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Zonnige groeten en “à bientôt”,
Alexander & Esther
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Indien u met de auto naar het zuiden van Frankrijk afreist, kan de volgende tip van
pas komen als u de drukte van Parijs wil vermijden:
PARIJS VERMIJDEN OP DE HEENWEG

Een goede manier om de drukte van Parijs én de périphérique (rondweg) te mijden
is als volgt:
1.
2.

3.

Voer in uw GPS de plaats “MEAUX” in (stadscentrum);
Als u nog zo’n 10 minuten van Meaux verwijderd bent, voert u in uw GPS
“MELUN” in. (Let erop dat u niet eerder al Melun invoert, anders zal de GPS u
alsnog terug naar de rondweg van Parijs sturen);
Vanaf Melun kunt u uw gebruikelijke route vervolgen.

Op deze manier boekt u waarschijnlijk veel tijdswinst en bovendien is het een
aangename, rustige route.

AL ONZE GEGEVENS BIJ DE HAND
Naam:

Alexander & Esther Hendriksen
Côté Verger
Chambres d’hôtes & mini-camping

Adres:

Lieu-dit Le Malpas
24230 MONTAZEAU
Dordogne, Frankrijk

Website:

www.coteverger.net

Mail:

info@coteverger.net

Telefoonnummer:

0033 (0)6 49 57 70 70
(ook voor whatsapp en sms)

Op Google Maps:

Côté Verger

GPS coördinaten:

44.897972, 0.137113
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Bienvenue chez Côté Verger !
Om het verblijf voor al onze gasten zo prettig mogelijk te maken, hebben we hier
wat nuttige en praktische informatie voor u bij elkaar gezet. Mist u nog iets? Vraag
het ons gerust!

4

Huisregels
Bij Côté Verger vinden we het belangrijk dat al onze gasten het naar hun zin hebben
en bij uitstek kunnen genieten van de rust en de ruimte die bij ons hoog in het
vaandel staan. Wij willen onze gasten daarom vriendelijk verzoeken de volgende
huisregels in acht te nemen:
•

Het veroorzaken van (geluids)overlast is niet toegestaan;

•

Het woonhuis is bedoeld voor rustige activiteiten;

•

Gemotoriseerde voertuigen zijn alleen toegestaan op de daartoe ingerichte
plaatsen;

•

Om ook gasten met een allergie een prettig verblijf op onze kamers te kunnen
bieden, zijn honden (of andere huisdieren) op de kamers niet toegestaan.

Bij ernstige schending van de huisregels behouden wij ons het recht voor om, zonder
restitutie, de toegang tot Côté Verger te ontzeggen.
WiFi
In en om het woonhuis heeft u toegang tot het internet middels ons WiFi-netwerk.
Log in met de volgende gegevens:
Netwerk
Wachtwoord

: Bbox – 1156A589
: COTEVERGER17

Inchecken & uitchecken
De kamers zijn op dag van aankomst beschikbaar vanaf 15h00 tot 11h00 op de dag
van vertrek.
In overleg is het mogelijk om tegen bijbetaling voor een latere check-out te kiezen. U
kunt kiezen voor de volgende alternatieve check-out tijden (tarieven per kamer):
Check-out om 12h00 : €20,00
Check-out om 13h00 : €30,00
Check-out om 14h00 : €40,00

Betalen
Betalingen dienen bij Côté Verger contant te worden voldaan.
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Consumpties
•

•

Dranken, spijzen en eventuele andere diensten die u bij Côté Verger kunt
afnemen, dienen ter plekke contant te worden voldaan. Uiteraard kunt u
ervoor kiezen dit “op rekening” te zetten en de rekening hetzij dagelijks aan
het eind van iedere dag, hetzij in zijn geheel aan het eind van uw verblijf te
voldoen.
Eigen etenswaren en dranken mogen uitsluitend op uw eigen kamer of
campingplaats worden geconsumeerd. Dit houdt verband met onze
horecavergunning, voor welke wij bepaalde regels dienen na te leven.

Vragen, tips, wensen, suggesties?
Wij hopen dat u een aangenaam en onvergetelijk verblijf heeft bij Côté Verger.
Uiteraard vernemen wij graag van u indien u tips of suggesties heeft.
Bepaalde wensen of vragen? Aarzel niet om ze aan ons kenbaar te maken; elke
vraag kent een antwoord!

