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48 UUR 

Catalaanse cultuur
springlevend

Perpignan 

Shoppen 
Fonkelend
Grote kans dat je in
Perpignan lokale dames
spot met een sieraad
waarin granaat is ver-
werkt. De stad is name-
lijk beroemd om siera-
den met ’Le Grenat de
Perpignan’. Het rood-
bruine kristal staat bo-
vendien symbool voor
de Catalaanse cultuur.
Bij Bijouterie Laviose (5)
kun je terecht voor
prachtige items.
4, Rue Maréchal Foch

Kwaliteit &
uitzicht
Natuurlijk heb in op
meerdere plekken in
Frankrijk vestigingen
van Galleries Lafayette.
Maar naast het feit dat
ze gewoon goede spul-
len verkopen, is het
zonnige dakterras een
extra reden om hier
rond te struinen. 
1, Place de la Résistance

Perpignan is een vreemde maar
fijne Franse eend in de bijt. Deze
stad bij de Pyreneeën hoorde
ooit bij koninkrijk Aragón en
ze spreken er ook Catalaans.
Dat boeiende verleden zie
je terug in de architec-
tuur, lokale keuken en
historische hotspots,
ontdekte Reza Bakhtali.

Genieten
Fijn
Goed Frans eten doe je
in Le 17 (1) , naast de
prachtige gotische ka-
thedraal van Perpignan.
(2) die ook om een be-
zoek vraagt. De mediter-
rane gerechten zijn
’délicieux’ en bij warm
weer is het goed toeven
op de binnenplaats.
Rue cité Bartiso

Watertanden
Les Halles Vauban (4)
bulkt van de verse lek-
kernijen zoals oesters,
noten en gedroogd fruit.
Tevens een uitstekende
plek voor een borrel. Wie
hier zonder iets te kopen
vertrekt, beschikt over
een enorme wilskracht.
37-39 Quai 
Sébastien Vauban

Catalaans 
Als je in Perpignan bent
moet je ook Catalaans
eten. Bij Le Figuier ko-
men de Franse en Cata-
laanse keuken samen.
Het menu (3 gangen
voor 20 euro) wisselt en
vanaf de lente eet je ook
buiten onder de olijf-
boom. 
7, Rue du Figuier

Brasserie
La Rotonde heeft dat
Franse brasserie-sfeertje
met bijbehorende typi-
sche ’plats’ zoals crêpes,
escargots, eend, maar
ook sappige burgers en
salades. Laat beslist
ruimte over voor een
gebakje of dessert.
8 Place Jean Payra
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Slapen
Comfort
Modern, nieuw en com-
fortabel. Zo zou je Hôtel
Campanile Perpignan
Centre kunnen omschrij-
ven. De bedden slapen
prima en de badkamers
zijn lekker ruim. Bene-
den kun je in het restau-
rant los met allerlei
(bord)spellen.
campanile.com

Tropisch
Bij La Villa Duflot 
Perpignan Restaurant
Hôtel & Spa, net buiten
de stad, heb je gevoel
dat je op een tropisch
eiland zit. Nadeel is wel
dat dit bescheiden groe-
ne resort met zwembad
je wat lui maakt om de
stad in te gaan.
villa-duflot.com

Zo kom
je er

Je bereikt
Perpignan in

de lente/
zomer het

makkelijkst
door in 2 uur
naar Gerona

te vliegen
met Trans-

avia, EasyJet
of Ryanair.
Daarna is
het twee

uurtjes met
Flixbus/

huurauto. Je
kunt ook
(het hele

jaar door)
met KLM

naar Toulou-
se en dan de
TGV pakken,

een rit van
ruim 3 uur.

Doen
Stadspoort
De middeleeuwse stads-
poort Le Castillet (1368)
doet door de fraaie kante-
len denken aan een kas-
teel en deed in in het
verleden dienst als gevan-
genis. Nu zit er het Casa
Païral, een museum ge-
wijd aan Catalaanse kunst
en tradities.
Place de Verdun
mairie-perpignan.fr

Vergeten rijk 
Na de dood van Jacobus 1
van Aragón in 1276 kreeg
oudste zoon Peter konink-
rijken Aragón en Valencia.
Tweede zoon Jacobus
erfde koninkrijk Mallorca;
grofweg Montpellier, de
Balearen en Perpignan en
omgeving. Jacobus liet
daarom in Perpignan het
Palais des Rois de Major-
que (6) bouwen. Regel
een gids, die maakt een
bezoek aan dit indrukwek-
kende bouwsel met smeu-
ige anekdotes compleet.
Bovenin heb je een gaaf
uitzicht.
Rue des Archers

Deftig
In Hôtel Pams (3) was in
de 19e eeuw vloeitjesfabri-
kant JOB gevestigd, waar
door vrouwen met de
hand sigarettenpapier
werd gemaakt. Later werd
het verbouwd tot een
chique herenhuis met
fraaie binnentuin. Een
mooi inkijkje in het leven
van de deftige bourgeois
van weleer.
18, Rue Emile Zola

Processie
Op Goede Vrijdag vindt in
Perpignan de Sanch-
processie plaats, com-
pleet met zwarte puntkap-
gewaden. Deze traditie
wordt al sinds 1400 (!) in
ere gehouden.


