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Halverwege tussen het strand en het dorp vindt u het 
Toeristenbureau. Wij zijn het hele jaar geopend en tot uw
beschikking voor aanvullende informatie buiten deze gids,
om u te helpen bij de voorbereiding van uw verblijf in Vias :
beschikbaarheid van de verblijfsmogelijkheden, te bezoe-
ken sites, evenementen, sportieve activiteiten en vrijetijdsbesteding, aanbiedingen “coups de
cœur” of buitengewone ontdekkingen... Neem vooral contact met ons op, wij zijn er om samen
met u uw vakantie “à la carte” samen te stellen.

U stapt midden in het Middellandse-Zeegebied !

Welkom
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Vias heeft de charme van de kleine dorpjes in het zuiden van de
Languedoc, die vredig erfgoed en watergenoegens samen laten
gaan. Hier heeft de Middellandse zee het strand getekend als
een lange baai met fijn zand, zodat u volop van uw vakantie kunt
genieten. Achter de parasols ontdekt u de kleurige voorgevels
van het dorp, u deelt het geluk om te leven van de mensen hier
op de markt, de zonnige pleinen, de frisse straatjes, langs de
beschaduwde oevers van het Canal du Midi...

Merken Kwaliteit
Qualité Tourisme : Merk kwaliteit en vertrouwen, die de
strenge kwaliteit initiatieven van het toerisme professio-
nals met als doel de kwaliteit service voor klanttevreden-
heid bij elkaar brengt. Ingediend door het Ministerie van
Toerisme, dit is uw garantie voor vertrouwen.

Qualité Hérault : departmentaal merk dat professionals
kenmerkt die een kwaliteitshandvest respecteren met
betrekking tot de kwaliteit van de ontvangst en de pre-
sentatie van de identiteit van ons departement.

Qualité Sud de France : een label dat vernieuwende
ideeën op kwaliteitsgebied en prestaties en producties
met een sterk lokaal en regionaal karakter uit de Langue-
doc Roussillon omvat.

“Bienvenue à la Ferme” : Voor boeren netwerk Welkom
op de boerderij, heten u welkom in hun boerderij is altijd
een genoegen. Door lid te worden van het netwerk, zijn
ze vastbesloten om de kwaliteitshandvesten Welkom op
de boerderij en u zult de kwaliteit van hun toeristische en
agrarische voordelen garanderen.

Deze merken kenmerken zich door de rijkheid en di-
versiteit van de producten, wijnen, gerechten, erfgoed,
landschappen en talenten in onze streek.
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• Op donderdag 15, 25 Juli en donderdag 7,
18, 25 Augustus, staand op het ustmilieu
afspelen, strand van Farinette, de hele
dag lang.

De
natuurlijkeZee
5 km vlak beschermd strand
In Vias, hier heeft de Middellandse zee het strand getekend als een
lange inham van fijn zand omringd door wilde lagunes voor Uw fijnste
vakantie : lekker liggen, gestrekt over het vlakke warme zand... Vrije
ontspanning op een groot strand waar iedereen een plaats vindt om
aan het randje van de golven te spelen, lopen, rennen... Het plezier
van het water in alle zekerheid op een zacht aflopend strand. 
Sportief of van rust houdend, vindt U hier Uw geluk aan zee met het
bereik van de voorgestelde activiteiten in het hart van het resort :
windsurfing, jet ski, parasailing, verhuur van boten zonder vaarbewijs
op het canal du Midi, waterfiets... De eerste mooie dag, geniet van uw
vakantie in een ontspannen !

Stel een vakantieland voor in har-
monie met de horizon… Onder de
blauwe hemel, hechten de aarde
en de Middellandse zee op een
natuurlijke manier. Hier is er
ruimte, een open hemel, en de
vliegers zijn de enige skyscapers.
U kijkt verder, u bent meer gerust,
gelijkvloers met de zee.
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Het strand in alle 
veiligheid
Elke wateromgeving levert gevaar
op, met name als de weersomstan-
digheden nadelig zijn. Voor een
geslaagde vakantie moet u de ins-
tructies in de zones met bewaakt
zwemmen respecteren zodra u op
het strand komt.

(groene vlag)
Bewaakt zwemmen, 
geen specifiek gevaar

(oranje-gele vlag)
Gevaarlijk maar
bewaakt zwemmen

(rode vlag)
verboden te zwemmen    

Ga langzaam het water in,
om hydrocutiegevaar te voor-

komen en pas op voor zonnes-
traling, zelfs als het bewolkt is.

Gebruik zonnebrandmiddelen met
een juiste beschermingsgraad.

De zee is een natuurlijke 
omgeving die wij delen :
bescherm hem  

door het milieu te respecteren

• Kampvuren en wild kamperen 
zijn verboden.

• Draag bij aan de netheid van het
strand en gooi uw afval niet in
het zand. Rokers, raap uw peu-
ken op.

• Om hygiënische redenen zijn
honden, zelfs aangelijnd, niet

op het strand toegestaan.

Toegangvoor personen met een beperkte
mobiliteit op het strand van Farinette en de 
Centrale eerstehulppost.

Parkerenvoor gehandicapten op de parkeerplaatsen bij
deze stranden (aan het einde van de Avenue de la Méditerranée 
en de Chemin du Fanal).

Douche en sanitair : geopend van half juni tot half september.
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o Farret Vias Plage
Plage de Farinette 06 08 33 76 51
Naast het hulppost 06 98 05 31 76                     
beachclubfarret@sfr.fr                     
www.beachclubfarret.keosite.com   
GPS : N 43° 290005 E 3° 4247519
Windsurfen, catamaran, les en verhuur. Stage
windsurfing, verhuur windsurfplank, verhuur
catamaran, sessie catamaran 1/3 pers.
Min. Prijs 15€ Max. Prijs 85€

o Playa Watersports Vias Plage
Plage de la Petite Cosse 06 20 93 56 34
playawatersports@gmail.com
www.playawatersports.com   
GPS : N 43°291576 E 3°4255027
Verhuur van Jetski’s met een kustvaarbewijs.
Kennismaking en tochten zonder vaarbewijs,
met een gediplomeerde instructeur.
Min. Prijs 50€ Max. prijs 160€

o Le Surfing Vias Plage
Plage du Clôt 04 67 62 95 03
GPS : N 43°290233 E 3°427777

Zeilscholen

Jet Ski

o Farret Vias Plage
Plage de Farinette 06 08 33 76 51
Naast het hulppost 06 98 05 31 76                                    
beachclubfarret@sfr.fr                     
www.beachclubfarret.keosite.com   
GPS : N 43°290005 E 3°4247519
Waterfietsen 4/5 pers., bananen, windsurfen,
zeilen, les en verhuur.
Min. Prijs 9€ Max. prijs 16€

Beach Clubs

GB D NL SP

Geopend van 2 juni van 15 september 

Geopend van 1 juni van 15 september 

CBGB

Geopend van 2 juni van 15 september 

GB D NL SP

o Libronwatersports Vias Plage
Plage du Libron 06 66 78 40 00
libronwatersports@gmail.com
www.viaswatersports.com   
GPS : N 43°171938 E 3°243049
Parasailen, waveski, windsurfen, kanovaren,
banaan, verhuur van matrassen, parasols en
ligstoelen. Elke dag geopend van 9 tot 19.30
uur. Matras per dag : 15€. Flyfish : 15€ ; banaan :
10€; waterfiests : 11€ per 1/2 uur, 16€ per uur.
Prasailen solo : 55€, duo : 75€, trio : 95€.
Boissons et glaces.
Min. Prijs 10€ Max. prijs 95€

Geopend van 1 juni van 15 september 

GB

IN VIAS

o Playa Watersports Vias Plage
Plage de la Petite Cosse 06 20 93 56 34
playawatersports@gmail.com
www.playawatersports.com   
GPS : N 43°291576 E 3°4255027
Verhuur van parasols, ligstoelen, kajaks, water-
fietsen, Flyfish, Banana Boat, jetski, opleiding
tot instructeur. Het wordt aangeraden te reser-
veren.
Min. Prijs 8€ Max. prijs 30€

Beach Clubs
Geopend van 1 juni van 15 september 

CBGB

In het seizoen geopend 

INFORMATIE OVER DE 
VEILIGHEID VAN DE STRANDEN
Het bewaakte strand strekt zich uit van het kanaal van de Clot in het oosten 
tot aan de Libron in het westen.Vier eerste hulp posten bedienen dit gebied :
• De centrale hulppost op het strand van La Farinette.
Tel. 04 67 21 66 24. Bewaking van 15 juni tot 15 september. 11.10 / 18.30 uur
• De tweede hulppost aan het uiteinde van de chemin des Rosses.
Tel. 04 67 32 43 83. Bewaking van 1 juli tot 31 augustus. 11.10 / 18.30 uur
• Le poste du Clôt, sur la plage du Clôt. Tel. 04 67 62 03 01
• Le poste Côte Ouest, Domaine Sainte Geneviève. Tel. 04 67 37 60 96

De westkust is een niet bewaakt gebied. Op de stranden zijn twee belpalen geïnstalleerd 
voor noodgevallen. Tel. 112

Op hetStrand

traduire
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o Terre Marine Le Cap d’Agde
Quai Du Beaupré 06 12 58 28 16
contact@terre-marine.org
www.terre-marine.org 
GPS : N 43°281923 E 3°497214 
Maak kennis met zeilen en de zeewereld aan
boord van de catamaran Shaïga (17x9 m). Ge-
zinscruises, ontdekking van het beschermde
zeegebied. Cruises van 5 uur of een hele dag,
misschien ontmoet u wel dolfijnen ! Varen naar
het eiland Brescou, de vulkaankliffen, de rivier
Hérault, Sète en de volle zee op, afhankelijk
van de wind. Activiteit voor iedereen.  
Kinderen prijs 16€ - Volwassenenprijs 18€
Max. prijs 105€

o Ecole Française Le Cap d’Agde
de Plongée 06 18 16 42 26
Bassin Fort Brescou
Av. du Passeur Challies 
info@ecolefrancaisedeplongee.com
www.ecolefrancaisedeplongee.com   
GPS : N 43°2792508 E3°5015881
Kennismaking met duiken voor kinderen, het
gezin of met vrienden, stages van 3 tot 5 dui-
ken begeleid door gediplomeerde duikers.
Activiteit vanaf 8 jaar, kennismaking met de
zeewereld op ruime, beveiligde boten. 
Min. Prijs 25€ Max. prijs 290€

o Bleu Marine Plaisance Le Cap d’Agde
Av. du Passeur Challies 06 07 05 04 49

06 15 20 87 12
bleumarineplaisance@wanadoo.    fr
www.bleumarine-plaisance.com 
GPS : N 43°2792508 E 3°5015881 
Verhuur van motorboten met of zonder vaar-
bewijs. 2 uur, 1/2 dag, dag. Tochten op zee,
op de rivier of het Canal du Midi. Voor iede-
reen. Recente producten Jeanneau van 6 CV
tot 250 CV. Halfharde Valiant voor 6 tot 12
personen met optie band, wakeboard, wa-
terskiën. Privéexcursies aan boord van de
Sea Star met skipper Vip. Prijs op aanvraag.
Perfectionering manoeuvreren en navigeren.
Min. Prijs 40€ Max. prijs 490€

Verhuur van boten
Vaarbewijs

CBGB

Geopend van 1 april tot 30 september

GB CB

o Booster Bateau-Ecole Le Cap d’Agde
4 quai Di Dominico 04 67 01 71 65

06 08 53 85 24
contact@bateau-booster.com
www.bateau-booster.com   
GPS : N 43°284737 E 3°509689
Coaching perfectionering varen met een 
motorboot op de lesboot of de boot van de
particulier. Verhuur-leen van boten met bui-
tenboordmotor.  
Min. Prijs 120€ Max. prijs : NB

Het hele jaar geopend 

GB SP

o Mini Port Le Cap d’Agde
Mini elektrische boten 06 81 02 31 91
Parc du Lano - Plage de la Roquille
miniports@gmail.com
GPS : N 43°3053326 E 3°4902391
Verhuur van elektrische miniboten (ferry, sleep-
boot, Mississippi stoomboot...) voor groot en
klein (kinderen onbegeleid vanaf 9 jaar). 
Opblaasspellen, drankjes, ijsjes, groeps en
verjaardagsformules.      
Min. Prijs 5,50€ Max. prijs : 25€

Geopend van 13 april tot 6 september

Geopend van 1 mei tot 30 september

CBGB

o Trans Cap Croisières Le Cap d’Agde
Quai Jean Miquel 06 08 31 45 20
Centre Port 06 08 47 22 32
transcapcroisieres@gmail.com
www.transcapcroisieres.com   
GPS : N 43°2787377 E 3°5143852
Tochten op zee en onder water uitzicht, zee-
vissen. Stroomopwaarts de Hérault op, bezoek
aan Fort Brescou, excursie naar Sète, Agde.
Min. Prijs 7€ Max. Prijs 26€
Tocht met een zeilcatamaran aan boord van
de Saona. 
Min. Prijs 16€ Max. Prijs 36€

CBGB

Diepzeeduiken

o Belouga Plongée Le Cap d’Agde
14 quai de la Trirème 04 67 21 00 84 

06 81 02 77 69

belougaplongee@live.fr                    
www.belougaplongee.fr
GPS : N 43° 274752 E 3°515258
Eerste duik, privé-les of collectieve les, oplei-
ding. Themaduiken, kennismaking met de zee-
wereld. Duiken voor kinderen vanaf 5/6 jaar 
Min. Prijs NB

Geopend van 13 april tot 31 oktober

Geopend van 15 mars au 31 octobre

Geopend van 1 april tot 30 november
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o Agde Croisière Pêche Le Grau d’Agde
Le Millésime et l’Azur 04 67 01 71 93
11 Quai du Cmdt Méric 06 08 46 60 94

eric.bousquet34@wanadoo.fr
www.agde-croisière-peche.com   
GPS : N 43°2841468 E 3°44477
Elke middag excursie op het Canal du Midi
tot het meer van Thau. Doorvaart van 3 sluizen,
het vogelreservaat van Le Bagnas, varen op het
meer van Thau. Bezoek aan de oesterbanken.
Min. Prijs 7€ Max. prijs 23€

Tochten op zee
Geopend van 4 april tot 31 oktober

CBGB D NL

DICHT BIJ 
VIAS

GB

GB
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De urenB
Erfgoed

De kerk Saint Jean-Baptiste
Deze is in gotisch stijl gebouwd van zwarte vulkaansteen, afkomstig uit de omgeving van Vias. De bouw is
aan het einde van de XIV de eeuw begonnen, de kerk is gedeeltelijk versterkt en ligt in de verlenging van
de ommuring. Hij maakte deel uit van de versterking van de stad. De klokkentoren is ontworpen als een
donjon en aan de voet van de spits, die is versierd met gargouilles, deed een opengewerkte galerij dienst
als wachtronde. De kerk Saint Jean-Baptiste staat in zijn geheel op de lijst van nationale monumenten.