6

Toilet
Côté Verger is, zoals zoveel huizen op het Franse platteland, niet aangesloten op het
openbare riool. Een individuele rioleringsinstallatie (septic tank) zorgt voor de afvoer
van het vuile water. Om deze goed te kunnen laten functioneren en ernstige
verstopping te voorkomen, willen wij u vriendelijk verzoeken niets anders dan
toiletpapier (dus ook geen vochtige doekjes) in het toilet te deponeren.

Werking van de douche
In het kader van duurzaam watergebruik hebben wij voor drukknopdouches
gekozen. Dat betekent dat u tijdens het douchen de knop een aantal keren
opnieuw zult moeten indrukken om water te krijgen. Deze knop is tevens de
temperatuurregelaar. Wilt u warmer water, draai dan de knop naar links (naar de
kant van het rode streepje). Wilt u kouder water, draai dan de knop naar rechts (in
de richting van het blauwe streepje).

Badmat
Omdat onder de tegelvloer in de badkamers een houten vloer zit en de douches
nogal blijken te spatten, voorzien wij elke kamer van een extra badmat, met het
vriendelijke verzoek deze tegen de drempel van de douche aan te leggen om
eventueel doorsijpelen van water naar de onderliggende houten vloer te
voorkomen.

Badhanddoeken
De handdoeken op uw kamer zijn niet bedoeld om mee naar het strand of de tuin in
te nemen. Het is wel mogelijk om badhanddoeken, bedoeld voor zonnebaden, bij
ons te huren voor €4,00 per schone badhanddoek.

Roken
Roken is alleen buiten toegestaan, mits u andere gasten daarmee niet tot last bent.
Wij bieden een aantal plaatsen waar uw sigaret gedoofd en gedeponeerd kan
worden. Een vriendelijk verzoek hiervan gebruik te maken. U bent verantwoordelijk
voor afval en eventueel brandgevaar ontstaan door het roken.
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Onze campinggasten …
… zijn uiteraard ook van harte welkom in ons huis
… kunnen desgewenst hun broodbestelling voor het ontbijt aan ons doorgeven
(uiterlijk de avond ervoor)
… maar kunnen er ook voor kiezen om aan te schuiven bij het door ons verzorgde
ontbijt (gelieve uiterlijk de avond ervoor door te geven)
… zijn eveneens van harte welkom om aan te schuiven bij de Table d’Hôtes die we
enkele dagen per week organiseren (gelieve op de dag zelf uiterlijk om 12h00
aan ons door te geven)

Honden
Indien u met uw hond komt, dient deze te allen tijde aangelijnd te zijn en op geen
enkele wijze overlast te veroorzaken voor de andere gasten. De camping en tuin zijn
geen uitlaatplaats voor honden; wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw
viervoeter op vrij terrein (d.w.z. buiten het terrein van Côté Verger en de omliggende
privé terreinen) zijn/ haar behoefte te laten doen. Een ‘ongelukje’ kan altijd
gebeuren, maar wij vertrouwen erop dat u deze dan in een plastic zakje in de
container deponeert. Het is niet toegestaan uw hond alleen achter te laten.
Lozen chemisch toilet
Indien u in het bezit bent van een chemisch toilet, is het goed om te weten dat op
ons terrein helaas geen mogelijkheid is om deze te legen. We raden aan om voor
aankomst bij Côté Verger nog langs een verzorgingspunt te rijden om het chemisch
toilet te lozen, zodat u daar, eenmaal bij ons, geen omkijken meer naar heeft. Wij
beschikken uiteraard wel over campingsanitair.
Op nog geen 10 minuten rijden van Côté Verger is een, voor iedereen toegankelijk,
gloednieuw verzorgingspunt waar u o.a. uw chemisch toilet kunt lozen:
Aire municipale de Saint Martin de Gurson : GPS coördinaten 44.955708 - 0.102422
Voor meer informatie en route klik hier.
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Apotheek
Op 10 minuten rijden: Pharmacie Frutier

Adres:

Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Réaux, VELINES
gelegen aan de
rotonde van het plaatsje Les Réaux (eerst naar Vélines rijden en
vanaf daar rijdt u Les Réaux in).
Tel: (+33) 5 53 27 51 58

Dierenarts
Op 10 minuten rijden: Clinique Vétérinaire La Cigogne
Adres:

Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Réaux, VELINES → gelegen aan de
rotonde van het plaatsje Les Réaux (eerst naar Vélines rijden en vanaf
daar rijdt u Les Réaux in).

