Domaine de Gavaudun
Wekelijkse activiteiten (11 juli – 21 augustus 2020)
De activiteiten kunnen worden aangepast aan uw wensen en aan het weer en de beperkingen die verband
houden met Covid-19. Andere activiteiten kunnen worden georganiseerd of thema avonden (dans avonden
of thema kostuums, wijnproeverij, pokertoernooi, …).
(B) Externe activiteiten tegen betaling (begeleid / gratis gids) : betaling direct bij de aanbieder.
(I) Inschrijving aan het terras bij de bar (niet later dan 18 uur avond ervoor).
Leeftijdsgroepen :
Gesproken talen :

Kleuters 3-6 jaar, Kinderen 6-12 jaar, Tieners 12-17 jaar, Volwassenen.
Frans, Engels, Nederlands.

Opmerking: organisatie van activiteiten aan te passen volgens de regels opgelegd vanwege Covid-19.

Zondag

18.00-19.30

Welkomst drankje, informatie on- en- off site. Eric’s conferentie
over de regio, opmerkelijke plaatsen, de geschiedenis en de specialiteiten
(1uur). Frans en Engels
Inschrijving voor het wekelijkse tennistoernooi (I).
(De wedstrijden worden onderling tussen de partijen afgesproken).
2 leeftijdscategorieën : Kinderen, Tieners en Volwassenen, mannen en
vrouwen enkelspel of gemengd dubbelspel, afhankelijk van de inschrijvingen.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

19.30-avond

Mosselen & Friet (I) tegenover de Grange of af te halen.

9.30-12.00
9.30-11.00

Kids Club (I) :
Geannuleerd vanwege Covid-19.
Botanische wandeling door het Domaine.

16.30-19.00

Jeu de Boule toernooi (I) (2 categorieën : Kinderen en Tieners+Volwas.).
Kleuters: speelterrein of Kaplas bij de bar.

18.00-20.00

Snack : zelfgemaakte hamburgers en frietjes.

9.00-17.00

Excursie kanoën (begeleid) op de Dordogne (I, B) (vanaf 5 jaar oud).
Vertrek in konvooi (carpooling), verzamelpunt bij de hoofdparkeerplaats ;
meenemen picknick, zwemgoed, crème, zonnebril, hoed/petje, T-shirt.

17.00-20.00

Abseilen van de toren in Gavaudun (B). 23/07-20/08 + vrijdags.

16.30-19.00

Tafeltennis toernooi (2 categorieën : Kinderen en Tieners+Volwas.).
Kleuters : speelterrein of Kaplas bij de bar.

19.00-avond

Gastronomische markt in Salles (4 km) ? of afhaal eenden parmentier.

9.30-12.00

Kids Club (I) :
Geannuleerd vanwege Covid-19
Voor de ouders : grote markt in Monsempron Libos (Fumel) ?

16.30-19.00

Volley-ball Toernooi (I) : Tieners en Volwassenen (indien toegelaten).

19.30-avond

Barbecue (I) tegenover de Grange of af te halen.

10.00-12.00

Bezoek van een beroemd Cahors wijngaard (I, B).
Vertrek in konvooi (carpooling), verzamelpunt bij de hoofdparkeerplaats.

16.30-19.00

Finale van het tennis toernooi.

Voorbereiding voor vertrek zaterdag uiterlijk om 10.00 uur ...
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