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Arles & Van Gogh

Arles

Naar Arles en Saint-Rémy

Auto: Arles ligt tussen Montpellier  
en Marseille, een stukje uit de 
Zuid-Franse kust. Afstand per 
auto van Utrecht: 1170 kilometer.  
Vliegen kan van Eindhoven met 
Ryanair naar Marseille, tegen 
scherp wisselende tarieven: zie 
www.ryanair.nl. Huurauto: via 
Sunny Cars v.a. € 208 per week 
REIZ&-abonnees krijgen 10%  
korting, kijk op www.reizen.nl 
voor meer informatie.

Rare jongens in Arles

Arles heeft een Romeins amfi- 
theater, een arena en er zijn  
thermen, genoemd naar keizer 
Constantijn, die hier in de derde 
eeuw op bezoek kwam. Het Place 
du Forum, midden in het centrum, 
was al in de Romeinse tijd een 
ontmoetingsplaats. En buiten 
Arles loopt de Via Aurelia, de 
oude weg naar Rome.  

Nu op reizen.nl

Filmpjes van ons Arles-team  
opgenomen bij de locaties waar 
Vincent Van Gogh heeft geschil-
derd.

•  www.arlestourisme.com
Site van Arles Tourisme. In het kantoor zelf  
(op de Boulevard des Lices) is een gratis gidsje 
met wandelingen door Arles verkrijgbaar, met o.m.  
een route langs Van Gogh-plekken. Ook worden 
rondleidingen georganiseerd.

• www.saintremy-de-provence.com
Info over Saint-Rémy en de Route des Artistes.

•  www.avignon-et-provence.com/
saint-paul-mausole 

Over het ex-klooster Saint-Paul de Mausole,  
waarin Van Gogh verbleef.

• site van cbs (http://goo.gl/VgkQI)
Hierop zie je de film ‘60 minutes: Vincent Van 
Gogh’. 

Lekker eten

La Bohème is zo’n restaurant waar je na een avond 
het idee hebt dat je er al jaren komt. Traditionele 
Franse keuken, ook vegetarische schotels (menu v.a. 
€ 18, Rue Balze). Zo ook Le Plaza/La Paillotte (menu 
v.a. € 21, 28, Rue du Docteur Fanton). Bijzonder is Le 
Cilantro van chefkok Jêrome Laurent. Hij heeft een 
Michelinster en dat schept verplichtingen (menu v.a. 
€ 70, 31 Rue Porte de Laure). Ons vaste lunchadres 
werd Ice to Ice, Boulevard des Lices. Terras aan  
drukke straat, maar met lekker windje en hartige  
quiche met sla, € 4,90. Geen poespas, gewoon eten. 

Lezen

Bijzonder om ter plaatse te lezen: Vincent van Gogh, 
een leven in brieven 1883-1890 (uitg. Meulenhoff,   
circa € 20). Vincent van Gogh, De Biografie van  
Steven Naifeh & Gregory White Smith deed in 2011 
stof opwaaien omdat de auteurs claimen dat Vincent 
geen zelfmoord pleegde (uitg. Bert Bakker, ca. € 50). 
Alleen nog tweedehands: Jan van Keulen, Met Van 
Gogh in de Provence (Staatsuitgeverij) waarin de  
auteur de plekken bezoekt waar de schilder leefde.

Hotels & zo

Wij logeerden in Hôtel Arlatan***. Prachtig, sfeervol gebouw met historie 
(een van de pilaren in de eetzaal stamt uit de derde eeuw), en midden in 
het centrum. 2-pk v.a. € 85. 26 Rue du Sauvage, tel. +33-(0) 4 90 93 5666, 

www.hotel-arlatan.fr. Ook aanbevolen: Hôtel du Musée, 2-pk v.a. € 65, 11 Rue du 
Grand Prieuré, www.hoteldumusee.com. En Hôtel de l’Amphithéâtre, 2-pk v.a. € 67, 
www.hotelamphitheatre.fr.  
Budget: aan de rand van Arles liggen diverse ketenhotels, zoals het Ibis Budget  
(voorheen Etap), 2-pk v.a. € 46, www.ibisbudget.com, en Première Classe (2/3-pk  
v.a. € 39, www.premiereclasse.fr. Van Gogh zelf had wellicht zijn intrek genomen in  
La Maison du Pelerin et du Routard, een herberg voor pelgrims (Arles ligt op de  
route naar Santiago) met 2, 3 of 6-pk, v.a. € 25 pp incl. ontbijt, www.arles-pelerins.fr.  
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