De fontein (Place du 14 juillet)
De “Grifol” (een Occitaans woord dat “fontein” betekent) is gemaakt van vulkaansteen en bestaat uit een
achthoekig bassin waarin een vierhoekige, 3 meter hoge obelisk staat, met daarop een haan. De bouw-
periode is onbekend. De fontein werd in 1820 gerestaureerd.

De markthal (Place du 14 juillet) 
Werd in 1830 voltooid onder het bestuur van François Rascas de Palignan. De acht openingen bestaan uit
pilaren die rondbogen dragen. Het voormalige stadhuis (place du 14 Juillet).

The old town hall (Place du 14 juillet)
Het gebouw werd gebouwd rond 1870, is gekroond met een vierkante klokkentoren en heeft aan de voor-
gevel een dubbele trap, die net als de deurposten van zwarte steen is gemaakt.

De woning van de bisschoppen van Agde (Rue de la République)
Dit is het oudste, geheel intacte huis in Vias (XVde en XVI de eeuw). Het was vroeger het zomerverblijf
van de bisschoppen van Agde. De ramen op de verdieping hebben vensterkruizen, de voorgevel is van
vul    kaansteen en de gebeeldhouwde delen zijn van steen uit Bréginnes.
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…geschiedenis, architectuur en erfgoed

Achter het strand, in het dorp
Het oude centrum van Vias is rond, gastvrij en kleurrijk. Het accent en het leven hebben de geur van het fruit en de smaak
van de Languedoc. Ontdek het architecturale en historische erfgoed, met name de vele poorten uit de 17e eeuw door de
wandelroute door het centrum te lopen. Het vertrekpunt bevindt zich op het voorplein van de kerk Saint Jean-Baptiste.

Stukjes geschiedenis
Vias wordt voor het eerst in 899 genoemd,
in een charta van het bisdom van Agde :
het leengoed Vias komt voort uit een voor-
malige Gallo-Romeinse villa die dateert uit
de Romeinse kolonisatie van dit gebied.
Toch is de bewoning in dit gebied al veel
ouder : sporen van bewoning in de oudheid
(2 000 jaar voor onze jaartelling) zijn terug-
gevonden op de hellingen van de gedoofde
vulkaan van Roque-Haute, net als sporen
van het bezoek van Griekse zeevaarders
rond 600 voor onze jaartelling.
In de XIIde eeuw verschijnt het castrum
(versterkt dorp) met de ommuring van vul-
kaansteen, die het dorp zijn kenmerkende
ronde vorm geeft. In deze tijd geven vier
poorten met ophaalbruggen toegang tot de
stad, waarvan alleen nog de Porte de St-
Thibéry over is. De bouw van de versterkte
kerk St Jean-Baptiste (tussen 1394 en
1424) in het verlengde van de muur komt dit
verdedigingswerk aanvullen.

Door de eeuwen en de gebeurtenissen heen krijgt het dorp zijn tegenwoordige uiterlijk, met
de kenmerkende zwarte vulkaansteen die in de meeste bouwwerken is gebruikt.
In de XVIIde eeuw worden woningen en gebouwen versierd met poorten met een Italiaanse sfeer. 
In de XIXde eeuw, onder het bestuur van François Rascas de Palignan, wordt de fontein 
gerestaureerd en de markthal gebouwd. In deze tijd wordt de wijnbouw geïntensifieerd 
en de bouw van de huizen past zich aan, met een kelder op de begane grond met een ope-
ningnaar de straat. Het dorp strekt zich uit tot buiten de muren, die na de tweede wereldoorlog
worden neergehaald om deze nieuwe uitbreiding te vereenvoudigen. 
Aan het einde van XXde eeuw richt Vias zich pas op de Middellandse zee en zijn stranden.

Maison du Patrimoine
Place du 11 Novembre - Vias 
04 67 30 13 52 
GPS : N 43°312337 E 3°41722

Tijdelijke tentoonstelling :
“La Farandole des métiers d’Art”
(kunsthandwerkers) en 
“La Méditerranée et son littoral”
(de Middellandse zee en zijn kust)
Geopend op woensdag en 
zaterdag, van 10 uur tot 12 uur.
Vrije toegang

“Vias, de geschiedenis wordt vervolgd...”
Rondleiding met gids in het historische centrum, 1.30 uur.
Fragments of history to be discovered on Tuesdays.
Fragmenten geschiedenis, elke dinsdag te ontdekken
en juli en augustus, om 10 uur.
Inlichtingen en reserveringen : Toeristenbureau
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De Weg langs
hetWATER

Het Canal du Midi
Het Canal du Midi verbindt de Atlantische
Oceaan met de Middellandse Zee en
werd onder het bestuur van Lodewijk XIV 
gebouwd door Pierre Paul Riquet, om de
handel te ontwikkelen. Het werd in 1651
geopend na 15 jaar werk, waaraan ongeveer
12 000 arbeiders deelnamen. Deze water-
weg is nog in de oorspronkelijke staat en
maakt tegenwoordig deel uit van het werel-
derfgoed. Hij trekt vele liefhebbers van
riviertoerisme. De schaduwrijke oevers, de
kleine bruggen en sluizen nodigen uit tot
wandelingen. In Bias werd de brug van de
Jonquie gebouwd in 1676. Het is het eerste
bouwwerk dat werd uitgevoerd op het
gedeelte tussen Béziers en Agde.

Een halteplaats
voor boten
In Vias komt het Canal du Midi het dichtst bij de
Middellandse Zee.
Een halteplaats voor pleziervaarders is hier 
aangelegd zodat zij kunnen genieten van een
“dagje aan zee” (parkeren beperkt tot 72 uur). 
Water en stroomvoorziening zijn aanwezig.
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o Vias Evasion Vias Plage
Naast het Europark 04 67 11 91 76

06 14 65 43 25
www.viasevasion.fr   
GPS : N 43°301695 E 3°4140014
Ouvert tous les jours sans interruption. En
mai de 14h à 18h ; juin et septembre de
10h à 18h ; juillet et août de 9h à 20h.
Verhuur van boten zonder vaarbewijs op het
Canal du Midi, voor 1 uur of per dag. Mogelij-
kheid om de sluizen tussen Béziers en Mar-
seillan te passeren. Boot 4 of 8 personen.
Min. Prijs 38€ Max. prijs 160€

o Les Bateaux du Soleil Agde
Av. Raymond Pitet 04 67 94 08 79
Port fluvial
lesbateauxdusoleil@wanadoo.fr   
www.bateaux-du-soleil.fr  
GPS : N 43°319901 E 3°466272
Les Bateaux du Soleil verwelkomt groepen en
particulieren voor een kennismaking met de
beroemde bezienswaardigheden van het
Canal du Midi in onze streek: Cruises van een
dag met gids, met of zonder maaltijd, vertrek
Béziers of Agde. Tochten van een halve dag
(speciaal programma juli/augustus). Muzikale
cruises vanaf Vias.
Min. Prijs 6€ Max. prijs 45€

Verhuur van boten 
zonder vaarbewijs

GB

Geopend van Mei tot September

Geopend van 20 maart tot 31 oktober

CBGB D SP

o Agde Croisière Pêche Le Grau d’Agde
Le Millésime et l’Azur
11 quai du Cmdt Méric 04 67 01 71 93

06 08 46 60 94

eric.bousquet34@wanadoo.fr   
www.agde-croisiere-peche.com 
GPS : N 43°2841468 E 3°44477
Elke middag excursie op het Canal du Midi
tot het meer van Thau. Doorvaart van 3 sluizen,
het vogelreservaat van Le Bagnas, varen op
het meer van Thau. Bezoek aan de oester-
banken.
Min. Prijs 13€ Max. prijs 17€

Geopend van 4 april tot 31 Oktober 

CBGB D NL

Cruises 
op het Canal du Midi

8 9

De bouwwerken van de Libron
In Vias ontmoet het Canal du Midi de Libron, die de Middellandse Zee in stroomt. Toen het 
kanaal werd gebouwd is het oversteken van de Libron moeizaam gebleken. De woeste stijgingen
van het water waren de oorzaak van vele problemen voor de scheepvaart op het Canal du Midi.
Het huidige bouwwerk werd in 1858 uitgevoerd door de ingenieur Urbain Mahuès, ter vervanging
van een bouwwerk uit 1767, “le radeau du Libron”, het vlot van de Libron.
Een indrukwekkend mechanisme van mobiele aquaducten zorgt ervoor dat het water uit de rivier
boven over het kanaal kan passeren bij hoog water, zonder de scheepvaart te onderbreken. Deze
opeenhoping van kleppen, kartelwielen en kettingen gaat op in een ongerepte natuur.

* Wandeling te voet langs het Canal du Midi en bezoek met gids aan de bouwwerken van de Libron :
woensdag om 10 uur, in de zomer. Gratis.
Buiten het seizoen groepen op afspraak.  
Inlichtingen en reserveringen : Toeristenbureau - 04 67 21 76 25
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Wandelingen door 
de wijngaarden
o “Escapades Vigneronnes” van 10 tot 12 uur

Vertrek op het wijngoed. 
Donderdag 18 juni : Domaine de Preignes le Vieux, 
« een kasteel tussen de wijngaarden »
Donderdag 25 juni : Domaine du Bosc, 
« vulkanische streek en landschappen »
Donderdag 2 juli : Domaine St Pierre, 
« een mediterrane wijngaard »
Donderdag 16 juli : Domaine de Preignes le Neuf, 
« een streek vol stenen voor minerale witte wijnen »

o Wandelingen door de wijngaarden om 10 uur
Vertrek bij het Office de Tourisme van Vias.
Elke donderdag van 22 juni tot 10 september.
Kom kennismaken met de geschiedenis van de wijngaar-
den in het hart van de badplaats Vias Plage, aan het Canal
du Midi en de stranden. Deze wandeling wordt gevolgd
door een proeverij van lokale wijnen in de coöperatieve
wijnkelder van Vias.

6€ per Persoon - Gratis voor personen jonger dan 18 jaar.
Inlichtingen en reserveringen : Toeristenbureau
Tel. 04 67 21 76 25.

en grondWi jn

De natuur in de Langue-
doc aan de Middellandse
zee is ideaal voor een heer-
lijke vakantie, gezond, ver-
rukkend en zacht. Sportief
of van rust houdend, vindt
U hier Uw geluk aan zee en
in het achterland. In deze
streek leven allerlei bezi-
gheden, gastronomie en
cultuur samen. En de zon
die de golven opwarmt en
de druiven rijpt kan ook in
de schaduw van een pla-
taan waar de cicade zingen
gewaardeerd worden.

De wijnbouw
Pierre Bésinet, wijnboer in Vias, herinnert aan de centrale plaats
die de wijngaarden in onze streek innemen sinds de Oudheid :

“De prachtige wijnamfora's die in het Musée de l'Ephèbe in
Cap d'Agde zijn verzameld, getuigen van de vitaliteit en het 
belang van een grote haven in onze streek, zo’n 2500 jaar 
geleden, en van de kwaliteit van de wijnen die hier werden 
geproduceerd, met name op de vulkanische tufsteen in Agde,
Vias, Portiragnes en Bessan. Elke amfora, die naar alle uithoeken
van het Romeinse rijk werden verstuurd, droeg al de handteke-
ning van de wijnboer, de naam van het domein en het oogstjaar,
wat hun internationale reputatie bevestigde. 

Tegenwoordig is dat niet veranderd, elke fles draagt de naam
van de wijnboer, die van het domein en de jaargang : de wijn van
dit domein, geproduceerd op de originele grond van onze
streek is er een soort “ambassadeur” van, want de meeste wijnen
worden ook geëxporteerd naar buitenlandse liefhebbers van
goede wijnen !

U kunt dit zelf direct bij de wijnboeren controleren…”
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o Domaine du Bosc Vias
04 67 21 73 58

contact@domaine-du-bosc.com           
www.domaine-du-bosc.com   
GPS : N 43°326289 E 3°41247
Geopend van maandag tot vrijdag van 9 tot
18 uur (19 uur in juli en augustus). Zaterdag
van 10 tot 13 uur.

. Het landgoed is gelegen op een heuvel van
vul-kanische oorsprong marine. Het bodem,
kli-maat, de nabijheid van de zee en de zon
de oorzaak zijn van de zeldzaamheid en het
unieke karakter van de wijnen van Bosc. Be-
zoek aan het domein en de tuinen, geschie-
denis van het domein op afspraak. 

o Domaine de Preignes Le Vieux Vias
04 67 21 67 82

contact@preignes.com   
www.preignes.com 
GPS : N 43°332545  E 3°3700    561 
Geopend van maandag t/m vrijdag van 9
tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur. Van ok-
tober tot maart : van maandag t/m vrijdag
van 9 tot 18 uur.
Bezoek aan het Château en de bijgebouwen
(monument, XIIIde en XVde eeuw), kelders,
filmprojectie, proeverij. Syrah, Grenache,
Merlot, Cabernet, Sauvignon, Chardonnay,
Viognier, Vermentino.
Prijs : €3/pers. €5/stel. Groepstarief vanaf 8
personen : €2/pers., tot 50 personen.

CBDGB

Het hele jaar geopend

Geopend van 13 april tot 30 september

CBGB

o Domaine de Preignes Le Neuf Vias
04 67 21 51 48

contact@preignesleneuf.com           
www.preignesleneuf.com  
GPS : N 43°329548  E 3°3705711 
Geopend van maandag tot donderdag van
9 tot 12 uur, en van 13 uur tot 17 uur. Vrijdag
van 9 tot 12 uur, en van 13 uur tot 16 uur.
GPS : N 43°329548  E 3°3705711 
200 hectare wijngaarden rond een elegant
Kasteel uit het einde van de XIXde eeuw. Echte
wijnen uit de streek, fruitig en vol zon. “Pays
d’Oc” wijnen. Rondleidingen op aanvraag.

