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Ontdek Frankrijk  
in februari ! 

Frankrijk - een van de meest geliefde toeristische bestemmingen ter wereld. Deze aantrekkings-
kracht is zo sterk door de diversiteit van de landschappen, de rijkdom van haar historische en
artistieke erfgoed en de levensstijl - die enigszins verschilt per regio. TV5MONDE neemt u mee
op een reis langs de kustlijn in de Maritieme Alpen, de bergen in de Savoie en op haar nog steeds
ongerepte eilanden in de Vendée. Al deze regio's hebben hun eigen specialiteiten en worden
door veel Fransen en Europeanen als vakantieoord gekozen. Herontdek het Franse erfgoed met
TV5MONDE en laat u betoveren door de ongelooflijke schoonheid!
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DES RACINES ET DES AILES 
- LES PAYS DE SAVOIE
WOENSDAG 10 FEBRUARI OM 21:00 

De Savoie biedt een uitzonderlijk natuurlijk erfgoed,
met haar dalen, bergpassen en toppen van meer
dan 4000 meter. Maar dit voormalige hertogdom,
dat meer dan 600 jaar lang onafhankelijk was,
bezit ook een opmerkelijk cultureel erfgoed. 

Regie: François Cardon (Frankrijk, 2013)
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DES RACINES ET DES AILES 
- DE LA VENDÉE AU PAYS NANTAIS
WOENSDAG 24 FEBRUARI OM 21:00

De andere parel van de Vendée is het Île de Noir-
moutier en zijn Passage du Gois. De weg verbindt
het eiland bij eb met het continent. Een unieke
weg in Frankrijk, die voortdurend wordt hersteld
en ontdaan van algen en kwallen door de onder-
houdsdiensten om voertuigen door te laten ...

Regie: Laëtitia Vans (Frankrijk, 2014)
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DES RACINES ET DES AILES 
- ROUTES DE FRANCE, 
ROUTES DE VACANCES
WOENSDAG 2 MAART OM 21:00 

De Route Nationale 7, een lang lint asfalt tussen
Parijs en de Provence, is het symbool van het
naoorlogse Frankrijk. Maar er is nog een vakan-
tieroute, de N10, die Parijs verbindt met het
Baskenland. We gaan op vakantie in Frankrijk op
weg naar een verborgen erfgoed... Voor alle
liefhebbers van het Zuiden van Frankrijk en de
Franse Rivièra: deze aflevering is voor u!

NL

NL

NL

tineke@mbpa.nl
www.tv5monde.nl

Kijk voor aanvullende informatie over onze programma´s op TV5MONDE Pro www.tv5monde.com/tv5mondepro


