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LIGGING 

Het « Domaine de Gavaudun » is een schitterend landgoed van 35ha in een golvend landschap met 
bossen en weiden. 

Village de Vacances ★★★★, het is een oase van « rust en groen » gelegen in het Zuiden van de 
geschiedenisrijke Périgord (Dordogne), de streek van 1001 kastelen, aan de poorten van de Quercy, de 
Gascogne en de Guyenne, de streek van de « bastides », gelegen in het hart van de zéér pittoreske          
« Vallei van Gavaudun » (geklasseerde site), op 8km van Fumel, 55km van Agen, 50km van Bergerac 
en 55km van Cahors.  De TGV van Parijs, Bordeaux en Toulouse stopt in Agen.  De luchthavens van 
Bordeaux en Toulouse zijn op 2 uur rijden en 2 regionale luchthavens bestaan in Agen en Bergerac. 
Voertuig ter plaatse vereist. 
 
ONTDEKKING VAN DE STREEK  

Gavaudun is een klein typisch dorpje, overheerst door zijn kasteel van de XI de eeuw met een 
opmerkelijke toren, genesteld tussen de valleien van de Lot en de Dordogne, vlakbij de majestueuze 
kastelen van Biron en Bonaguil, en de bastides van Monflanquin en Monpazier. 
U vindt er het huis van Bernard Palissy op 6km ... Sarlat met zijn festival op 65km ... Rocamadour, 
Saint Emilion, Les Eyzies, Lascaux, Cahors, Moissac, Nerac en zo veel andere uitzonderlijke plaatsen 
te bezoeken. 

De Perigord (Dordogne) is in het bijzonder gekend voor zijn gastronomie: eenden, truffels, 
paddestoelen, foie gras ... met wijnen van Bergerac, Monbazillac, Cahors, Buzet of Duras.  
Wat een plezier de plaatselijke markten te gaan bezoeken !   

Ten slotte, om aan ieders trekken te voldoen zijn er talloze culturele manifestaties in de hele streek. 

Het personeel van het domein zal u met plezier de goede adressen en de meest interessante te bezoeken 
sites aanbevelen. 
 
HET VERBLIJF 

Uw vakantieoord is eigenlijk een klein dorpje in het midden van de bossen en weiden.  Uitzonderlijk 
kalm, het is werkelijk uniek in zijn genre in deze streek. 

De villas zijn traditionele constructies, type Périgourdine, bestaande uit twee eenheden variabel van 4 
tot 7 personen naargelang het model.  Deze villas bieden u modern comfort om u een zeer aangenaam 
verblijf te garanderen.  Er zijn tevens enkele individuele woningen beschikbaar. 

De belangrijkste gebouwen dateren uit de XVIII de eeuw, en zijn smaakvol gerestaureerd met okergele 
stenen uit de streek. Daar bevindt zich tevens het restaurant, bar, salon, boetiek, receptie en enkele 
charmante gites.  Het Domaine biedt ook een grote receptie zaal voor 200 personen aan. 

Het « hart van het dorp » is een prachtige schuur (bar-salon) met daarlangs een groot zwembad midden 
in het groen waar u kunt relaxen terwijl de kinderen vrij rondlopen in het park.  Prachtige wandelingen 
zijn gemarkeerd door de bossen en weiden, waar paarden en pony’s dartelen voor uw plezier. 

Activiteiten ter plaatse: verwarmd zwembad, verlicht tennis, basketbal, volleybal, pingpong, 
trampoline, biljart, jeu de boules, speelplein voor kinderen, wandelpaden, ... 

In de buurt van het domein: paardrijden, mountainbikes, klimmen, speleologie, avontuurpark, kano, 
kajak, vissen, diverse excursies. 
 

Domaine de Gavaudun -  F 47150 Gavaudun     Tel. 05.53.36.21.90 - Fax. 05.53.36.21.85 
E-mail : info@domaine-de-gavaudun.com 

 www.domaine-de-gavaudun.com 



TYPES VAN LOGEMENT  

Villa Perigord Cat.A 78 m² voor 6 personen :  halfvrijstaande woning 
Verdiep: kamer met een 2-persoonsbed, kamer met 2-persoonsbed of 2 enkel bedden + stapelbedden (variabele configuratie). 
Benedenverdieping: eet-/ woonkamer (met dubbel slaapbank), ingerichte Amerikaanse keuken (afwasmachine, elektrische 
kookplaten, oven, magnetron, koelkast), badkamer + WC.  Tweede lavabo + WC op het verdiep. 

Villa Quercy Cat.B 53 m² voor 4 personen :  halfvrijstaande woning 
Kamer met 2 bedden, slaaphoek of klein kamer met stapelbedden, eet-/ woonkamer (met dubbel slaapbank), ingerichte 
Amerikaanse keuken (afwasmachine, elektrische kookplaten, oven, magnetron, koelkast), badkamer, WC. 

Landhuis Guyenne Cat.A 63 m² voor 5 personen :   aangepast voor gehandicapten 
Kamer met een 2-persoonsbed, kamer met een enkel bed + stapelbedden, eet-/ woonkamer (met dubbel slaapbank), 
ingerichte Amerikaanse keuken (afwasmachine, elektrische kookplaten, oven, magnetron, koelkast), douche, WC. 

Kleine Landhuis Lot Cat.C 42 m² voor 2 personen :   aangepast voor gehandicapten  
Kamer met een 2-persoonsbed, eet-/ woonkamer (met dubbel slaapbank), ingerichte Amerikaanse keuken (elektrische 
kookplaten, oven, magnetron, koelkast), douche + WC. 

Groot Gîte Cat.G 110 m² voor 7/8 personen :  (met buiten kamer) 
Kamer met een 2-persoonsbed, kamer met 1 of 2 enkel bedden + stapelbedden, eet-/ woonkamer (met dubbel slaapbank),  
ingerichte Amerikaanse keuken (afwasmachine, elektrische kookplaten, oven, magnetron, koelkast), badkamer, badkamer 
met douche,  twee WC.   Buiten slaapkamer met een 2-persoonsbed, douche en WC.  Groot terras. 
 
De slaapbank biedt flexibiliteit afhankelijk van de samenstelling van het gezin, maar de accommodaties zijn bedoeld voor 
het opgegeven aantal personen.  Nota: vermelde oppervlakte zijn totale oppervlakte, met uitzondering van terrassen. 

Alle woningen zijn volledig ingericht en uitgerust en beschikken over een terras met tuinmeubelen.  Ze beschikken over een 
mini Hi-Fi keten en/of een gecombineerde CD-wekkerradio.  Beddengoed en handdoeken kunnen verstrekt worden.  TV en 
DVD-speler te huur.  Internet (Wi-Fi) overal beschikbaar. 
 

 Bienvenue au Domaine de Gavaudun. 
 

TOEGANG 
Het Domaine de Gavaudun en/of het Auberge de Vezou zijn bepijld vanaf Gavaudun en de dorpen in de buurt. 
GPS-coördinaten: breedtegraad 44,56787  lengtegraad -,90244. 
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