Geopend van juni tot oktober

CBGB

o The Cooperative Wine Cellar Vias
Avenue de la Mer 04 67 21 65 01 
espace-vin-vignerons-de-vias@wanadoo.fr
GPS : N 43°308894 E 3°417918 
Geopend van maandag tot zaterdag, 9 uur
tot 12 uur en van 15 uur van 19 uur, zondag
van 9 uur tot 12 uur in het seizoen.
De wijnmakers van Vias bieden een uitstekende
wijnen, appellation “Pays d'Oc” en “Land van
de Herault”. Wijnland rood, roze, wit. Cepage-
wijnen. In bulk, bag-in-doos of fles. Muscat,
sprankelende Vias.

Het hele jaar geopend

CBGB

o Domaine Saint Pierre Vias Plage
04 67 21 64 21

demaurepas@wanadoo.fr           
www.domainedesaintpierre.com   
GPS : N 43° 295649 E 3°4135055  
Avril, mai et septembre sur rendez-vous.
Juin, juillet et août, du lundi au vendredi :
10h30 ; 16h30 ; 18h ; le samedi 10h30 et 16h.
Ouvert le dimanche (pas de visite).
Dit 19e-eeuwse wijngoed aan zee biedt oeno-
toeristische activiteiten, met onder andere
een bezoek aan de kelder, drie keer per dag.
In juli en augustus ontvangt Olivier de Maure-
pas, de wijnboer en eigenaar, u voor voorstel-
lingen in zijn café-theater en bar “Le Fût de
Scène”, in de kelders van het wijngoed.
Rechtstreekse verkoop van wijnen van het
wijngoed. 
Toegangsprijs 4,50€

Geopend van 1 april tot 30 september

CBGB
Vrijdag 11, zaterdag 12
en zondag 13 september

Deze festiviteiten vinden
plaats in het centrum van
het dorp, op de wijngoe-
deren en bij de coöpera-
tieve wijnkelder. In de
periode van de druive-
noogst viert Vias zijn 
wijnkastelen tijdens een
feestweekend. Ouderwets
persen en oogsten,
fietstochten en ontbijt in
de wijngaarden, exposities
en lezingen, bezichtigingen
van kelders, wijnboeren-
banket, opvoeringen en
groot oogstfeest ...

10 11

Bezoeken en kennismaking 
met de wijnen
Ga op ontdekkingstocht langs de wijngoederen van Vias, die een scala
aan zeer rijke wijnen produceren, afkomstig van een zeer specifieke
grond en die beantwoorden aan de hoogste eisen op het gebied van
kwaliteit en smaak. De wijnboeren van Vias ontvangen u hartelijk en laten
u delen in hun kennis, in een charmante omgeving, die integraal deel uit
maakt van ons erfgoed.
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o Caves Nouguier & Filles Vias
16 bd de la Liberté 04 67 21 69 48

GPS : N 43°311989 E 3°4165747 
Geopend van maandag tot zaterdag van
9 tot 12.30 uur en van 16 tot 19.30 uur. 
Zondag van 9 tot 12.30 uur. Juli en augus-
tus van 9 uur tot 19.30 uur.
AOC wijnen, in bulk, bag-in-doos of flessen.
Aperitief Muscat, streekproducten (tapenade,
olie, jam, azijn). Champagne, bier.

GB

Het hele jaar geopend

De particuliere 
wijnkelders

o Caves Vigouroux Vias
2 av. Général de Goys   04 67 21 60 62

06 88 83 36 32
contact@domaine-vigouroux.fr
GPS : N 43°312194 E 3°4228611  
Geopend op vrijdag van 14 tot 18 uur.
Op 24 hectare wijngaarden gelegen op de
hellingen rond Vias. Het Domaine Vigouroux
maakt landwijnen, die de rijkdom van de
streek uitdrukken waar de druiven zijn ge-
groeid en de warmte van de zon die de ze
heeft laten rijpen. U zult aangenaam verrast
zijn door hun unieke geur en fruitigheid.

Het hele jaar geopend

o Caves Ramia  Vias
27 bd Gambetta 04 67 21 69 77

06 16 91 25 45
cave.michelramia@sfr.fr   
GPS : N 43°312762 E 3°4207018
Zomers geopend van maandag t/m zater-
dag van 8.30 uur tot 13 uur en van 15.30
tot 20 uur. Zondag van 8.30 tot 13 uur. 

. De 15 hectare wijngaard is gelegen rond 
het dorp. Verkoop van wijn in bulk, bag-in-
doos of flessen. Wijnen, rood, wit, roze, grijs
en Muscat, maar ook een late oogst die we 
ontwikkelen met speciale zorg.

Het hele jaar geopend

o Moulin du Mont Ramus Bessan
Rte de Pézenas - RD 13 04 67 32 04 73

06 34 44 41 15

contact@moulindumontramus.com
www.moulindumontramus.com
GPS : N 43°2254 3°256
Geopend van april tot September van 9.30 tot
12.30 en van 14 tot 18.30 uur (behalve op zon-
dag). Juli en augustus van 9 tot 19 uur. Van Ok-
tober tot maart van 10 tot 12 uur en van 14.30
tot 18.30 uur (behalve op zondag).
Bij de Moulin du Mont Ramus maakt u kennis
met de olijfbomenteelt via een tentoonstellin-
gen “l'univers de l'olivier” en rondleidingen
met gids over de technieken voor extra fijne
olie-extractie. Hier worden twaalf soorten
olijfbomen gekweekt, van de olijven wordt
olie, tapenade, gewone olijven en jam ge-
maakt. Gratis proeverij.

  GB D NL CB

Geopend van 15 Februari tot 31 december

Oliemolen
DICHT BIJ VIAS

en grondWi jn
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Het groostsePARKOPENBAR
De natuurlijke lagunes

Bekijken, luisteren, herkennen... Net achter het strand
liggen de lagunes : een wilde natuurlijke omgeving
waar de Languedoc flora en fauna geheel te ontdek-
ken valt. Neem een verrekijker mee, een vergrootglas,
een fototoestel en neem de kinderen mee op safari,
te voet of met de fiets, over de kleine weggetjes.

Uitstapjes in de natuur 
en kennismaking met het
milieu : De Toeristenbureau
stelt ter beschikking 
de wandelprogramma’s
die zijn georganiseerd
rond de kennismaking
met de natuurlijke 
omgeving, de flora en
fauna en de specifieke
plaatselijke geschiedenis,
die in onze streek worden
aangeboden.

AANBEVELINGEN
Deze natuurgebieden zijn kwetsbaar en u kunt op een aantal
manieren bijdragen aan de bescherming ervan :

• Gooi afval weg op de hiervoor bestemde plaatsen
• Respecteer de grenzen van privé-bezit 
• Verstoor geen dieren of nestvogels 
• Pluk geen planten of bloemen 
• De duinen zijn kwetsbaar ; vertrap ze niet
• Voorzichtig met vuur ! Wees vooral oplettend 

in de zomer en op winderige dagen
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o Cyril Cycles Vias
49 ter bd Gambetta 04 67 21 56 07
cyrilcycles@cegetel.net
www.cyril-cycles.fr
GPS : N 43°311989 E 3°4165747
Verkoop, verhuur, reparatie van alle merken
fietsen. Een echte fietsenwinkel : crossfietsen,
wegfietsen, stadsfietsen of elektrische fietsen,
deze professional staat al meer dan 15 jaar
lang het hele jaar tot uw dienst. Alle benodig-
dheden voor fietsers, voor de beste prijzen.
Min. Prijs 8€ Max. prijs 45€

o Yellow Bike  Vias
5 avenue de la Mer 06 28 94 01 06
yellow-bike@orange.fr
GPS : N 43°310966 E 3°4180877 
Fietsenverhuur voor het hele gezin, cross-
fietsen, stadsfietsen, fietsen voor tieners en
kinderen, aanhangers, tandems, scooters en
waterfietsen. Alle fietsen zijn uitgerust met
banden die niet lek kunnen worden en slo-
ten. Tweede verhuurpunt geopend in juli en

CBGB

Het hele jaar geopend Het hele jaar geopend

o Marysol Vias Plage
Av. de la Méditerrannée 04 67 21 70 21
raymond.wilfart@orange.fr
GPS : N 43° 2927654 E 3° 4171386 
Verhuur van allerlei soorten fietsen (ATB, trek-
kingfietsen en stadsfietsen) en aanhangers
voor kinderen. Geopend elke dag van 9 uur 
Max. prijs 60€

Geopend van april tot september

Fietsenverhuur

GB GB D CB

o 1 Vélo  Vias Plage
Côte Ouest 06 65 55 55 95
loue1velo@yahoo.fr
www.loue1velo.fr
GPS : N 43°17’34.453’’ E 3°24’17.269’’ 
Dit is de nieuwe, gestippelde fiets voor uw
gezin. Stap op een crossfiets, een stadsfiets,
een Beach Bike, een tandem of een elektri-
sche fiets. Doorkruis de regio en fiets langs
het Canal du Midi (gedetailleerde routekaar-
ten meegeleverd). Uitrusting: kinderzitje, aan-
hanger voor kinderen, helm. Volg ons op
Facebook : 1vélo

Geopend van 15 juni tot 15 september

GB D CB

Ontdekking op Fietsde

tüssen strand en dorp

De halteplaats voor pleziervaarders is het vertrekpunt van de ATB
paden die door de omgeving leiden en u naar het hart van het platte-
land rond Vias voeren, dwars door de wijngaarden waar de XIXde

eeuwse wijnkastelen zich schuilhouden.

In totaal is er 90 km paden verdeeld over vijf routes, van 13 tot 27 km,
langs het kanaal en ten noorden van het dorp. 

De routes zijn tamelijk vlak, de afstanden zijn aangepast aan alle
niveaus en maken uitstapjes met het hele gezin mogelijk.

trop long

trop long
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Een boekje zal u gratis worden overhandigd bij het Toeristenbureau

V I A S  A L L  T E R R A I N

En voor de sportliefhebbers, 
21 crossfietsroutes op in totaal 500 km
Het gebied “Hérault-Canal du Midi-Méditerranée”.
Dit is een uitbreiding van de site van Bessilles “Pays de 
Pézenas”, waarin de routes zich voornamelijk concentreerden
in het noorden van de zone, behalve Vias, naar het hele
grondgebied van de gemeentes rond Pézenas en de buur-
gemeentes.

Met vier vertrekpunten (Montagnac - Parc départemental de
Bessilles, Nizas - Route des Caves, Vias - Office de Tourisme
in Vias-Plage en Florensac - parkeerterrein van de jeu de
boules-baan) biedt het gebied “Hérault-Canal du Midi-Médi-
terranée” 500 km routes met aanduiding, met een hoogte-
verschil van maximaal 430 m. Deze routes zijn gevarieerd -
van 6 km (“Les coteaux de Bessilles” met vertrek in Monta-
gnac) tot 49 km (“La boucle des évêques” met vertrek in Vias) -
om kennis te maken met vele verschillende landschappen,
tussen kustvlakte, wijngaarden, hellingen en “garrigues”.

Van noord naar zuid, rond de rivier de Hérault, van oost naar
west, tussen het Canal du Midi en de Middellandse zee, bieden
de 21 routes alle moeilijkheidsgraden : bijzonder eenvoudig
(1 groene route), eenvoudig (12 blauwe routes), tamelijk moeilijk
(7 rode routes) en moeilijk (1 zwarte route).

Een panoramisch overzicht van de 21 routes is te vinden op de
vier vertrekpunten en een folder is op verzoek beschikbaar bij
het toeristenbureau.

CROSSFIETSCODE
De aanbevelingen voor een perfecte 
crossfietsvakantie. 
Crossf ietsen zoals u wi l t  !  Maar . . .

• Neem de afgezette paden voor uw veiligheid 
en respecteer de richting van de routes

• Overschat uw capaciteiten niet en blijf 
uw snelheid beheersen

• Wees voorzichtig en beleefd tijdens inhalen of kruisen
van wandelaars ; voetgangers hebben voorrang

• Controleer de staat van uw fiets en voorzie eten, 
drinken en accessoires voor reparatie als u er alleen 
op uit gaat

• Laat uw route achter bij bekenden

• Het wordt sterk aanbevolen om een helm te dragen

• Respecteer privéterreinen en landbouwgrond

• Pas op voor landbouwwerktuigen en bosbouwmateriaal, 
sluit hekken weer na uw doorgang

• Pluk geen wilde bloemen, fruit of paddenstoelen

• Verstoor de rust van wilde dieren niet

• Neem uw afval mee terug, wees discreet en respecteer
het milieu

GuideAccueil2015-NL_Mise en page 1  25/06/15  12:02  Page17



eestgevoel F
Het dorp en strand feesten

Animaties, feesten en tradities... Vias houdt ervan zich te vermaken en neemt U
gedurende het hele jaar mee in haar sfeer van vrolijke gezelligheid. Het folklo-
istisch hoogtepunt van de winterse feestelijkheden is het carnaval waar de 
bewoners van Vias zeer aan gehecht zijn : de dans van de “Buffetière” een 
optocht, verschillende animaties en natuurlijk het bal tot laat in de nacht.
Bezigheden, feesten, attracties... Vias houdt ven gezelligheid en neemt U de
hele zomer mee in de vrolijker ambiance : heerlijk eten en warm welkom in de
kleine restaurants, traditionele feesten, attractie park Europark, disco’s, 
bioscoop en het Vias Jazzfestival “Vias en Jazz”, Total Festum, Vias in de tijd van

de druivenoogst...

Het volledige programma van de feesten 
en activiteiten in de zomer staat ter 
beschikking bij het Toeristenbureau.