Tel: (+33) 5 53 73 30 01
Noodnummer dierenarts 24h/24h : (+33) 5 53 80 29 29
Huisartsenpraktijk
Op 10 minuten rijden: Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vélines
Adres:

Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Reaux, VELINES → gelegen aan de
rotonde van het plaatsje Les Réaux (eerst naar Vélines rijden en vanaf
daar rijdt u Les Réaux in).
Tel: (+33) 5 53 24 24 01

Ziekenhuis
•

Dichtstbijzijnde (streek)ziekenhuis:

Avenue Charrier, SAINTE-FOY-LA-GRANDE (tel. 0033 5 57 41 96 96)
•

Groot ziekenhuis op 50 minuten rijden: Hôpital Robert Boulin
112, Rue de la Marne, LIBOURNE (tel. 0033 5 57 55 34 34)

Noodnummers
Algemeen Europees noodnummer:
Ambulance:
Politie:
Brandweer:

112
15
17
18

Dierenarts:

(+33) 5 53 80 29 29

Algemeen noodnummer per SMS:

114 (voor doven & slechthorenden)
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Bakker
•

20, Rue de l’Église, SAINT MÉARD DE GURÇON
Dinsdag, donderdag, vrijdag: 07h00-13h00 en 16h00-19h00

Woensdag: 07h00-13h00
Zaterdag: 07h00-13h00 en 16h00-18h00
Zondag & feestdagen: 07h00-12h30
Maandag gesloten

Postkantoor
Op 10 minuten rijden: Place de la Mairie, VELINES

Pinautomaten
•

Centre Commercial du Grand Pineuilh: 80, Avenue de la Résistance, PINEUILH

•

Rue Michel Montaigne, VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT

•

Diverse pinautomaten in het centrum van SAINTE-FOY-LA-GRANDE

•

Diverse pinautomaten in het centrum van MONTPON-MÉNESTÉROL

Supermarkten (tip: Benzinestations op dezelfde locaties)
•

Op 10 minuten rijden: Carrefour Contact, een middelgrote supermarkt
gelegen aan de rotonde van het plaatsje Les Réaux (eerst naar Vélines rijden
en vanaf daar rijdt u Les Réaux in).
Adres: Avenue Del Peirigord, Lieu-dit Reaux, VÉLINES

•

Op 17 minuten rijden: Leclerc, in het Centre Commercial du Grand Pineuilh:
80, Avenue de la Résistance, PINEUILH

•

Op 20 minuten rijden: Intermarché (en andere winkels): Avenue Georges
Pompidou/ Route de Bordeaux, MONTPON-MENESTEROL

Biologische supermarkten
•

Biocoop: Avenue Jean Moulin (aan de rotonde), MONTPON-MÉNESTÉROL

•

Bio-Essentiel: zone artisanale Quatre Ormeaux, PORT-SAINTE-FOY-ETPONCHAPT (op industrieterreintje schuin achter de McDonalds)
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AUTOGARAGE: Point S Centre Auto (Port-Sainte-Foy, 15 minuten rijden)
Hopelijk niet nodig, maar mocht u problemen met uw auto hebben, dan
hebben wij een zeer betrouwbare, servicegerichte en eerlijke garage in de
buurt. Laat ons weten als wij voor u kunnen bellen om uit te leggen wat er
met de auto aan de hand is en zo nodig een afspraak te maken!
Adres:
Tel:

Z.I. (Zone Industrielle) Grand Point Ouest, Avenue de Bordeaux,
PORT-SAINTE-FOY
(+33) 5 53 24 76 00

LAADPUNTEN elektrische auto’s
Indien u met een elektrische auto komt, kunt u bij de volgende laadpunten in
de buurt van Côté Verger terecht:
•
•
•
•
•
•

Vélines (meer info klik hier)
Carsac de Gurson (meer info klik hier)
Montcaret (meer info klik hier)
Montpon - Ménesterol (meer info klik hier)
Saint Antoine de Breuilh (meer info klik hier)
Villefranche-de-Lonchat (meer info klik hier)

Als u gedurende uw verblijf, tijdens een uitstapje, onverhoeds een laadpunt nodig
heeft vlakbij waar u op dat moment bent, dan kunt u op de volgende website
zoeken:
In de Dordogne (24):
https://www.carburants.org/borne-electrique/departements/24/
In de Gironde (33):
https://www.carburants.org/borne-electrique/departements/33/
TIP om er snel achter te komen in welk departement u zich op dat moment bevindt:
zoek de plaats op in Google (of Google maps). Er staat dan een postcode bij;
begint deze met 24, dan bent u in de Dordogne. Begint deze met 33, dan bent u in
de Gironde.
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Bij Côté Verger bieden we onze gasten enkele dagen per week de
mogelijkheid om aan te schuiven voor onze table d’hôtes. Daarnaast zijn de
volgende restaurants in de omgeving aan te raden. Ze staan in volgorde van
reistijd vanaf Côté Verger.
Indien u het prettig vindt als wij voor u reserveren, laat het ons dan weten!
•

