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Languedoc-Roussillon

de omgeving

Dat u zich in een bijzonder cultureel gebied bevindt verraden uw verblijf 

en het omliggende dorp Fabrègues al. Hoewel Fabrègues vrij klein is zijn 

er veel overblijfselen uit de Romeinse tijd. De Via Domitia is een oude 

Romeinse weg van grote stenen die dit gebied doorkruist. In het centrum 

van Narbonne – sowieso een leuke dagtrip – ziet u een blootgelegd deel 

van de weg waarover Romeinse karren ratelden. Montpellier ligt vlakbij 

Fabrègues. Het is een grote, typisch Zuid-Franse stad met veel monu-

menten, kerken, smalle straatjes en parken vol schaduw. Het dichtst-

bijzijnde strand is dat van Palavas-les-Flots. Een paar kilometer van deze 

populaire badplaats ligt de kathedraal van Maguelone al acht eeuwen 

oude pal aan zee.

Tel:  +33 (0)4 67851608
E-mail:  jeanpaulbeils@orange.fr
Website:   www.launac-le-vieux.euro.st
Accommodatie:  5 kamers
Prijs:   vanaf 86 euro voor een  

2 pers. kamer incl. ontbijt

Diner:   nee, restaurant in de 
omgeving

Open:  het hele jaar
Creditcards:  niet geaccepteerd
Gehandicapten:   kamers op de begane  

grond
Huisdieren:  niet toegestaan

 J ean-Paul en Isabelle Beils hebben het geluk u te mogen begroeten op 

deze résidence met een geschiedenis die teruggaat tot in de donkere 

middeleeuwen. De commanderie ontstaat in de twaalfde eeuw als 

uitvalsbasis van de Tempeliers, een geestelijke ridderorde. Na verwoesting 

van het ‘maison templière’ volgt in de veertiende eeuw herbouw door de 

Ridders van de Orde van Malta. In de periode daarna krijgt het huis haar 

huidige uiterlijk: elegant en mét de oorspronkelijke karakteristieke bouw-

elementen. Zeer bijzonder is de kapel in het hart van de woning. Hier 

ziet u een met sterren bezaaid gouden gewelf. De commanderie bevat vijf 

fraai gedecoreerde en rustige gastenvertrekken, met spannende namen als 

Le Fer à Cheval en Le Nom de la Rose. Als u over de middeleeuwse stenen 

trap naar uw kamer loopt waant u zich absoluut een ridder! Jean-Paul 

kan u alles vertellen over de roemruchte geschiedenis die voor een groot 

deel de sfeer in huis bepaalt. Isabelle bereidt uw ontbijt op het terras tus-

sen de exotische vegetatie van palmbomen en bananenplanten. Of neemt 

u liever plaats in de intieme gastenzaal uit de twaalfde eeuw, met zijn 

stenen gootsteen en oeroude schoorsteen?

Isabelle & Jean-Paul Beils, 34690 Fabrègues 

CommanderIe TemPlIère de launaC-le-VIeux

Languedoc-Roussillon