Steektoernooien
Als feestelijkheden en folklore rijmen met sport, dan wordt dat vertaald in
het organiseren van een steektoernooi. De “Challenge Navarette” verenigt
inwoners van Vias en vakantiegangers op de oevers van het Canal du Midi,
bij de brug van de Jonquié. In deze landelijke omgeving strijden de “chevaliers
de la tintaine (een platform voor op de boot)” tegen elkaar, staand op hun
rood met witte roeiboten, in een vreemd gevecht. De spelers beschermen
zich met een schild en proberen hun tegenstanders in het water te werpen
met hun lans. Elke aanval wordt begeleid door de muziek van fluiten en
trommels. 
Vrijdag 7 augustus - 20.30 uur - halteplaats voor pleziervaarders in Vias
follow-up van een pyrotechnisch show entertainment op het thema van
Riquet - 22.45 uur - Europark

“Lou Pouli de la Fabo”
Ter gelegenheid van de plaatselijke feesten laat de vereniging Lou Pouli de la Fabo de
tradities van het dorp herleven door middel van de totemdieren van Vias, “les poulains
(veulens)”, begeleid door hun dansers en musici. In vele dorpen in het hart van de
Hérault zijn dieren gekozen als symbool, waarvan de oorsprong verloren is gegaan in
de plaatselijke geschiedenis. Deze dieren met een lichaam van stof worden beschouwd
als de beschermers van de gemeenschap en worden tot leven geroepen voor hun
presentatie tijdens de plaatselijke feesten. De Chameau (kameel) van Béziers, de
Boeuf (os) van Mèze, het Poulain (veulen) de Pézenas en hun collega’s ontmoeten
elkaar ter gelegenheid van de bijeenkomst van de totemdieren.
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o Seizoensopenening
Zondag 26 april 
De winkeliers in Vias Plage nodigen u uit om de
opening van het seizoen te vieren met de groep
Artscène. Tentoonstelling van Porsche et Harley,
16 uur : opening van het seizoen met de burge-
meester, de heer Jordan Dartier, hardloopweds-
trijd voor verklede obers, trekking van de loterij
gevolgd door een gratis drankje, aangeboden
door de winkeliersvereniging.

Donderdag 28 mei  
Vanaf 18.30 uur het Office de Tourisme nodigt zijn
partners uit om de opening van het seizoen 2015
te vieren rond de grote evenementen van deze
zomer en met gesprekken onderbroken door mu-
zikale intermezzo's. Salle de Diffusion de spectacles
in Vias.

o Musiek festival 
Zondag 21 juni, place du 14 Juillet 
Opening van de avond met de leerlingen van de 
gemeentelijke muziekschool.

o Openluchtbioscoop   
Zaterdag 11 Juli  
“La Fabuleuse histoire de Monsieur Riquet”, ont-
werper van het Canal du Midi. Een film van Jean
Périssé, verteld door Bernard Le Coq. 21.30 uur,
Place du 11 Novembre.

o Nationale Feestdag 
Maandag 13 Juli  
Optocht met lampions fanfare met La Sauce et
les Arts, vuurwerk, ballen Place du 14 Juillet met
Duo Elegance…
Dinsdag 14 Juli   
Concert 100% Rythm and Blues met Béziers
Rythm and Blues Band.

o Bioscoop op het strand
Woensdag 29/07 - 08/08 - 12/08
In zee, Farinette.

o Dorpsfeest
Vrijdag 14 augustus  
DJ local Robin Garrigues.

Zondag 16 augustus  
Vuurwerk gevolgd door een bal - Vias-Plage - In
zee.

o Le “Before des Brescoudos” 
Zondag 30 augustus   
Bal avec le guitarist chanteur Jean Louis Sciascia
(rock, pop music, français et international)

o Festival “Vias en Jazz” 
24, 25 en 26 juli
Ook dit jaar weer presenteert het “Vias en Jazz”
een eclectisch programma. De gratis concerten
zijn geprogrammeerd door Olivier Cabassut en de
Culturele afdeling en zullen zowel kenners als
neofieten overtuigen.

Vrijdag 24 juli 
Le Fanfaristan Orkestra
19 uur, op het place du 14 Juillet
Smocky Joe Combo
21 uur, op de place du 11 Novembre

Zaterdag 25 juli  
I Love You Jazz Band
19 uur, op het place du 14 Juillet
Matthieu Boré
21 uur, op de place du 11 Novembre

Zondag 26 juli  
Royal Jazz Band
19 uur, op het place du 14 Juillet
Big Band Brass
21 uur, op de place du 11 Novembre

Drie data voor 6 gratis concerten en de onontkoom-
bare Cave à Jazz om de avonden voort te zetten
met gezellige jamsessies in de “Vigneronne”, Vias
Village.

16 17

o Stella Maris et Sant Joan de la Mar
“Vivez la légende”
6 en 7 juni  
Zaterdag 6 juni    
Vanaf 17 uur in Vias Plage : reconstitutie van schip-
breuken, gevechten, middeleeuwse maaltijden,
kampementen, activiteiten en workshops...

Zondag 7 juni    
Vanaf 10 uur in Vias village : processie naar de kerk
Saint Jean Baptiste, zegening van de Maagd, mis.
Middeleeuwse activiteiten en workshops.

o “Vias per Vendemias”, 
het druivenoogstfeest viert 
de wijntradities
8e editie van het druivenoogstfeest
11, 12 en 13 september
Op initiatief van het Office du Tourisme volgt Vias
ook dit jaar weer een oude, vrolijke traditie : “het
druivenoogstfeest”. Sinds 2009 is een weekend in
september gereserveerd voor diverse en geva-
rieerde feestelijkheden in onze stad en de tradities
die hieraan verbonden zijn.

Vakantiegangers en bewoners van Vias grijpen
deze gelegenheid aan om bijzonder gezellige
momenten te beleven : openingsavond met fan-
fare, proeverij, fiets- en crossfietstochten door de
lokale wijngaarden, tentoonstellingen, folkloristische
demonstraties, “baléti” en oude beroepen...

Om optimaal te genieten van deze drie dagen feest
is accommodatie beschikbaar voor kortingsprij-
zen.

Het volledige programma van de feesten en acti-
viteiten in de zomer staat ter beschikking bij het
Office de Tourisme.

Royal Jazz Band

Saboy

…feest, cultuur en tradities

traduire
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Rondleidingen
met gids

o Wandeling te voet langs het Canal du Midi
en bezoek aan de bouwwerken van de
Libron - 2 uur
Van 15 juni tot 15 september : 
woensdag ochtend
Vertrek om 10 uur bij het Office de Tourisme,
via de halteplaats voor pleziervaartuigen
voor een wandeling tot aan de bouwwerken
van de Libron. Presentatie van Pierre-Paul
Riquet, geschiedenis van het kanaal, bouw
van de mobiele aquaducten van de Libron :
het voorgaande bouwwerk (het vlot van de
Libron), het huidige bouwwerk, de werking
van de bouwwerken.

o “Vias, histoire à suivre...”
Rondleidingen met gids door het histori-
sche centrum - anderhalf uur
Juli en augustus : dinsdag aan het einde
van de middag, op inschrijving
Fragmenten geschiedenis, elke dinsdag, in
de kerk Saint Jean-Baptiste, route van de 
Venetiaanse poorten, place du 14 juillet en
Maison du Patrimoine.
Het vertrekpunt bevindt zich op het voorplein
van de kerk Saint Jean-Baptiste, om 10 uur.

o Jeu Riquet à la Loupe - 2.30 uur
Van april tot september : Frijdag, 
elke twee weken, op inschrijving. 
Speciaal voorhet hele gezin ! 
Een nieuw ontdekkingsspel dat in Vias is be-
dacht, om alles te weten te komen over het
Canal du Midi en de bouwwerken van de Libron.

ntmoetingenO

De markten

o Markt   
Van 15 april tot 15 september   
Elke woensdag - en zaterdag ochtend rond
de kerk.

Van 15 september tot 15 april   
Elke zaterdagochtend.

o Boerenmarkt
Om kennis te maken met de plaatselijke sma-
ken en de streekproducten kunt u elke maan-
dagochtend tussen 16 juni en 8 september
terecht op de markt van de lokale producen-
ten, aan de kust in Vias Plage.

o Nachtelijke ambachtsmarkt
Elke dinsdag in juli en augustus. Van 19 uur
tot middernacht, place du 14 Juillet in Vias.

Het accent en het leven hebben de geur van
het fruit en de smaak van de Languedoc. Deel
het geluk om te leven van de inwoners van
deze streek op de markten, u staat hier midden
in het Middellandse-Zeegebied.

De rondleiding met gids zijn gratis maar
e plaatsen zijn beperkt, het wordt aan-
geraden om te reserveren. en proeverij. 

Inlichtingen en reserveringen :  
Toeristenbureau 04 67 21 76 25
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  o L’été au rythme des planètes avec l’association “Ciel, mon ami”
Donderdag op 25 juni, 2 en 9 juli, 20 en 27 augustus van 17 uur tot
middernacht. Centre de Loisirs du Libron. 
Kom samen met enthousiaste liefhebbers en de vereniging “Ciel mon
ami” 's avonds naar de sterren kijken, met de voeten in het zand.
Het einde van de middag is gewijd aan het kijken naar de zon, met
speciale telescopen voor dit soort waarneming.
Zodra de nacht valt, rond 21.30 uur, is het tijd voor een verhaal onder
de sterrenhemel met als onderwerp de eerste blik naar de hemel,
het zonnestelsel, mythologische legendes over de voornaamste ster-
renbeelden en ruimtereizen.

Muzikale cruises   

o Op het Canal du Midi in Vias
Vrijdag 17 april, 15 mei, 19 juni, 17, 24 en 31 juli, 14, 21, 16 en 28
augustus, 4 september
18.30 uur, vertrek bij de Halte Nautique in Vias
Een site die deel uitmaakt van het werelderfgoed van Unesco? Dat
presenteert Vias u nu met zijn muzikale cruises op het Canal du Midi,
een show van twee uur op het water. Het zomerprogramma is geva-
rieerd en kleurrijk : Franse chansons, ritmes uit Latijns-Amerika en de
Caraïben, bekende jazzmuziek uit New Orleans... U zult genieten van
deze vrolijke tocht en als het avontuur u bevallen is, dan hopen we u
snel weer te zien ! 
Ga aan boord voor twee uur kennismaking op het water, met muziek
van “Trio Olivier l’Hôte”, “Le Voyage de Mistinguette” van Bénédicte
Blanc, “La Milone” of de “Royal Jazz Band”.
In samenwerking met de Bateaux du Soleil

Sportieve 
activiteiten

o BMX event de 8e mei bij Vias Plage 
Aan de parking van het Toeristenbureau 

o Op 21 April, Vias viert de fiets !
Aan om 10 uur, vertrek van de Toeristenbureau.
Mountainbike tocht tot het domein van Preignes-
le-Viaux, picknick in het park van het kastelle,
workshops van kayak modules op de cursus…
In samenwerking met de VTT/VTC club van
Vias en de Cyrpeo vereniging. 

o Op 30 mei, Vias viert de fiets ! 
Bike Tour cross/stadsfiets met Roadbook of
GPS “Een avontuurlijk circuit van 40 km”.
Samenkomst om 8.30 uur bij het Office de
Tourisme voor een vertrek om 9 uur.
Overhandiging van het Roadbook, program-
meren van de GPS.
Vrije, autonome route - Tussen wijngaarden
en vulkanen.
Reservering aanbevolen voor 30 mei op : 
04 67 21 76 25 - 06 03 32 57 30.
In samenwerking met de Club VTT-VTC en
Association Cyrpéo.

o Fietstochten met de Cyclotourisme Club
Viassois 
In April, mei, juni en September : vertrek dins-
dag en vrijdag om 8 uur van de parkeerplaats
Gambetta. Vertrek elke woensdag op 07.30
uur en Zondag om 07.30 uur en 8 uur - Avenue
de Bessan
In Juli en Augustus : Vertrek elke dinsdag, vrij-
dag en zondag om 8 uur voor het Office de
Tourisme. Vertrekken op woensdag en zon-
dag om 07.30 uur van de Avenue de Bessan.

Zondag 19 juli : Zomerse fietstocht 
“Si on allait faire un tour” van de Cyclo Tourisme
Club. Vertrek 7.00 uur van het gymnasium.

o Met de VTT-VTC Club Viassois 
Elke donnderdag en zondag zomerse uits-
tapjes, vertrek om 8.30 uur vanaf de Parking
Gambetta.

“Vélo en fête” : gezinstochten op Dinsdag 14
en zaterdag 15 augustus. Vertrek om 9 van
de parkeerplaats van het Office de Tourisme.

o Pétanque
Pétanquewedstrijden, georganiseerd door 
“La Boule Joyeuse” op de gemeentelijke pé-
tanquebaan. 
Het volledige programma van de pétanque-
wedstrijden in de zomer staat ter beschikking
bij het Toeristenbureau.

In juli en augustus kunt u de sportinstructeurs
van de stad en de plaatselijke verenigingen
ontmoeten rond sportieve- en spelactiviteiten.

18 19

Trio Olivier l’Hôte

La Milone

…feest, cultuur en tradities

Astronomische 
waarnemingsavonden 
op het strand 
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Pézenas - Ariel Gamzon

andelingen hierWen daarTerritoire
“Hérault-Méditerranée”

Geschiedenis en prachtige 
landschappen
In de vruchtbare vallei van de rivier de Hérault loopt het
gebied van de stedelijke gemeenschap Hérault-Méditer-
rannée in het zuiden door tot aan zee en ontmoet in het
noorden het achterland van de Hérault, waardoor het
een grote variëteit aan landschappen en natuurlijke om-
gevingen te bieden heeft. Culturele routes, historische
aanpak, kennismaking met landschappen of op zoek
naar heerlijke smaken, er zijn duizend en één manieren
om deze strek te verkennen…

Diet gebied omvat de volgende gemeenten : Adissan,
Agde, Aumes, Bessan, Castelnau de Guers, Caux, 
Cazouls d’Hérault, Florensac, Lézignan, Montagnac,
Nézignan l’Evêque, Nizas, Pézenas, Pinet, Pomérols,
Portiragnes, St-Pons de Mauchiens, St-Thibéry et Vias.

Culturele tour, historische benadering, landschap explo-
ratie of gastronomische wandeling : duizend en een 
manieren om dit land te ontdekken...

U vindt alle informatie en documenten om u te begeleiden 
op je te vinden ontdekkingen bij de Toeristenbureau op het
grondgebied van de Communaute d'Agglomeration Herault-
Mediterranee.