MONTAZEAU: Auberge Bucket’s Inn (op 2 minuten rijden)
Adres: Le Bourg, Montazeau. Tel. (+33) 9 83 43 14 41
Zowel lunch als diner - menu of à la carte - met terras - gesloten op dinsdag
en woensdag - ook geschikt voor vegetariërs - reserveren wordt aangeraden

•

SAINT MÉARD DE GURÇON: Le Pressoir (op 5 minuten rijden)

Adres: 20, Rue Montpon, Saint Méard de Gurçon. Tel. (+33) 5 53 80 56 78
Zowel brunch of lunch (12h00-13h30) als diner (19h15-21h00) - menu of à la
carte - met terras - reserveren wordt aangeraden - gesloten op woensdag

•

VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT: Quilles et Papilles (op 10 minuten rijden)
Adres: 41, Rue Fénelon, Villefranche-de-Lonchat. Tel. (+33) 5 53 82 50 70
Zowel lunch (dagelijks) als diner (vrijdag en zaterdag) - Met terras & binnentuin
- Alles huisgemaakt, biologisch & lokaal - Tevens diverse speciaalbieren &
wijnbar

•

VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT: Château Puygrenier (op 10 minuten rijden)
Adres: Lieu-dit Puygrenier, Villefranche-de-Lonchat
Tel: (+33) 5 53 80 25 75 / (+33) 6 12 13 30 37

-

Lunch op maandag t/m zaterdag

-

Bij mooi weer dagelijks ’s avonds tapas & drankjes op het terras
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•

PESSAC-SUR-DORDOGNE: Restaurant Guinguette La Palma Nova (op 15
minuten rijden)
Adres: 2, Rue du Maréchal Ferrand, Pessac-sur-Dordogne.

Tel. (+33) 6 22 17 61 54
Lunch (12h00-14h00) en diner (19h00-22h00) - bediening spreekt ook Engels Overdekt terras en terras aan de rivier - ook leuk voor alleen een drankje Etablissement hoort bij de naastgelegen kanoverhuur (leuk te combineren
dus) - gesloten van half september tot half juni
•

PESSAC SUR DORODGNE: The Glass House (op 15 minuten rijden)
Adres: Château Carbonneau, Pessac sur Dordogne. Tel. (+33) 5 57 47 46 46
Brunch, lunch, high tea, high wine (12h00-21h30) - menu of à la carte - met
terras - reserveren wordt aangeraden - ook wijnproeverij & rondleiding door
wijngaard mogelijk - ook Engels gesproken - gesloten op maandag, dinsdag,
woensdag - geopend van april tot november

•

PESSAC-SUR-DORDOGNE: Les Gensakés (op 15 minuten rijden)

Adres: 1, Place du Pont, Pessac-sur-Dordogne. Tel. (+33) 5 57 47 41 04
Fusion cuisine – tapasbar - wijnbar - Bediening spreekt ook Engels - Met
binnentuin - Lunch (12h00-14h00) en diner (19h00-21h30) - Met terras - gesloten
op maandag en dinsdag

•

PESSAC-SUR-DORDOGNE: Moulin de Moustelat (op 15 minuten rijden)
Adres: 2, Moustelat, Pessac sur Dordogne.
Tel. (+33) 5.57.47.46.77 / (+33) 6 14 82 14 74
Bezoek van de oude watermolen i.c.m. wijnproverij, diner en
avondvoorstelling à €20,00 p.p. (kinderen tot 16 jaar €15,00)
NB: Uitsluitend op zaterdagavond in de maanden juni, juli en augustus - Alleen
op reservering (uiterlijk ‘s woensdags ervoor) - Vraag ons om het programma!
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•

SAINTE FOY LA GRANDE: Comptoir des Sports (op 17 minuten rijden)
Adres: 33, Rue Alsace Lorraine, Sainte Foy la Grande. Tel. (+33) 5 57 46 17 79
Zowel lunch (12h00-14h00) als diner (19h30-22h00) - menu of à la carte – met
terras - gesloten op zondag, op zaterdag alleen lunch (tot 15h00) – ook
geschikt voor vegetariërs

•

SAINTE-FOY-LA-GRANDE: Tân Thanh (op 17 minuten rijden)

Adres: 52, Rue Victor Hugo, Sainte Foy la Grande. Tel. (+33) 5 57 46 04 32
Chinese, Japanse en Vietnamese specialiteiten - Diner vanaf 19h00 Bediening spreekt ook Engels - menu of à la carte - gesloten op maandag
•

