelijk voor iedereen
AA Een paar moeilijke stukken vanwege
het steile aspect van het pad.
AAA Een aantal wat zwaardere en technische
delen langs het parcours
U Wandeltijd voor één heenweg
Pad niet geschikt voor wandelwagens - Honden aangelijnd
Stevige schoenen worden aangeraden

Van Saint-Tropez tot aan Cap Pinet414km - U 4.30 uur - AA
Het plaatsje Ramatuelle telt 15 kilometer aan kustlijn waar verschillende
bewegwijzerde wandelcircuits liggen (gele paaltjes).

Toesristen Kaart

Baai van Pampelonne 45km - U 1.30 uur - A

Circuit A

P Tropézina, route de Tahiti.
Wandel langs de kust met privé strandtentjes en openbare
stranden, op het breedste strand van het schiereiland:
het Pampelonne strand waar op 15 augustus 1944 de
landing van de geallieërden in de Provence plaatsvond.
Op de stele van Boulevard Patch wordt dit evenement
herdacht.

Pampelonne - Anse de Bonne Terrasse 40,5km - U 15min - A

Circuit E

Ideaal om met de kinderen te doen. P gemeenteparkeerplaats,
route de Bonne Terrasse, na het vakantiecomplex Léo Lagrange.
Op het uiterste zuidelijke puntje van Pampelonne kun je het pad volgen over
de voorlopers van de rotskust.
Na 100 m zijn de “Lou Pous” bron en het duikparcours de moeite waard, voordat je uitkomst bij het Bonne Terrasse strand met vissershuisjes. Hier kun je
een luswandeling maken (de weg volgen via het voetpad na restaurant “Chez
Camille”) of verdergaan via het circuit C tot aan de Cap Camarat.

Wee bewegwijzeringen: geel ( ) en blauw (
)
Goed om te weten : deze route loopt over een stuk waar naturisme is
toegestaan.
P naast de tennisbanen. Loop richting het strand, neem het pad aan de
rechterkant en de trap (na de villa).
P links aan het einde van Boulevard de la Praya. Directe toegang tot het
wandelpad.

Ramatuelle
g
Ontdekkin

Bonne Terrasse - Cap Camarat 42,5km - U 30min

Circuit C

P idem circuit B en P 15 plaatsen langs de weg richting restaurant
“Chez Camille”.
Neem circuit B en wandel verder of loop over de weg tot aan het voetpad
van het Bonne Terrasse strand. De kustlijn volgen.
Na de slagboom neemt het weggetje aan de rechterkant je mee naar
de vuurtoren (
) die 500 meter verderop te zien is.
Het steile pad (aan de linkerkant) kijkt uit over de zee tot aan de
rocher des Portes die ook wel het vogeleiland wordt genoemd (30min
).
Via dit parcours kom je binnen ongeveer een kwartier via een pad aan de
rechterkant bij de vuurtoren.
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.

AA
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De stranden

De landgoederen
en hun wijnkelders

Öffnungszeiten

14h00 18h30
14h00 18h00

k

Sportterreinen
Watersport activiteiten

09h00 13h00
10h00 13h00

AA

Dit is ongetwijfeld het mooiste deel van het kustpad met op de achtergrond de landengte van Taillat, waar je via een aantal baaitjes uitkomt.
Van bovenaf de Cap Taillat (een unieke plek die beschermd wordt door
de stichting tot behoud van de kust) heb je een schitterend uitzicht op
de verschillende kleuren van de zee, die bij elke
windrichting weer anders zijn. Achter het
maison des Douanes, rechts,
(10 min - ) leidt het pad naar
het hunebed van de Baie de
la Briande (een grafkuil uit
het jaar 2.000 voor Christus).
Hier kan worden doorgelopen
tot aan de Cap Lardier (30
min) en het Gigaro strand
(1.30 uur)

A

AA

De Camarat vuurtoren
en omgeving

Winkels

09h00 13h00
10h00 13h00

A

Wat je niet mag missen

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

14h00 17h30

Escalet strand - Landengte Cap Taillat42km - U35min

Ramatuelle

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

09h00 12h30

P onderaan de Camaret vuurtoren.
Deze wandelroute begint met een aantal dalen en klimmen langs de rots
en komt loopt door tot aan de zee, bij het Escalet strand en het kleine
haventje. Te zien: Een batterij uit de tijd van Napoleon bovenop
de rots; het gehucht Le Merlier bestaande uit 35 huizen in traditionele of moderne stijl die in de jaren ‘60 door het architectenbureau van
Montrouge werden ontworpen; het kasteel
Volterra (een privé-eigendom uit
de jaren 1900) en de
roche Escudelier ter
nagedachtenis aan de
onderzeeërmissies en de
ontsnapping van het 2e
regiment van de Draken
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Circuit B

AAA

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

Cap Camarat - Escalet strand44,5km - U 2.20 uur - AA

Circuit D

14h00 18h30
14h00 18h00

WC / douche

+

Reddingsposten

Wijken en buurtschappen
Grote en kleine wegen
Agence de promotion ”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

Toegangswegen
Wandelpaden
A B

C

D

E

Vertrekpunten kustwandeling

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

Ontdek hier het mooiste landschap van de Middellandse Zeekust.
Goede bereikbaarheid : 6 toegangswegen naar het strand van
Pampelonne vanaf de Route des Plages (D93) die uitkomt op een
aantal parkeerterreinen (betaald tijdens het hoogseizoen; een weg
naar het Escalet strand (gratis & betaalde parkeerplaatsen). Zwemmen met toezicht : 4 Eerste Hulpposten zien in het hoogseizoen
toe op de veiligheid. MiVa toegankelijk strand : bij de Eerste
Hulppost van Boulevard Patch zijn speciale “tiralo” waterrolstoelen
beschikbaar voor mindervaliden. Huisdieren zijn (aangelijnd!) toegestaan op alle stranden van de gemeente!
Naturisme : toegestaan op een deel van het Pampelonne strand en
gedogen in de baaitjes van Le Canadel.

Sentier Marin
(duikparcours)
Ontdek het duikparcours van
Pampelonne! Om zelf met
snorkel en zwemvliezen te volgen via de informatieboeien en
onderwaterborden. Toegang
via de Route de Bonne-Terrasse, vertrek vanaf het uiterste puntje van het strand..

Vanaf het uitzichtterras op 50 meter van de
vuurtoren heb je een fantastisch uitzicht op Pampelonne (volg de pijlen). De vuurtoren werd in
1831 in gebruik genomen. Het is de 2e vuurtoren
van Frankrijk wat betreft de hoogte van de lichtbron boven de zeespiegel : 130 m. Goed om te
weten : vanwege veiligheidsredenen kan de
vuurtoren zelf niet worden bezocht.

Moulin de Paillas
Dit is één van de mooiste gebouwen in Ramatuelle. De
molen werd in 2002 in ere
hersteld met een houten mechanisme en molensteen klaar
om tarwe te malen.
Bezoek : informatie opvragen.

Wijnlandgoederen en kelder
Ramatuelle is al sinds de Oudheid een wijnstreek,
ontwikkeld door de Grieken en de Romeinen. Tegenwoordig is de wijnbouw nog steeds belangrijk
voor de plaatselijke economie. Er wordt meer dan
650 hectare aan wijngaarden bebouwd. De productie gaat naar de coöperatieve wijnkelder “Les
Vignobles de Ramatuelle” en een aantal bekende
wijnhuize.