Agde - C. Bernabé

Liefhebbers van geschiedenis en archi-
tectuur : vinden hier een rijk, ongerept 
erfgoed : dorpjes uit de Languedoc, mid-
deleeuwse kastelen, indrukwekkende 
kathedralen en discrete Romaanse ker-
ken vertellen de lange geschiedenis van
endeze streek en zijn inwoners. 

Ontdek het Canal du Midi (op de lijst van
werelderfgoed van UNESCO) op het water,
op de snelheid van een aak of tijdens een
lange wandeling over de schaduwrijke 
oevers. 
Luister naar het verhaal van het “land van
kunst en geschiedenis” van Pézenas, 
verblijfplaats an Molière, duik onder in 
2 500 jaar geschiedenis van de stad Agde,
gelegen tussen zee, rivier en kanaal.

Doorkruis het platteland waar u verborgen
“capitelles” vindt, oude molens en kalko-
vens. Ga op zoek naar wijngoederen waar-
van de kastelen en tuinen de souvenirs
meedragen van een weelderig en rijk 
verleden.

Proef de zeeproductenen de beroemde
schelpdieren uit het nabijgelegen bassin
de Thau, maar ook de plaatselijke lek-
kernijen. Beleef de Middellandse Zee-
cultuur op de plaatselijke feesten en bij
de recreatieve en culturele activiteiten,
die zijn georganiseerd om uw verblijf
nog aangenamer te maken. De Offices
de Tourisme van de stedelijke gemeen-
schap Hérault-Méditerranée stellen
documenten en informatie ter beschik-
king die u in uw kennismaking zullen
begeleiden.

Liefhebbers van lekker eten en fijnproevers
volgen de Route des Vignerons et des 
Pêcheurs, die u uitnodigen om hun “levens-
kunst” en de genoegens van deze streek
te delen. In de frisse omgeving van de 
particuliere en coöperatieve wijnkelders

Profiteer volop van de zon, de 23 km fijn
zandstrand, en de vele activiteiten in de
Badplaatsen.

kunt u uitstekende wijnen proeven, die
zijn identiteit verlenen aan de combinatie
van de grond, het klimaat van de Middel-
landse Zee en de druivensoorten.
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o Aéroclub Portiragnes
de Béziers Cap d’Agde 04 67 90 99 30
RD 612 06 34 43 94 28
contact@aerobeziers.com
www.aerobeziers.com       
GPS : N 43°323429 E 3°3532333
De leden van de vliegclub zijn allemaal enthou-
siaste vliegers en ontvangen u in hun nieuwe
gebouwen, in een gezellige, ontspannen
sfeer. Luchtdoop : ontdek de landschappen
van de Hérault vanuit de lucht, op de passa-
giersplaats. Eerste vluchten : naast een gedi-
plomeerde instructeur ontdekt u achter het
stuur de sensatie van het vliegen. Vliegschool :
buiten vrijetijdsvluchten bezit de vliegclub
ook zijn eigen vliegschool. Vluchtsimulator. 
Prijs : vanaf 50€/pers

CBGB

Het hele jaar geopend

Luchtactiviteiten

20 21

o Megakart - kartcircuit Vias Plage
En face d’Europark 09 50 28 95 91
michel@megakart.fr 06 61 49 36 37
www.megakart.fr 
GPS : N 43°30029 E 3°413615
Ouvert hors saison de 14h à 18h les week-endset
vacances scolaires. En Juillet et Août de 14h à 1h.
Karts voor kinderen vanaf 7 jaar. Karts voor
volwassenen 280 cc en semi-competitie 390 cc
RT8 (laatste generatie). Karts Rx250 (modulair
vermogen 11 tot 28 CV). Evenementen : ver-
jaardagen, stages, wedstrijden. Competitie :
training FFSA-leden : tweetaktkarts. Training
FFSA-leden op tweetaktkarts.
Min. Prijs 10€ Max. prijs 35€

CBDGB

Geopend van maart tot oktober

Karting

o Mini-Golf Californien Vias Plage
283 av. de la Méditerranée 04 67 21 57 13
magdoje@orange.fr
www.viasminigolf.com 
GPS : N 43°298221 E 3°4172844
Geopend van 16.00 tot 2.00 uur.
5000 m2 exotische sfeer, 2 parcours van 18 holes
op green, watervallen, vijvers... Einde van de
reis in een typisch Amerikaanse garage uit de
jaren 30 langs de bekende Route 66.
Min. Prijs 7€ Max. prijs 9€

GB

Geopend van 21 juni tot 8 september

Minigolfanlagen

o Mini-Golf - crêperie bretonne Vias Plage
Le Lodge
Av. des Rosses 04 67 21 78 45
farret@wanadoo.fr
GPS : N 43°291339 E 3°4185854
Kom een aangename, ontspannen avond
doorbrengen, vol lachen en gezelligheid, et
vrienden of familie, rond een partijtje minigolf.
18 cementpistes op 2000 m². Le Lodge biedt
u ook een bar en Bretons pannenkoekenhuis
in Balinese sfeer, met een buitenterras. 
Min. Prijs 4,5€ Max. prijs 5€

Geopend van 1 mei tot 6 september

GB CB

IN VIAS

o Soccer Player Vias
9 rue de la Boyne 04 99 41 69 90
ZAE la Source 06 61 18 61 91
soccer.player@free.fr 
www.soccer-player.fr   
GPS : N 43°183465 E 3°225873
Het hele jaar geopend op reservering. In het
seizoen van 10 tot 23 uur.
Vermaak u met uw vrienden op onze synthe-
tische indoor voetbalvelden van de nieuwste
generatie. U kunt kiezen uit velden voor vier,
zes, acht of tien spelers. Gebruik van de
vestiaires met douches en clubhuis.
Min. Prijs 5€ Max. prijs 10€

Het hele jaar geopend

Football Indoor

... ontspanning voor allenctiviteiten
Sport & vrijeA
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o Ranch Fumat Vias Plage
Parc de Loisirs 06 89 68 28 85 

06 13 17 26 54
frederic.fumat393@orange.fr
http://ranchfumat.blog4ever.com
GPS : N 43°300009 E 3°4163188
Paardrijden (1 of 2 uur), begeleid door gekwa-
lificeerde instructeurs, strand, Canal du Midi,
zonsondergangen. “Toro Piscine” op dinsdag
en donderdag avonden in juli en augustus.
Min. Prijs 16€ Max. prijs 30€

Geopend van 11 april tot 15 september 

Ranch 

o Tennis Club Viassois Vias
Avenue de Béziers 06 72 62 53 04 
info@tennisclubvias.fr 07 83 11 40 62
www.tennisclubvias.fr
GPS : N 43°313126 E 3°414774
3 Vaste banen. Tarif per uur, kaart van 6 uur.
Reserveren verplicht. Zomer toernooi van de
jeugd in de tennishal van 03/07 tot 12/07.
Min. Prijs 10€ Max. prijs 50€

Het hele jaar geopend

Tennis

o Europark  Vias Plage
Parc de Loisirs 04 67 30 71 06 
europarkvias@hotmail.fr
www.europark.fr
GPS : N 43°290566 E 3°4159198
Tous les soirs de 20h à 2h.
De grootste vaste kermis in Frankrijk viert zijn
30e verjaardag. Meer dan 80 attracties. Nieuw :
de hoogste toren van Europa, Dark Zone, Stunt
Jump... en nog altijd Euroloop, Rio Bravo, Eu-
rospeed, 5D-simulator. Restaurant ter plaatse
vanaf 19 uur. 's Avonds halve prijs en kortingen,
en vuurwerkavonden. Tarieven ter plaatse voor
de sensationele attracties.
Prijs/Attractie : Min. 2€ Max. 5€

Geopend van 19 juni tot 7 september

Attractieparken

CBGB

o Europark Indoor Vias Plage
Parc de Loisirs 04 67 30 71 06
contact@europarkindoor.com 
www.europarkindoor.fr
GPS : N 43°290566 E 3°4159198
Elke dag in het seizoen van 10 uur tot 19 uu.
Het grootste indoor vrijetijdspark in Frankrijk
voor kinderen van 1 tot 13 jaar, van 3 000 m². 
10 attracties : klimmuren, evenwichtsroute, 
glijbanen met 8 pistes, labyrinten op 8 niveaus. 
2 speeltuinen. Educatieve ruimtes, een biblio-
theek, gratis internet, ontspanninghoek, VIP
hoek, speciale verjaardagsruimte. Deze hele
ruimte is uitgevoerd met laagspanning, aircon-
ditioning en verwarming, camera's en controle-
schermen.
Tarif unique : 10€

Het hele jaar geopend

CBGB

NIET VER  
VAN VIAS

o Chutextrem Lezignan-Corbières
Aérodrome 06 81 65 33 86
Plaine Conilhac
contact@chutextrem.com
www.chutextrem.com
GPS : N 43°1549417 E 2°9975593    
Durf de ervaring van uw leven ! Beleef een
vrije val met een tandemparachute. Uw bege-
leider zorgt overal voor ! Adem diep de zuurs-
tof in en laat de adrenaline razen, profiteer
van een uitzonderlijke vrijheid... Professionele
parachuteschool, vrije val-simulator lucht-
doop in een vliegtuig, panoramische vlucht,
pilotenstage. Wij bieden u 20 € korting op de
parachutesprongen met begeleider buiten
juli en augustus.
Min. Prijs 49,90€ Max. prijs 1515€

Geopend van 6 maart tot 20 december  

SP CBGB P

Luchtactiviteiten

ctiviteiten
Sport & vrijeA
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o Vallée des Moulins St-Martin-de-Londres
Pont Bertrand – D 122 04 67 73 12 45 
valleedesmoulins@wanadoo.fr
www.canoevdm.com
GPS : N 43°8043 E 3°6659
Uitsluitend per boot bereikbaar. Weelderige
begroeiing. U ontmoet hier reigers, karpers,
libellen. Non-stop pendelboot. Afgesloten
privéparkeerplaats.
Min. Prijs 12€ Max. prijs 20€

Geopend van 1 mei tot 15 september

SPGB CB

22 23

o Aquarium marin Cap d’Agde
11 rue des Deux Frères 04 67 26 14 21

aquarium@aquarium-agde.com          
www.aquarium-agde.com 
GPS : N 43°12 7 E 3°30 19
Geopend van 10 tot 19 uur en juni en septem-
ber, en van 10 tot 21 uur in juli en augustus, en
minimaal van 14 tot 18 uur op de andere dagen
van het jaar.
Dankzij het natuurlijke zeewater dat voort-
durend ververst wordt, kunnen wij u een 100%
natuurlijke show bieden uit de Middellandse
Zee en de tropische oceanen, in 28 aquariums. 
Min. Prijs 5,70€ Max. prijs 7,80€

Het hele jaar geopend

CBGB

Aquarium

o Roquebrun canoë Roquebrun
04 67 89 52 90 
06 71 91 47 87

canoeroquebrun@wanadoo.fr
www.canoeroquebrun.com 
GPS : N 43°4980752 E 3°02688966
Canoë Roquebrun, al 30 jaar: ontvangst en
service. 4 van de meest prestigieuze routes
van de Orb: Adrénaline van 21km; Eaux vives
van 15 km; 4 Gorges van 10 km; Courte écume
van 5 km. U moet 30 min. voor het vertrek van
de pendelbus in Roquebrun aanwezig zijn.
Kano 2 plaatsen (3 plaatsen voor kinderen 6-
10 jaar max. midden in de boot). Kajak 1 plaats
vanaf 10 jaar. De hele dag snacks, vanaf 6 juni.
Foto. Verhuur van neopreenpakken. Routes
van 2 en 3 dagen (25/35 km).
Min. Prijs 17€ Max. prijs 28€

o Réals Canoë Cessenon-sur-Orb
Base de Réals - RD 36 04 67 89 61 65 

info@base-reals.com
www.base-reals.com    
GPS : N 43°2611 E 3°518
Het hele team van Réals Canoë Kayak ver-
welkomt u graag in Cessenon sur Orb en op
de drempel van het Parc Naturel Régional du
Haut Languedoc. Wij bieden u om te komen
kennismaken met de Vallée de l'Orb, in kano
of kajak, dankzij routes die voor elk niveau ge-
schikt zijn: 5 – 12 – 17 of 30 km. Tussen wijn-
gaarden en "garrigue", tussen wildwater en
ontspanning zult u een aangenaam, leerzaam
moment vol emotie doorbrengen. Een avon-
tuur om te beleven en te delen met het hele
gezin of vrienden, voor onvergetelijke herin-
neringen. Verhuur van kano's voor 2 perso-
nen of kajak voor 1 persoon (vanaf 8 jaar en
op voorwaarde dat u kunt zwemmen). Gratis
parkeren, bar ter plaatse, grote picknickruimte
met barbecue in de nabijheid.  
Min. Prijs 16,50€ Max. prijs 24€

CBGB

Geopend van 15 april tot 15 oktober

Kanus/Kajaks

CBGB D

o Kayapuna Saint-Guilhem-le-Désert
12 av. St Benoît d’Aniane 04 67 57 30 25
contact@canoe-kayapuna.com
www.canoe-kayapuna.com  
GPS : N 43°7319598 E 3°5532440
Kanoafdaling in de Gorges de l’Hérault.
Route van 3 of 12 km (kinderen min. 6 jaar,
moeten kunnen zwemmen). Ongerepte site,
uitsluitend per kano bereikbaar. U hebt de
hele dag om in uw eigen tempo te genieten
en te peddelen. Uw auto wacht u op bij de
aankomst van de route. Gratis parkeren.  
Min. Prijs 14€ Max. prijs 30€

Geopend van april tot september   

GB D

o Montana Agones
Lieu-dit “Mon plaisir” 04 67 73 36 76
canoe-montana@wanadoo.fr
www.canoe-cevennes.com 
GPS : N 43°896 E 3°729
3 kanoroutes in het mooiste, meest ongerepte
gedeelte van de Gorges de l’Hérault. Kano of
kajak, 1, 2, 3 of 4 plaatsen. Groot parkeerter-
rein, schaduwrijke picknickplaats. Halve prijs
voor kinderen onder 11 jaar. Minimum leeftijd
6 jaar, moeten 25 meter kunnen zwemmen.
Min. Prijs 19€ Max. prijs 24€

