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Dordogne — Frankrijk
verhoeven.be/reis/dordogne

Omschrijving
Dag tot dag
Accommodatie
Data en Prijzen
Foto's

De Dordogne, ook bekend als de Périgord, de naam van de vroegere provincie, ligt in het
zuidwesten van Frankrijk en is 9.060km2 groot.

Het gebied heeft de vakantieganger veel te bieden: een afwisselend landschap,
middeleeuwse stadjes, kastelen en prehistorische vondsten. De rivierdorpen langs de
Dordogne en de Vézère nodigen uit om in alle rust door de schilderachtige oude straatjes
te slenteren. De rotsen en grotten in het noordelijk deel van dit gebied staan bekend als
de bakermat van de mensheid.

In deze omgeving zijn meer sporen teruggevonden van menselijke bewoning dan waar
ook ter wereld.

En vergeten we vooral ook niet de wereldberoemde gastronomie: foie gras, canard,
verschillende soorten kaas, notentaart, en natuurlijk: de lekkere wijn!

Dag 1:

Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats Zoersel of Antwerpen.
(Mogelijkheid tot rechtstreeks opstappen in Rijkevorsel – Zoersel – Antwerpen). Vertrek
via Rijsel – Parijs – Orléans – Vierzon. Vrij middagmaal onderweg. Verder via Limoges en
Brive-la-Gaillarde naar ons verblijfshotel in Tamniès.

Dag 2:

Na het ontbijt rijden we richting Montignac. Hier brengen we een bezoek aan de grotten
van Lascaux, één van de belangrijkste prehistorische bezienswaardigheden in de
Périgord. De prachtige rotstekeningen, die waarschijnlijk 15.000 jaar of ouder zijn,
werden in 1940 ontdekt door 4 jongens en hun hond. Schimmels tasten de originele
tekeningen aan, reden waarom de ontdekte grot gesloten werd. We brengen een bezoek
aan één van de kopieën, die gereconstrueerd werden. Omdat dezelfde kleurstoffen
werden gebruikt, mogen ook hier niet meer dan 2.000 mensen per dag naar
binnen.Middagmaal. In de namiddag bezoeken we Sarlat-la-Canéda. Sarlat bezit meer
middeleeuwse renaissance- en 17de eeuwse gevels dan gelijk welke andere Franse
stad. Sinds 1962 zijn de gebouwen van Sarlat beschermd en vormen ze een
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openluchtmuseum. We maken er een wandeling langs lanen, steegjes en rijk versierde
okerkleurige herenhuizen. Nadien nemen we nog wat vrije tijd op het centrale plein met
het stadhuis en de kathedraal Saint-Sacerdos.

Dag 3:

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de kasteeltuin van Eyrignac. De tuin van 10ha
(eigenlijk een park) wordt beschouwd als één van de mooiste tuinen van Frankrijk. De
beplanting bestaat voornamelijk uit bladdragende planten, struiken en bloemen.
Middagmaal. In de namiddag bezoeken we Collonges-la-Rouge, een prachtig
middeleeuws dorp, volledig gebouwd in rode zandsteen uit het massief van Habitarelle.
De nauwe straatjes, de huizen met leien daken en de herenhuizen met hun elegante
torentjes, maken van deze plaats een echt charmedorp.

Dag 4:

Na het ontbijt rijden we naar Domme, een oud stadje met een ommuurde vesting, boven
op een berg, 150 meter boven de rivier de Dordogne. Een toeristisch treintje brengt ons
tot in het middeleeuwse centrum. Middagmaal. Nadien maken we een boottocht op de
Dordogne met de “gabare”, een traditionele boot uit de streek. Het is een platbodem die
maar weinig water verplaatst. In de schuiten werden er vroeger koopwaren vervoerd.
Vanop het water hebben we prachtige zichten op verschillende kastelen op de oever van
de Dordogne.

