
  
  

 

1 Lotissement la Grand Vigne  

30630 Goudargues, Frankrijk 

 

OMGEVINGSGIDS 

HUIZE HANNEN 

In deze omgevingsgids laten we U 

zien wat te wachten staat in de 

omgeving van Huize Hannen. 



Goudargues 
 
Het centrum van Goudargues bevindt zich op nog geen 
kilometer afstand. 
Het stadje wordt ook wel het "Venetië van de Gard" genoemd. 
Bezoekers zullen ontspannen genieten in de schaduw van de 
oude platanen, dwalend door de vredige steegjes. Bezoekers 
kunnen rondslenteren of koopjes jagen op de vlooienmarkt die 
regelmatig op het dorpsplein wordt gehouden. Leuk zijn ook de 
plaatselijke producten die je op de ambachtelijke markten kunt 
vinden, start meestal tijdens Hemelvaart weekeinde. 
Vanzelfsprekend kunt U in Goudargues terecht voor al uw 
boodschappen, restaurantjes, terrasjes, arts, tandarts, bank-/ 
postzaken. Aan het begin van het dorp is de regionale VVV 
(Maison de Val de Cèze). 



Sport 
 

Op woensdagavond wordt er in Goudargues op het plein een 
Petanque (het Petanque is het spelletje met de drie stalen 
ballen en het buutje) toernooi gehouden. 
Je kunt je daarvoor inschrijven bij Café de Source. 
Het is ook mogelijk om de omgeving van Goudargues te paard 
te verkennen. 
Een manege ligt op 10 minuten wandelafstand. Op een paar 
honderd meter afstand van Huize Hannen bevinden zich 
tennisbanen. U kunt op de fiets, de heuvels in. Je komt er ook 
aardig wat hardlopers tegen in de vroege ochtend of later op de 
avond. Wandelen op heuvels door de bossen is heerlijk. Een 18-
holes golfbaan is aanwezig op ongeveer 30 minuten rijden. 

  



De Cèze 
 

De rivier de Cèze vormde in vele eeuwen een bedding met 
gorges en cascades; de rivier wordt gevoed door bronnen. Het 
is een lust om in de rivier te 
zwemmen, vissen of kanoën. 
Kanoën (2 kano's aanwezig in 
Huize Hannen en verhuur in het 
dorp) behoort ook tot de 
mogelijkheden.  

 



Restaurants 
 

Voor de echte levensgenieters zijn er in Goudargues en de 
omliggende dorpen restaurants met mooie achtertuinen, cafés 
en terrasjes aan de rivier. De gemoedelijke Provençaalse sfeer 
en de lekkere streekgerechten zijn overal te proeven en te 
genieten. Een avondwandeling in het dorp langs de uitgelichte 
oude gebouwen en de verlichte terrasjes, de geur insnuivend 
van de lekkerste gerechten geeft een ultiem vakantiegevoel. 

  



Wijngebied 
 

Huize Hannen ligt in het westelijke Côtes du Rhône gebied: 
De Côtes du Cèze is de meest westelijke gelegen appellation. 
De wijnen uit dit gebied voeren meestal de Côtes du Rhône als 
herkomst op het etiket. 
Enkele van hen gebruiken de herkomstbenaming Côtes du 
Cèze. 
De wijngaarden liggen in de vallei en op de heuvels rond het 
oostelijk gedeelte van de rivier de Cèze. De bodem is in de lage 
gedeeltes kiezelachtig, op de heuvels komt men meer hardere 
steen en soms kalklagen tegen. Door deze verschillen in 
grondsamenstelling vind je hier een keur aan uiteenlopende 
rode, witte en rosé wijnen. 
Bij alle coöperaties en privédomeinen kun je proeven en kopen. 
Deze streek brengt nog redelijk geprijsde wijnen voort. 
De kwaliteit is zeker goed met een aantal uitschieters naar 
boven. 
U moet zelf ook maar eens op wijntocht gaan in de pittoreske 
plaatsjes als: 
Saint Andre de Roquepertuis, Cornillon, Saint Laurent de 
Carnols, Saint Michel d'Euzet en 
Saint Gervais. 
 
Een paar wijnhuizen in de buurt: 
 • Domaine Challias bij Cornillon 
 • Domaine Clavel in St Gervais 
 • Domaine Le vieux Colombier te Sabran 
 • Domaine de Belle Feuille Vennejan 
 • Cave des vignerons du Chusclan 
 • Château de Bastet Sabran (A7) 

  



Wijnfeesten 
 

De wijnoogst vindt plaats van eind september tot en met de 
hele maand oktober. 
Rond de tijd dat de wijn haar eerste gisting heeft gehad 
beginnen er in de wijndorpjes oogstfeesten “Fête du vin” 
opgeluisterd met regionale gerechten en gewoontes. 
Eind november kunt u deelnemen aan tal van open-wijnhuis-
festiviteiten. 
 
De Côtes du Rhône primeur is dan te proeven. Ook vinden er 
wijn rally's plaats waarbij u over mooie wegen lang vele 
wijnkelders uw route maakt (neem wel een BOB mee). Actuele 
info bij de VVV en de cave's die meedoen. 



Kunst & Cultuur 
 

Het gebied heeft een grote aantrekkingskracht op kunstenaars. 
Je kunt ze vinden in bijna elk plaatsje en op vele markten. 
Het mooie warme licht in deze streek nodigt uit om te 
schilderen en te beeldhouwen. 
De meeste galeries zijn te bezoeken en er zijn regelmatig 
exposities. In de grotere steden vindt u musea. Bezoek 
Cornillon eens waar Michel Montigné, 
Françoise Tardif, en Leo de Schepper wonen en werken in hun 
ateliers. Hun zomerexposities lopen van 10 juli tot 15 augustus. 
Goudargues zelf heeft in de oude kapel bij de Romaanse 
wasplaats haar expositieruimten. 
 
Het bekendst is het culturele festival in Avignon. 
Duurt de maand juli en speelt zich voor een deel op straat af. 
Avignon biedt het hele jaar door tal van leuke zaken om te 
bezoeken. Van kunstmarkten tot opera's in het Palais des 
Papes. 
  



Markten 
 

Op bijna alle dagen is er wel ergens een markt te bezoeken. 
Deze zijn absoluut de moeite waard en alle Provençaals van 
karakter. Zo kun je van curiosa en antiek tot voeding en kleding 
terecht. De lijst waar en wanneer er een markt is vindt u in onze 
VVV map. 

  



Fotoalbum 

 
 



 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 