Geopend van april tot oktober

SPD CBGB

o Rapido Saint-Guilhem-le-Désert
2 rue St-Benoît d’Aniane 04 67 55 75 75
contact@canoe-rapido.com
www.canoe-rapido.com  
GPS : N 43°7327600 E 3°5533200
Wij presenteren u twee uitzonderlijke routes
voor natuurliefhebbers, dicht bij St Guilhem
le Désert. De klassieke afdaling van 12 km,
met kleine, risicoloze stroomversnellingen,
vanaf 6 jaar. Het kliffencircuit van 4 km, op het
meer van Puéchabon, met kinderen ouder
dan 4 jaar. U hoeft geen wegen, camping of
barrage over te steken ! Een exclusiviteit van
Canoë Rapido.
Min. Prijs 16€ Max. prijs 23€

Geopend van 1 april tot 30 oktober

GB

30 M
IN VAN BÉZIERS

Geopend van 15 april tot 30 september

trop long
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o Azimut Aventures  Portiragnes-Plage
Domaine de Roque-Haute 06 30 36 09 57

contact@azimut-aventures.fr
www.azimut-aventures.fr
GPS : N 43°17607 E 3°21653
Du 11/04 au 14/06, ouvert le mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 19h. Vacances
de printemps Zone A, tous les jours de 14h à
19h. Du 15/06 au 30/06, tous les jours de 13h
à 19h ; juillet et août, tous les jours de 9h à 19h.
Vertrek van het adventureparc in een gratis
minibus. Canyoning, sportieve kennismaking.
Sprongen, glijbanen, watervallen, abseilen in
een prachtige omgeving. Vanaf 10 jaar.    
Min. Prijs 49€ Max. prijs 65€

Geopend van 11 april tot 31 oktober

GB

o Aventure 34 St-Vincent d’Olargues
Mas de Gua 04 67 23 27 92 

06 79 35 40 57
laventure34@gmail.com
www.canyoning-speleologie.fr     
GPS : N 43°5605920 E 2°8793500
Avonturenroute, speleologie, canyoning,
klimmen, trektochten, natuurraid... Weekend,
dag, verblijf, nacht. Met gediplo-meerde gids.
Voor iedereen vanaf 12 jaar.
Min. Prijs 35€ Max. prijs 60€

Het hele jaar geopend

Canyoning / Höhlenforschung / Klettern

o Speelgoedmuseum Valras Plage
Le Palais de la Maquette 
11 rue du Lt Panis 04 67 39 13 53
lepalaisdelamaquette@gmail.com
www.palaisdelamaquette.com 
GPS : N 43°2474578 E 3°2953205
Laagseizoen : schoolvakanties + weekends ;
in April, mei, juni en September, elke dag 7/7
van 10 uur tot 7 uur ; in Juli en Augustus, 7/7
van 10 uur tot 20 uur.
Uniek in Frankrijk, de grootste collecties
constructiespelletjes “LEGO” en “K’NEX” om
u te verwonderen, ontspannen en te spelen,
alleen of met het gezin, meerdere spelruimtes
en workshops zijn beschikbaar met hulp en
begeleiding van het museumpersoneel. Twee
maquettes zijn onderscheiden door het 
Guiness Book of records.
Min. Prijs 4€ Max. prijs 5€

GB D CB

Ouverture van februari tot december

Musea

o Paint Ball Forest  Béziers
Bois de Bourbaki 06 25 43 41 37
Rte de Bessan D28 06 09 98 74 83 
beziersaventure@gmail.com
www.beziersaventure.com
GPS : N 43°2056 E 3°1914
Het hele jaar geopend op reservering.
Midden in het bos, met houten modules voor
missies die de verbeeldingskracht uitdagen :
kom paintball spelen in het bos van Bourbaki.
U speelt hier in alle veiligheid in een aange-
naam, schaduwrijk dennenbos. Vanaf 12 jaar.
Min. Prijs 21€ Max. prijs 39€

Het hele jaar geopend

Paint Ball

GB SPo Office des Moniteurs Vieussan
Le Mazet 06 85 74 67 61
Route d’Olargues - D14
office.moniteurs@laposte.net 
www.languedoc-canyoning.fr   
GPS : N 43°540088 E 3°2.968647
Ontdek het achterland anders : Wij stellen u
puur sportief plezier voor in de ongerepte
canyons van de Languedoc. Helder water,
sprongen, glijbanen, watervallen, afdalingen
en emoties wachten op u, met het gezin of
vrienden! Per dag of halve dag, een verfris-
send uitstapje met onze altijd vrolijke, gedi-
plomeerde begeleiders, die het u graag naar
de zin maken !
Min. Prijs 35€ Max. prijs 50€

GB SP

Het hele jaar geopend

o Bureau des Moniteurs Ganges
15 Place des Halles 04 67 83 80 70

www.moniteurs-herault.fr     
GPS : N 43°934657 E 3°710039
Sport en amusement op één dag of halve
dag, meerdere programma's activiteiten op
verschillende dagen. Kwaliteit dienstverlening
met gekwalificeerde instructeurs. Wij nodi-
gen u uit om onze passie en ontdek de rijke
mogelijkheden van onze regio.
Min. Prijs 35€ Max. prijs 55€

GB CV

Het hele jaar geopend

ctiviteiten
Sport & vrijeA

traduire
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o Agd’Aventure Cap d’Agde
06 23 30 12 22

Domaine St Martin
agd.aventure34@orange.fr
www.agdaventure.com     
GPS : N 43°290886 E 3°50972
Elke dag in de schoolvakanties en in juli en
augustus van 9.30 tot 19 uur geopend. 
Reserveren aanbevolen.  
11 routes en meer dan 160 activiteiten. Twee
kennismakingsroutes. Kabelbaanroutes. Kin-
deren vanaf 4 jaar. Gratis parkeerplaats, koude
drankjes, picknickplaats. Kids (van 3 tot 5 jaar),
junioren (van 6 tot 12 jaar) volwassenen (13 jaar
en ouder). Prijzen voor groepen.
Min. Prijs 14€ Max. prijs 20€

DGB

Geopend van 12 april tot 3 november 

Avonturenparken

o Cactus Park Bessan
Chemin de la Turque 04 67 77 16 16
cactuspark@wanadoo.fr
www.cactuspark.fr   
GPS : N 43°2056 E 3°2512
Geopend : Elke dag, van april tot september.
Groot park van 8 hectare, exotische luin met
duizende, cactussen en vetplanten, palmbo-
men, bamboe, vijvers, dierenpark met jaks,
lama’s, stieren, ezels, pony’s geiten, exotische
vogels... Picknickplaatsen, koude drankjes en
ijs, spelletjes voor kinderen, verkoop van
cactus, toiletten ingericht voor mensen met
een handicap. 
Min. Prijs 5€ Max. prijs 6€

SPGB

Geopend van februari tot november

Planten en dierenpark

o Manade Sauvan  Agde
Route de Béziers 06 15 46 14 77
manade.sauvan@gmail.com
www.manade-agde.com
GPS : N 43°3130632 E 3°44335556
Geopend elke donderdag namiddag in april,
mei, juni en september. Dinsdag en donderdag,
om 18 uur in juli en augustus.   
Kennismaking met de stierenfokkerij in de
Camargue, presentatie van de tradities die
hiermee verband houden, demonstratie van
het selecteren van de dieren te paard door
de guardians. Op reservering.  
Min. Prijs 9€ Max. prijs 13€

Geopend van 1 april tot 30 oktober

GB

o Toeristische treintje  
van Cap d’Agde Cap d’Agde
Centre port 04 67 94 90 81
Place Barbecue 06 61 10 90 81 
dubosson.olivier@gmail.com
www.lepetittrain.fr
GPS : N 43°1707 E 3°3037
4 bezoeken aan Cap d’Agde (vulkanische 
kliffen, uitzicht over de havens...) met com-
mentaar over de 2600 jaar van de Cité d’Agde
of de vilkanen van de Cap.   
Min. Prijs 4,50€ Max. prijs 7€

DGB

Geopend van 11 april tot 1 november

Toeristische treintje

o Pédalorail  Saint-Thibéry
Le Pont Romain 06 01 71 20 49 
(Volg richting Florensac) 06 37 57 57 94
anne.prat.15@gmail.com
www.pedalorail.com
GPS : N 43.39660685180907 E 3.42353940010070
Geopend : elke dag.
Natuurliefhebbers, kom een gezonde tocht
maken met een Pédalorail op het voormalige
spoor van Saint Thibéry. U wordt hartelijk ont-
vangen aan de oever van de Hérault, bij een
voormalige graanmolen en een Romeinse
brug. De pédalorails kunnen 4 volwassenen
of 2 volwassenen en 3 kinderen zonder leef-
tijds-grens vervoeren. Vertrek vanaf 9.30 uur.
De route duurt ongeveer 1.15 uur. Op verzoek
zijn gratis babyzitjes beschikbaar. De route is
schaduwrijk. Ter plaatse een picknickplaats.
Reservering aanbevolen.
Min. Prijs 3€ Max. prijs 15€

GB

Geopend van 1 april tot 30 november

Railfietsen

Manade 

24 25

o Azimut Aventures Portiragnes-Plage
Domaine de Roque-Haute 06 30 36 09 57

contact@azimut-aventures.fr
www.azimut-aventures.fr
GPS : N 43°17607 E 3°21653
Geopend : schoolvakanties elke dag, 14 uur
tot 19 uur. Van 15 juni tot 30 juni van 13 uur
tot 19 uur. In juli en augustus, elke dag van 9
tot 19 uur.
3 Uur maatschappij. 17 cursussen geschikt in
de bomen, op alle niveaus, 1 extreme cursus
voor de sterkste, speciale kabelbanen voor
jong en oud. 4 baby cursussen voor kinderen
ouder dan 4. Acrobatische bos cursus, 8 cur-
sussen voor alle niveaus, zipline 120 meter lang.
Min. Prijs 12,50€ Max. prijs 21,50€

Geopend van 12 april tot 31 oktober

GB D

Domaine de la Serre 04 83 43 60 00 
secretariat@zooherault.com
www.zooherault.com
GPS : N 43.39864 E 3.412055000000009
Öffnungszeiten : Täglich von 9 bis 20 Uhr.
Voor onvergetelijke ontmoetingen en contacten met
dieren. Gedurende ongeveer 3,5 uur maakt u kennis
met de ongelooflijke variëteit (waaronder soorten die
uniek zijn in Frankrijk), onze show met vogels in vrije
vlucht La Féerie des Oiseaux (van april tot oktober),
een nurserie en een snackbar, een winkel en ver-
schillende evenementen in het jaar. Het park is 
geschikt voor beperkt mobiele personen. 
Min. Preis : 9€ Max. Preis : 14€

Ganzjährig geöffnet

GB SP

Zoo & Parc

o Val d’Hérault Nature Saint-Thibéry
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o Le Vieux Logis Vias
25 rue de la République 04 67 21 77 56 

contact@restaurant-levieuxlogis.com
www.restaurant-levieuxlogis.com 
GPS : N 43°3128592 E 3°4186601
En été, ouvert tous les jours sauf les mardis midi,
jeudis midi et samedis midi. Autres périodes :
nous consulter. 
Restaurant met airconditioning en terras, in
de historische wijk van Vias. Traditionele en
mediterrane gerechten (vis en vlees). Specia-
liteiten (onder andere) gevulde mosselen, ge-
gratineerde oesters, foie gras en vlees uit de
Aubrac. Privézaal voor 20 tot 25 personen op
de verdieping, voor evenementen op verzoek.
Reserveren aanbevolen. 
Menüs von 19€ à 42€. Kindermenu van 9€

Geopend van april tot oktober

CB

o L’Amandine Vias
3 place du 14 Juillet 04 67 30 29 78 
lamandinevias@gmail.com
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
Gevarieerde kaart. Dagmenu’s. Specialiteiten
à la carte. Traditionele gerechten. Geopend
elke dag in het seizoen. Buiten het seizoen,
gesloten op zondag’s avonds en maandag.
Kindermenü 8€

Het hele jaar geopend

CB

o L’Imprévu Vias
18 bis Bd de la Liberté 04 67 62 09 08  
GPS : N 43°3127067 E 3°4190486
Geopend elke dag Elke dag middag e 'S
avonds in de maand april, in het midden van
November. De rest van het jaar: elke middag.
Op vrijdag en zaterdag 's middags en 's avonds.
Cuisine traditionnelle et tapas dans un cadre
agréable et coloré. Poisson, desserts faits
maison et produit frais (menus et carte).
Menüs von 13€ - Kindermenü 6,50€

Het hele jaar geopend

o Le Sucre Glace Vias
22 place du 14 Juillet 06 09 32 70 74  
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
Geopend van 8 tot 19 uur (in laagseizoen) en
elke dag van 8 tot 2 uur (in juli en augustus).
Ljsjes, brasserie, crêperie.

Geopend van april tot eind september

o Chez Tonton  Vias
23 bis av. du 19 août 1944 06 24 09 89 14
GPS : N 43°3090633 E 3°417824 
Gesloten op maandag.
Pizza’s, salades, pasta.

o La Flamenca Vias 
Place du 14 Juillet 06 33 20 08 12 
GPS : N 43°312583 E 3°4188803

o L’ As de Pizz Vias 
3 rue Lamartine 04 67 21 57 12
GPS : N 43°312576 E 3°418142

o La Table du Boucher Vias
24 av. de la Mer 09 63 67 87 98
latableduboucher@orange.fr  
GPS : N 43°312619 E 3°4188991
Buiten het seizoen, gesloten op zondag, maan-
dag en Dinsdag 's avonds. 
Traditionele keuken. Grilge-rechten op een
houtvuur. 
Menüs von 14,90€ bis 26€. Kindermenü 8,50€

o L’Estoufadou Vias
Place du 14 Juillet 04 67 30 31 63
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
In de winter, de woensdagmiddag en op don-
derdag gesloten.
Traditionele gerechten, zelfgemaakte nage-
rechten. 

o L’Eternelle Pizza Vias
11 place du 11 Novembre NB
GPS : 43°3121239 E 3°4171678999999813

o La Koirium Vias
Bd de la Liberté 04 67 26 14 21
GPS : N 43°312619 E 3°4188991 
Salades, belegde broodjes, snacks.

o La Pause Vias
2 rue Jean Manzanera 09 66 90 75 89
GPS : N 43°312619 E 3°4188991

o Shenanigans Irish Pub Vias
Place du 14 Juillet 04 30 17 83 87
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
Salades, snacks, uitzending van voetbal- en
rugbywedstrijden op groot scherm.