Dag 5:

Vandaag maken we een uitstap naar Rocamadour, een beroemde middeleeuwse
bedevaartplaats en een geliefd reisdoel, gebouwd in de smalle kloof van de Alzou tegen
een steile 150 meter hoge rotswand. Het stadje bestaat in feite uit één enkele
middeleeuwse straat en word gedomineerd door het heiligdom. Na het middagmaal
brengen we een bezoek aan de Gouffre de Padirac, een enorme krater van 35 meter
breed en 103 meter diep, die ontstond toen een grot instortte. Eenmaal met een lift op de
bodem van de enorme grot aangekomen, staat u bij het begin van een uitgebreid
ondergronds gangenstelsel met rivieren, meren en tientallen meters hoge stalagmieten.
De Gouffre de Padirac is een van de grootste trekpleisters van de streek.

Dag 6:

Na het ontbijt bezoeken we maison Forte de Reignac. Het werd gedeeltelijk in de rots
uitgehouwen en is het enige intacte “rotskasteel” van Frankrijk. Vanaf de buitenkant besef
je niet hoe groot het binnen is. Het verbergt grote ondergrondse kamers, zalen,
wapenkamer, eetkamer, keuken, kapel, cel, kerker en kelder.

Nadien bezoeken we Roque Saint-Christophe, een grote rots met rotswoningen. De klif is
één kilometer lang, met vijf terrassen en troont op ongeveer honderd meter hoogte boven
de weg en de rivier Vézère. De rots staat op de Werelderfgoedlijst. Tegenwoordig laat
men zien hoe het leven in de vesting moet zijn geweest. We vinden er een middeleeuwse
bouwplaats, smederij, trommel-lier, steengroeve, wapenzaal en keuken.
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In de namiddag brengen we een bezoek aan het kasteel van Losse, dat de vallei van
Vézère overheerst. De middeleeuwse burcht, gebouwd op een helling langs de rivier,
heeft een mooi interieur met kostbare 16de en 17de eeuwse meubelen.

Dag 7:

Na het ontbijt over de Franse autowegen terug naar België. Onderweg houden we de
gebruikelijke stops voor middag- en avondmaal.
Aankomst ca. 21.00u. in Antwerpen – Zoersel. Verder naar de door u gekozen
afstapplaats.

Hotel Laborderie***(*)

Ligging: Uitzonderlijk hotelcomplex gelegen in een groene omgeving, dicht bij het
middeleeuwse Sarlat. Het hotel situeert zich op een heuvel met een magnifiek uitzicht op
de vallei van Beunes, in het hart van één van de mooiste dorpen van de Périgord Noir.
Het complex bestaat uit meerdere gebouwen, die zeer luxueus zijn ingericht.

Kamers: De kamers bieden een topkwaliteit aan comfort en zijn gelegen op het
gelijkvloers of de 1ste verdieping in de bijgebouwen aan park- of zwembadzijde op 100m
van het hotelgebouw. Kamers met tv, WiFi (gratis), minibar, terras of balkon en badkamer
met bad/douche, haardroger en toilet. Door de opbouw van het hotel zijn alle kamers
verschillend van bouw en samenstelling. In het hotel en de bijgebouwen zij geen liften
voorzien. De kamers in het hotelgebouw zijn zonder park-/zwembadzijde.

Maaltijden: ’s Morgens zeer uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds tafelbediening met
hoogstaande menu’s.

Faciliteiten: Receptie, WiFi (gratis), lounge, restaurant en ontbijtruimte. Gratis gebruik
van buitenzwembad, wellness en sauna (betalend). Groot dierenpark met herten en
reeën.
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Volpension - Maxi Comfort Class Class
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

7 DAGEN = 6 NACHTEN

Vertrek Prijzen (*)
Toeslag

 single (**)

za 02/07/2022 1010 euro +115 euro

* Korting: -40 euro per persoon bij reservatie van een tweepersoonskamer in het
hotelgebouw (afh. van beschikbaarheid)

** Toeslag: +70 euro single in hoofdgebouw – afhankelijk van beschikbaarheid

 

Inbegrepen
Reis in Maxi Comfort
Volpension vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt
Water en wijn aan tafel in het hotel
1x gastronomisch diner
5 x middagmaal
Alle uitstappen en rondritten
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Gidsbegeleiding
Toeristenbelasting

 

Niet inbegrepen
Overige maaltijden
Toegangsgelden
Reisverzekering
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