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EXCURSIETIPS 

 

 

Idee en tips voor een week.  

Eerst boodschappen doen op zondag morgen, daarna welkomstdrankje bij de bar. 

 

½ dag  Gavaudun : klif en burcht ; vallei van Gavaudun tot Lacapelle Biron (St Avit), 

zondag    Kasteel van Biron (grootste kasteel van Perigord, echt doen!), 

middag Bastide van Monpazier (leuke marktplaats en straten), Villereal (marktplaats), 

Bastide van Monflanquin om te eten of ga verder zien het kasteel van Bonaguil. 
 

Lange dag  2 uur via Gourdon : Gouffre de Padirac, Rocamadour (2
e
 site van Frankrijk),  

Vertrek vroeg! Pech Merle grot (prehistorische muurschilderingen), Saint-Cirq-Lapopie (prachtig 

Quercy  dorpje), Cahors (brug: Pont Valentré), het kasteel van Bonaguil op de weg. 
 

Dag  Lascaux grot (prehistorische muurschilderingen), Les Eyzies (museum, troglodyte 

Dinsdag huisjes), verschillende bezoeken (keuze te doen : grotten, Reignac, le Bournat, enz.),  

Périgord  terug door Limeuil en Cadouin abdij of door Bergerac (restaurantjes), Issigeac. 
 

Dag  Bastide van Domme, Sarlat (prachtige middeleeuwse stad) woensdag markt te zien, 

Périgord de vallei van de rivier Dordogne: La Roque Gageac, kasteel van Castelnaud 

Noir (museum), Beynac en zijn kasteel.  Terug door Belvès, Monpazier. 
 

Dag  Markt van Monsempron-Libos en/of kasteel Bonaguil en/of Cahors wijngaarden, 

Donderdag Bastide van Monflanquin (leuke marktplaats en straten, restaurantjes voor lunch),  

Guyenne  Casseneuil (*), tuin van Latour Marliac (waterlelies), Pujols, Musée du Foie Gras 

(boerderij), Penne d’Agenais (*).  (* typisch dorpjes van de Lot vallei) 
 

Dag  Buzet (wijn), Nérac (oude stad, kasteel van Henry IV), distilleerderij van Armagnac en  

Vrijdag kanaal-brug van Agen of door Condom, Larressingle en Lectoure (+1uur), 

Gascogne Moissac (abdij, klooster), Lauzerte (middeleeuws dorp van het gebied Quercy). 

 

Dag  Villeréal (marktplaats), Issigeac, kasteel van Monbazillac (zoete wijn proeverij), 

Alternatief Bergerac (oude stad, standbeeld van Cyrano de Bergerac, lunch restaurantjes !), 

(Ma, Do, Vr) wijngaarden van Pécharmant, abdij van Cadouin, Monpazier. 

 

Anders Le Bugue : aquarium, village du Bournat (oude ambachten), grot van Proumeyssac, 

meerdere prehistorische sites, versterkte huis van Reignac, tuinen van Marqueyssac, 

boottocht in La Roque Gageac, kano verhuur op de Dordogne of de Vézère, 

  kasteel van Gavaudun, Bernard Palissy keramiekmuseum te St Avit, 

bezoek het kasteel van Bonaguil (mooiste middeleeuws kasteel van Frankrijk), 

  vallei van de Lot rivier en wijngaarden, Puy l’Evêque, Cahors (oude stad), 

  Boerderij bezoeken : ganzen en eenden (Musée du Foie Gras), pruimen, noten, … 

  Activiteiten : paardrijden, survival park, golf, … Middeleeuwse feesten in de zomer. 

Verderweg Périgueux (1.45 uur via Bergerac), kasteel van Bourdeilles, Brantôme, 

kasteel van Hautefort, tuinen van Eyrignac, 

  Toulouse (1.30 uur via Moissac), of zelfs Carcassonne (3uur),  

  St Emilion (2 uur via Bergerac), Bordeaux, bekken van Arcachon, Dune du Pilat. 

 