Het hele jaar geopend

IN VIAS

o AIT Kebab Vias
49 bd de la Liberté 07 83 62 01 36  
GPS : 43°3107757 3°41750999999993

o Café de la Paix Vias
Place du 14 Juillet 04 67 11 90 97  
GPS : N 43°312583 E 3°4188803
Traditionele gerechten, Tapas.

Het hele jaar geopend

it etenU
... smaken van het zuiden

traduire

Na een dag aan het strand of
wandelen is er niets heerlijkers
dan een gedekte t a fe l  en de 
hartelij-keontvangst in een klein
restaurant ?
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o Warung Tapas Vias Plage
1026 av. de la Méditerranée 04 67 21 49 14
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Mexicaanse en Italiaanse gerechten. Restau-
rant en bar met musiek. Thema avonden.Titan
vlees & titan vis. Elke dag geopend.
Kindermenu. Gerechten van 8€ et 17€

Geopend van 24 april tot 6 september 

CB

o La Casita Vias Plage
Av. de la Méditerranée 09 51 92 24 60
restaurantlacasita@free.fr 06 95 65 21 44
GPS : N 43°2922078 E 3°4168417
Laagseizoen : op dinsdag gesloten.
Gezellig gezinsrestaurant in een rustige,
doodlopende straat. Spaanse specialiteiten,
paella, zwarte rijst, warme en koude tapas, ter
plaatse of om mee te nemen.

Geopend van april tot 30 september

o Coco Mango Vias Plage
Av. de la Méditerranée 06 21 84 05 17
GPS : N 43°2917288 E 3°4165823
Ambachtsman gletsjer. De enige fabrikant
van ices van Vias-Plage. 

o Chez Obélix Vias Plage
Av. de la Méditerranée NB
Marysol II
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Home cooking, buffetten.

o La Palmeraie  Vias Plage
Avenue des Rosses 04 67 21 60 20 
Camping Farret
GPS : 43°290859 3°4198410000000194
Traditionele keuken, Mediterrane keuken. 
Panoramisch restaurant. 
Menu's vanaf 13,90€. Kindermenü 8,50€

In het seizoen geopend

o O’maé Vias Plage
1 av. de la Méditerranée 04 67 21 94 98  
Marysol I
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
In het hoogseizoen : elke dag geopend.
Pizza's gebakken boven houtvuur, pasta,
mosselen, vis en vlees a la plancha.

Het hele jaar geopend

26 27

IN VIAS PLAGE

o Mac Moules Vias Plage
1302 av. de la Méditerranée 04 67 01 39 67 
GPS : N 43°290911 E 3°4161593
Kindvriendelijk restaurant. Specialiteiten
mosselen, sardines, friet. Salades, pizza's,
steaks. 
Menu's vanaf 11,90€. Kindermenü van 6,90€

Geopend van 12 april tot 29 september 

SP CBGB

CB

o Le Riad Vias Plage
1117 av. de la Méditerranée 04 67 30 58 16
Imp. de l’Estiou 06 52 20 09 04
le.riad@live.fr / www.leriad.vias.free.fr
GPS : N 43°2922078 E 3°4168417
Marokkaanse specialiteiten, koude voorge-
rechten, warme voorgerechten, tajine, cous-
cous, gegrild vlees, zelfgemaakt gebak.
Menu's vanaf 20€

Geopend van 12 april tot 30 september 

o La Trattoria Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 62 58
domenico.fois@orange.fr
GPS : N 43°309164 E 3°4178246
Elke dag geopend.  
Italiaanse specialiteiten, pizza’s, pasta. Menu’s
en kaart. Elke dag geopend in de zomer.
Menu's vanaf 12€

Geopend van 31 maart tot oktober 

CBGB I

o Le Bounty Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 26 13 56 

06 09 30 79 72
GPS : N 43°290911 E 3°4161593
Unieke formule wil : pizza's, mosselen, frietjes,
paella.  

o Le Jardin  Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 94 34 93
Impasse de l’Estiou 
GPS : N 43°2922078 E 3°4168417
Plats méditerranéens, tapas, bar à vin.

o Le Neptune Vias Plage
Av. de la Méditerranée 06 11 44 33 93
GPS : N 43°290911 E 3°4161593
Fastfood, tapas, cocktails, ijsjes. 
Cybercafé : 3€ per half uur.

o Le Pancho Vila Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 62 05 31 
GPS : N 43°2917288 E 3°4165823
Cuisine mexicaine, méditerranéenne, sangria,
cocktails. 

o Le Pescadou Vias Plage
Av. de la Méditerranée NB  
GPS : N 43°2917288 E 3°4165823
Visspecialiteiten.  

o Le QG Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 00 37 13
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Fastfood.

o Le Safran Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 76 00
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499

o Le Saint Barth Vias Plage
1171 av. de la Méditerranée 04 67 77 34 76
GPS : N 43°2917288 E 3°4165823
Mediterrane keuken, Visspecialiteiten.

o Le Saint Pierre Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 99 43 06 87
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Mediterrane keuken, Visspecialiteiten. 

o Le Surfing Vias Plage
(Beach Club Restaurant) 04 67 62 95 03
Plage du Clôt
GPS : N 43°290233 E 3°427777
Visspecialiteiten. Grote parkeerplaats. Verhuur
van matrassen en ligstoelen.

o The Brasserie Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 55 48
Marysol II
GPS : N 43°2951786 E 3°4174499
Restaurant en bar met musiek.

traduire
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o Monique Couture  Vias
Rue du 19 Août 1944 06 64 03 91 11

o Les Pains de la Fontaine Vias
4 place du 14 Juillet NB
Geopend elke dag van 7.30 uur tot 13 uur en
van 17 uur tot 20 uur. Juli/Augustus van 7 uur
tot 14 uur en van 17 uur tot 20.30 uur.
Brood, zoete broodjes, sandwichs. 

Het hele jaar geopend

o Marie Paule Vias Plage
1071 av. de la Méditerranée 07 81 10 69 66
Speciaal brood, gebak, zoete broodjes, koude
en warme sandwiches, bladerdee-ghapjes,
harteige taarten, quiches, salades.

Geopend van april tot oktober

o L’Amie du pain Vias
8 Av. Jean Manzanera 04 67 21 59 42
Brood, zoete broodjes.

Het hele jaar geopend

Slagers

o Catala Vias
1 rue de l’Egalité 04 67 21 67 02
Open van dinsdag tot zaterdag van 7.45 uur
tot 12.30 uur en van 4.30 uur tot 7.30 uur.
Zondag ochtend vanaf 8 uur tot 12 uur.
Delicatessen, paëlla, koud vlees, gemengde
salade, couscous, rotisserie, regionale specia-
liteiten, kaas

Het hele jaar geopend

o Chez Christophe Vias
24 place du 14 Juillet 04 99 43 47 68
cheztoff@aol.com
GPS : N 43°3126997 E 3°419073999999914
Geopend : elke dag van 8 tot 13 uur en van
16 tot 20 uur. Donderdag, zondag van 8 tot 
13 uur. Juli en augustus van 8 tot 20 uur.
Zondag van 8 tot 14 uur.
Rundvlees Aubrac of Limousin, varkensvlees
“Label Rouge”, fijn Frans lamsvlees. Zelfge-
maakte vleeswaren, specialiteiten uit de 
Aveyron, Spanje en Corsica. Assortiment
zelfgemaakte grilworstjes. Gebraden kip.
Zoogbig aan het spit. Kant en klare gerech-
ten. Reuze-paella. Compleet buffet of borrel-
hapjes. Levering aan huis. 

Het hele jaar geopend

SP CB

Brot, Hörnchen, Gebäck

o La Palette aux Gourmandises Vias
6 rue Général Leclerc 04 67 76 64 10
GPS : N 43°3124558  E 3°4179372999999487
In het seizoen elke dag behalve op zondag-
middag. Van 6.15 tot 13 uur en van 16 tot 
19.30 uur. Buiten het seizoen op maandag
gesloten. Op de grote zomermarkt, op woens-
dag en zaterdag. 
Speciale broden, zoete broodjes, zelfgemaakt
gebak. Bedenkers van de “Viassounet”, de
specialiteit van het dorp Vias.

Het hele jaar geopend

Naaiwerk

o Atelier Couture Décoration Vias
1 av. de la Mer 04 67 31 79 02
info@acddesign.fr
www.acdecoration.com
GPS : N 43°310941 E 3°4186634
Geopend van dinsdag tot vrijdag, van 14 uur tot
18 uur en zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur.
Meubelnaaister Inrichting Een reparatieser-
vice voor luifels, tentzeil, gordijnen, kussen-
hoezen. Een vermaakservice voor kleding en
leer. Een confectie/inrichting service voor uw
stacaravan en caravan. Pergolagordijnen en

Het hele jaar geopend

o Boulangerie Forneiron Vias
Place du 11 Novembre 04 67 21 68 07
Elke dag geopend.
Speciale broden, zoete broodjes, gebak.

o Boulangerie Le Moulin du Libron Vias
31 av. de Béziers 04 67 76 39 75
Geopend van 6.30 tot 12.30 en van 16.15 tot
19 uur. Gesloten op woensdag, zaterdag en
zondag middag.
Speciale broden, zoete broodjes, gebak.

Het hele jaar geopend

o La Ferme Vias
6 rue Georges Sand 04 67 21 66 13
GPS : N 43°3127067 E 3°4190486
Geopend elke dag van 8 tot 12.30 uur en van 16.30
tot 19.30 uur. Zondagmorgen van 8 tot 13 uur.
Slager, vleeswaren, catering, regionale spe-
cialiteiten. Vlees met label. Alle gerechten
worden in onze keuken bereid, op basis van
verse producten.

Het hele jaar geopend

CB

o Aux Délices de Thau  Vias
2 place du 11 Novembre 04 67 00 13 92
GPS : N 43°3123545 E 3°417223599999943
Mediterrane keuken, Visspecialiteiten. 

Het hele jaar geopend

o Boulangerie pâtisserie Lefebvre Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 76 59
Viabella I
April, Mei, september, oktober en november,
elke dag van 7 tot 19.30 uur geopend. Juni,
Juli en Augustus van 6 uur tot 21 uur.  
Brood, zoete broodjes, gebak, theesalon. Uvindt
hier vele soorten wit brood en speciale broden
en een festival van gebakjes. Geen diepvries-
producten en geen industriële producten. Mo-
gelijkheid om te bestellen.

Geopend van 23 maart tot 4 november 

Bakkerij

Kappers

o Aurélyne Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 94 21 15
Wassen, knippen, blaas ze droog, kleur, perm.
Set, highlights, arrangementen.

o Aux Ciseaux d’Or Vias
6 rue Jean Manzanera 04 67 94 33 96

o Beltrand coiffure Vias
2 place du 14 juillet 04 67 21 67 11

o Glam’ Coiffure  Vias
10 av. de Béziers  04 67 62 41 13

o K. Création Coiffure    Vias
28 bis rue de la République  04 67 21 66 34

o Loft Coiffure   Vias
Bd de la Liberté   04 67  94 21 15

Het hele jaar geopend

...Winkels tot uw dienst
ienstenD

trop long
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Fotograaf

o Studio B Vias 
7 rue de la République 04 67 21 74 15

Het hele jaar geopend

o C’ Le Temps des Fleurs  Vias
4 rue de la République 04 67 32 43 85
In het hoogseizoen, geopend elke dag, gesloten
op zondag middag. Buiten het hoogseizoen,
gesloten op zondag middag en maandag.  
Boeketten en bloemstukken. Ronde boeketten.

o Carine Fleurs Vias
34 bd Gambetta 04 67 37 70 67

o Lavias Vias
1 rue Colet 06 16 93 44 74
contactrsmlavage@gmail.com
Elke dag geopend.
Self-service wasserij.

Supermarkt

o Intermarché Vias
RD 612 04 67 00 88 90
Open van maandag tot zaterdag van 8.30 uur
tot 7.30 uur. In het hoogseizoen van 8.30 uur tot
8 uur en op zondag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Drive service. Autoverhuur. Sleutels service,
ticketing.

Het hele jaar geopend

Benzinestations/Garages

o Intermarché - Le Gravenas Vias
RD 612 04 67 00 88 90
Benzine, gas, station 24/24, CB.

o Nico Auto Contrôle Vias
1 rue de la Source 04 67 21 24 63
GPS : N 43.314313 E 3°3.377561 
Technische controle van motorvoertuigen.

o Total Vias
12 av. de Béziers 04 67 21 66 57
station.chouchane@wanadoo.fr
Reparatie, gas, benzine, banden, stookolie.

o Garage Briffa  Vias
Renault concessie
RD 612 04 67 21 62 50
GPS : N 43°314000 E 3°4187221
Reparatie, verkoop van nieuwe voertuigen.

Het hele jaar geopend

Rijscholen

o “Reflex” Vias
16 bd de la Liberté  04 48 08 47 24
Geopend van september tot mei : Dinsdag en
woensdag vanaf 2 uur tot 7 uur, zaterdag van 
10 uur tot 5 uur. Van juni t/m augustus : woens-
dag vanaf 2 uur tot 7 uur.
Rijbewijs auto/motor/brommer/aanhanger
en vaarbewijs.

o Le Mistral
Vias
14 place de l’Eglise 04 67 21

Bloemen

Scoonheidssalons

o Aurélyne Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 94 21 15

  o L’Âme Sœur Vias
8 av. de la Mer 06 46 41 16 32

o L’Ecrin Vias
53 bd de la Liberté 04 67 94 33 42

Het hele jaar geopend

Stomerij/wasserette

o Marysol Vias Plage 
1026 av. de la Méditerranée 04 67 21 70 21
raymond.wilfart@orange.fr 06 76 58 87 18
Machines van 7 en 12 kg. Alleen gewassen of
gewassen, gedroogd en gevouwen. Elke dag
geopend.

Geopend van april tot september

Pers, kranten

o Presse de l’Eglise Vias
29 rue Général Leclerc 09 71 48 42 78
www.viaspresse.fr 06 76 58 87 18
GPS : N 43°312488 E 3°41721
Van maandag tot zaterdag van 6 uur tot 12.30 uur
en van 15.30 uur tot 7 uur (naar 7.30 uur in juli en
augustus). Zondag vanaf 7 uur tot 12.30 uur.
Pers, kranten, ansichtkaarten, boekhandel.
Bingo, spelletjes van Française des Jeux. 
Relais Kiala, navullingen cartridge inkt, foto's,
fotokopieën, faxen…

Het hele jaar geopend

Kleding

o Turquoise Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 26 31 09
franginisa@neuf.fr
GPS : N 43°2920731 E 3° 4167688
Kleding voor vrouwen, kinderen en mannen.
Specialiteiten in badkleding, beachwear.

Geopend van 1 april tot 20 september

GB SP CB

GB

o Le Jardin de Pif Vias
14 ter av. de Béziers 04 67 09 43 40
lejardindepif@gmail.com
Geopend elke dag behalve zondag 09.30
tot non-stop 18.30.
Wassen, scheren, knippen, epileren, verkoop
van accessoires en cosmetica. Alle honden-
rassen. Op afspraak. Elke dag geopend be-
halve zondag en maandag. 

Kruidenier

o Spar Vias 
1 rue de la République 04 67 21 67 04
Voedingsmiddelen. In het hart van het dorp,
geopend van maandag tot en met zaterdag
en zondagochtend.

Het hele jaar geopend

o Huit à 8 Vias Plage
Av. de la Méditerranée 09 75 92 26 51
Geopend elke dag van 8 uur tot 20 uur.

In het seizoen geopend

28 29

Streekproducten

o Au Soleil Gourmand Vias
3 rue Lamartine 06 01 73 66 99
alain.barbiero@yahoo.fr
Geopend van dinsdag tot zondag, van 8.30 tot
13uur.  
Volaille, kwartels, duiven, kippen, konijnen,
cavia... Foie gras, eend, worst, wijn, verse
pasta en een broodjeszaak.

Het hele jaar geopend

CB

Het hele jaar geopend

o Destock Vias Plage
1011 av. de la Méditerranée

o Why not Kids Vias Plage
1007 av. de la Méditerranée
Kleding voor kinderen.

In het seizoen geopend

o Leader Price Vias
11 av. de la mer 04 67 21 65 05
Geopend van maandag tot vrijdag van 9 uur
tot 12.30 en van 14 tot 19.30 uur, zaterdag van
9 tot 19.30. In het seizoen van 9 tot 20 uur op
zaterdag. Zondag van 8.30 tot 12.45 uur.

Het hele jaar geopend

Het hele jaar geopend

CB

Salon voor dieren
Het hele jaar geopend

trop long

trop long
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Gemeentediensten
o Gemeentehuis Vias 

6 place des Arènes 04 67 21 66 65
www.ville-vias.fr
GPS : N 43°3132456 E 3°4182255
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30
tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

o Espace Culturel Vias
et sportif 04 67 21 60 26
12 rue de l’Hospice 
centreculturelvias@yahoo.fr
GPS : N 43°3120877 E 3°420227
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

o Espace Plein Air Vias
& de Loisirs 04 67 21 50 15
Le Libron 
Av. des Pêcheurs 
GPS : N 43°289944 E 3°407983
Geopend in juli en augusts van maandag t/m
vrijdag van 9 tot 17 uur.

o Sportzaal   Vias
Av. Pierre Castel 04 67 21 94 86
GPS : N 43°3115077 E 3°4117605

o Bibliotheek Henriette Alquier Vias
33 bis bd Gambetta 04 67 21 60 26
centreculturelvias@yahoo.fr
GPS : N 43°3124175E 3°4207368
Geopend : maandag, woensdag en vrijdag van
14.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 9 tot 12 uur
(september tot juni) en maandag, woensdag,
zaterdag van 9 tot 12 uur en vrijdag van 14.30
tot 18.30 uur (juni tot september).

o Sociale hulpdienst Vias
1 rue Victor Hugo 04 67 21 58 33
GPS : N 43°313563 E 3°4179824
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

o Salle Yvon Vieu Vias
Place du 14 Juillet 04 67 21 57 87
GPS : N 43°3125834 E 3°4188803

o Kunstgalerij André Malraux Vias
Place du 14 Juillet 04 67 77 53 29
GPS : N 43°312591 E 3°4188863
(tentoonstellingsprogramma op aanvraag op
04 67 21 60 26).

o La Poste (Postkantoor) Vias
21 bd de la Liberté   36 31
GPS : N 43°312251 E 3°4160881
Geopend : van maandag t/m vrijdag van 9 tot
12 en van 13.30 tot 16.30 uur, op zaterdag van
9 tot 13.30.

o Fourrière animale (Kennel) Vias
Chem. Bas de Roque-Haute
Lieu dit “Le Canalet”  04 67 21 79 46
GPS : N 43°309566 E 3°391171

o Déchetterie (Vuilstort)  Vias
ZAE La Source 04 67 00 13 95
GPS : N 43°3125834 E 3°4188803
Geopend van maandag t/m vrijdag van 9 tot
12 uur en van 14 tot 17.30 uur.

o Bejaardentehuis L’Estagnol Vias
04 99 44 26 00

15 ter chemin de l’Estagnol 
GPS : N 43°3077135 E 3°4257342

Vervoer
o International Airport  

Béziers-Cap d'Agde in Languedoc
04 67 809 909 

www.beziers.aeroport.fr
Verbindingen : Béziers/Beauvais/Brême/
Bristol/ Düsseldorf/Edimbourgh /
Luton/Manchester/Oslo/Stockholm. 

o International Airport 
Montpellier Méditerranée 

04 67 20 85 85 

Vliegvelden

o Hérault Transport 04 34 88 89 99
o Cap Bus 04 67 01 22 24
o Pendelbus vliegveld

Béziers-Cap d’Agde 04 34 88 89 99
Het Office de Tourisme beschikt over de tijden
van de bussen en pendelbussen die Vias
aandoen.  

Bussen

o Aux Détours des Sentiers
Inlichtingen en reserveringen :
Anne-Laure  06 87 29 85 22

Toeristische excursies

o Inlichtingen en reserveringen  
36 35 / 0 892 35 35 35

SNCF - Trein informatie

o Agence Taxi Vias 04 67 21 72 38
o Openbaar 

Reizigersvervoer 06 09 39 82 66

Taxi

o Vias Auto Vias
Rte de Béziers 04 67 30 58 21
GPS : N 43°312454 E 3° 410075
Het hele jaar geopend.

    Autoverhuur

Banken
o Crédit Agricole du Midi Vias

24 bd de la Liberté 04 67 17 51 75

o Dupuy de Parseval Vias
av. Jean Manzanera 04 67 21 64 15

o Caisse d’Epargne Vias
3 rue Docteur Marrès 04 67 26 17 50

Bankpas/credit card 
(in geval van verlies of diefstal)

08 36 69 08 80

Kantoren

Reparatie
o EDF (Elektriciteit) Agde

7 chemin des 7 fonts 0 810 01 60 13

o Lyonnaise des eaux (water)
12b chemin Mont St Loup  0 810 36 43 64

Elektriciteit/Water

Administratie

ienstenD
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Geldautomaten  
o Crédit Agricole Vias

24 bd de la Liberté 

o Caisse d’Epargne Vias
3 rue Docteur Marrès 

o La Poste Vias
21 bd de la Liberté  

o Société Générale Vias Plage
Av. de la Méditerranée (Farinette)  

ATM

Météreologische
dienst
o Weersverwachting 

in het department 08 92 68 02 34

o Weersverwachting 08 92 68 08 34
aan de kust

o Weersverwachting 08 92 68 08 83
van de zee

Weersverwachting

Spoedgevallen
o Politie hulpdienst 17

o Brandweer 18 ou 112

o SAMU (Ambulance) 15

o Gendarmerie (in de zomer) Vias Plage
Av. de la Méditerranée 04 67 21 60 18

o Gemeentepolitie Vias 
2 place des Arènes  04 67 21 79 76

o Brandweer Agde
5 rue P.P. Riquet  04 67 01 07 50

o Centrale hulppost  Vias Plage
Plage de Farinette   04 67 21 66 24

SOS

o Hôpital (Krankenhaus) Béziers Béziers  
2 rue Valentin Haüy 04 67 35 70 35

o Hôpital (Krankenhaus) Sète Sète 
Bd Camille Blanc 04 67 46 57 57

o Centre Hospitalier (Interkommunales
Krankenhaus) Bassin de Thau   Agde
Bd Hellènes 04 99 44 20 00

Ziekenhuizen

o Vias Ambulances Vias
7 av. d’Agde 04 67 21 70 54

Ambulances

o Marseille (13) 04 91 75 25 25

Antigifcentrum

o Regionaal centrum 
voor bewaking en redding  
in de Middellandse zee 04 94 61 71 10 

Mobile : 1616

C.R.O.S.S. MED

Medische diensten 
o Dr. Amoros & Mouralis Vias

1 bis bd de la Liberté  04 67 21 68 71
GPS : N 43°312876 E 3°416212

o Dr. Galtié/Rivallo/Sarfati Vias
23 bd de la Liberté   04 67 21 68 99
GPS : N 43°3120862 E 3°4163834

Huisartsen

o Mevr Carayon Anaïs Vias
06 26 54 20 82

o Krauser-Isler Christiane  Vias
06 15 14 82 34

o Mevr Cimbaro Marielle  Vias
06 23 44 53 60

o Mevr Creton Sophie  Vias
06 72 28 83 12

o Mevr Dejardin Cécile Vias
06 82 54 18 33

o Mevr Lefèvre M. Thérèse  Vias
  06 70 75 56 69

o Mevr Retornaz Ghislaine Vias
06 80 32 25 95

o Dhr Bourdaud’hui Yannick Vias
06 03 36 72 61

o Mevr Riffieux Aude Vias
06 20 55 87 34

Verpleegsters 

3 Bd de la Liberté Vias
04 67 21 54 11

GPS : 43.31305640000001 3.41636331999999978
o Mevr Joviado Monique

Mevr Koskas Christine
Mevr Réfrégé Fanny
Mevr Kling Sandra

16 place de l’Eglise Vias
GPS : 43.3126554 3.417178700000022

o Mevr Gonzales Alice 06 71 04 03 49
Mevr Martinez-Pujol Emilie 06 16 01 78 39
Mevr Rivallo Monique 06 79 64 80 49
Dhr Rocheteaux Xavier 06 34 14 73 23
Mevr Salvador Myriam 06 09 26 67 30

Medical prac Verpleegsters

o Abbes - Poujol Vias
14 ter bd de la Liberté  04 67 21 67 09
GPS : N 43°3124129 E 3°4162998 

o Cros Vias
Bd de la Liberté    04 67 21 68 69
GPS : N 43°313532 E 3°416866

o Apotheek van dienst 32 37

Apotheken 

o Mevr Lopez Mercadier Corinne Vias
24 bd de la Liberté     04 67 21 52 14
GPS : N 43°3120862 3°4174597999999605

o Centre Médical des Platanes Vias
23 bd de la Liberté      04 67 21 68 99
GPS : 43°3120862 3°4163834
Dhr Duplan Benoît/Dhr Martinez Julien
Mevr Fassey Caroline/Mevr Gardavoir
Cassandre

Masseurs kinesitherapeuten

o Dhr Metge Stéphane Vias
6 rue de l’Egalité      04 67 21 55 28
GPS : 43°311599 3°4161274

o Dhr Koskas Serge Vias
3 bd de la Liberté  04 67 21 68 81
GPS : 43°3130623 3°4166102

kinesitherapeuten /Osteopaat

o Mevr Bousquet Marine Vias
1 Chemin de Coussergues  04 34 45 52 73
GPS : N 43°313787 E 3°417103

Orthofonist

o Dr. Farenc/Forto Vias
13 avenue Pierre Castel 04 67 21 78 14
GPS : N 43°3116498 E 3°4163672

o Dr. Giuroiu Mickaela - Gabriel Vias
24 bis bd de la Liberté 04 67 21 65 94

Fax : 04 67 01 67 40
GPS : N 43°3113612 E 3°4173915 

Tandartsen

o Mevr Bertrand Pauline  Vias
23 bd de la Liberté  04 67 21 68 99
GPS : 43°3120862 3°4163834

Podologen/pedicure

o Mevr Lacroix Emmanuelle
Mevr Massal Christelle Vias
14 ter av. de Béziers  04 67 21 77 04
GPS : 43°3135107 E 3°4158794

Dierenarts

30 31

o Optique 10/10 Vias
4 rue de l’Egalité  04 67 94 20 52
GPS : 43.3116527 3.416360499999996

Opticien/Gehoorapparaten
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Openingstijden   

• Van 15 juni tot 31 augustus
Alle dagen van 9.00 uur tot 19.00 uur 

• Van 1 april tot 14 juni en in september
Van maandag tot zaterdag : 
van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 18.00 uur
Zondag en feestdagen :  
van 10.00 uur tot 13.00 uur en van 15.00 uur tot 18.00 uur

• Van 1 october tot 31 maart
Van maandag tot vrijdag : 
van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur

Avenue de la Méditerranée • 34450 Vias Plage  
Tel. 33 (0)4 67 21 76 25 • Fax 33 (0)4 67 21 55 46
www.ot-vias.com • Email tourisme@ville-vias.fr

Deze toeristische gids heeft geen contractwaarde en kan worden gewijzigd. 
De informative wordt als indicatie en onder voorbehoud van wijzigingen verstrekt 
op basis van inlichtingen die zijn ingewonnen bij de dienstverleners en organismen. 
Voor meer details over de prijzen, openinsperiodes en aagebo-den diensten 
raden wij u aan direct met het betreffende adres contact op te nemen.

oeristenbureauTHet
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Per auto
• Snelweg A9, Afslag 34, Directie Agde, Vias (12 km)
• Snelweg A75 (Paris Béziers), Afslag 59, Directie Agde, Vias 
• RD 612 tussen Béziers en Agde

Per trein  
• TGV Agde, Béziers

(Aansluiting met de bus vanaf de SNCF stations) 
Informatie : 36 35

Per vliegtuig
• Luchthaven van Béziers - Cap d’Agde en Languedoc, 6 km

www.beziers.aeroport.fr
Informatie : 00 33 (0)4 67 80 99 09

32 33

Hoe u er kunt Komen
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Het Toeristenbureau
Avenue de la Méditerranée
3 4 4 5 0  V i a s  P l a g e  -  F ra n c e
GPS : N 43°18’0.09” - E 3°25’2.417”
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