SAINTE-FOY-LA-GRANDE: À l’abri du temps (op 17 minuten rijden)
Adres: 22, Rue de la République, Sainte Foy la Grande. Tel. (+33) 5 57 46 49 72
Crêperie met heerlijke Bretonse hartige en zoete crêpes (pannenkoeken) Terrasje op trottoir - Lunch (12h00-14h30) en diner (19h00 - 22h00) In het
laagseizoen op donderdagavond gesloten

•

MOULIETS-ET-VILLEMARTIN: Au Four de la Rive (op 20 minuten rijden)

Adres: 66, Avenue de la Dordogne, Mouliets-et-Villemartin.
Tel. (+33) 5 57 49 23 26
Pizzeria op sfeervolle locatie aan de rivier met semi-overdekt terras. Op 3
minuten van Castillon-la-Bataille. In de zomermaanden 7 dagen per week ‘s
avonds geopend; herfst woe-avond t/m zondagavond en in het weekend
ook ’s middags open voor lunch. ’s-Winters gesloten.
•

MONTPON-MÉNESTÉROL: Auberge de l’Éclade (op 20 minuten rijden)
Adres: 17, Rue Paul Emile Victor, Montpon-Ménestérol. Tel. (+33) 5 53 80 28 64
Lunch (12h00-14h00) en diner (19h30-21h30) - Met terras - gesloten op zondag
en maandag
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•

MONTPON-MÉNESTÉROL: Le Caldero (op 20 minuten rijden)
Adres: 52, Avenue Georges Pompidou, Montpon-Ménestérol.
Tel. (+33) 5 53 82 45 82
Lunch (12h00-14h00) en diner (19h00-22h00) - gesloten op zondag

•

MONTPON-MÉNESTÉROL: Ô Petit Gavroche (op 20 minuten rijden)
Adres: 10, Rue du Maréchal Foch, Montpon-Ménestérol.
Tel. (+33) 5 53 80 04 01
Lunch (12h00-14h00) en diner (19h00-22h00) - gesloten op woensdag en
zondagavond

•

JUILLAC: La Taverne du Belvédère (op 20 minuten rijden)
Adres: 1, Côte de la Tourbeille, Juillac. Tel. (+33) 5 24 24 75 92
Eetcafé met lekkere hapjes- en drankjeskaart en fantastisch panoramisch
uitzicht.

Lunch (12h00-14h30) en diner (17h30-21h30) op woensdag & donderdag. Op
vrijdagavond open tot 23h00. Op zaterdag non-stop geopend van 12h00 tot
23h00 en zondag non-stop van 12h00 tot 21h30 uur. Maandag & dinsdag
gesloten

•

SAUSSIGNAC: The Bus Brothers (op 25 minuten rijden)
Adres: Le Haut du Bois, Saussignac. Tel. (+33) 6 68 14 55 09
Tot foodtruck omgebouwde bus tussen de wijngaarden van Saussignac.
Ontspannen, informele “festival ambiance” - Franse & internationale
gerechten – alle gerechten huisgemaakt – reserveren wordt aanbevolen ook geschikt voor vegetariërs!
Donderdagavond vast menu: keuze uit mosselen bereid op Thaise wijze of fish
& chips.
Hoogseizoen: elke avond open van 18h30 tot 21h00, zaterdag en zondag ook
tussen 12h00 en 14h00.
Laagseizoen: donderdag t/m zondag (18h30-21h00), zaterdag en zondag ook
tussen 12h00 en 14h00.
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•

SAINT PEY D’ARMENS: Le Relais de Gascogne (op 30 minuten rijden)
Adres: 3, Lieu-dit Peyrouquet, Saint Pey d’Armens (langs de weg, op de route
naar St-Émilion). Tel. (+33) 5 57 47 15 02 / (+33) 6 74 05 69 23
Truckersrestaurant maar met zeer goede kaart, leuke sfeer en fijn geprijsd met terras - lunch (11h00-14h00) en diner (19h00-22h00) - gesloten op
zaterdagavond en zondag de hele dag

•

MONTAGNE: Le Clos Mirande (op 30 minuten rijden)

Adres: 9, Impasse de Mirande, Montagne. Tel. (+33) 5 57 74 50 16
Web: www.leclosmirande.com
Sfeervol restaurant temidden van de wijngaarden, nabij Saint-Émilion. Ook
bistro en salon de thé - met terras.
Dinsdag t/m zaterdag lunch (12h00-14h00) en diner (19h30-21h00) - gesloten
op zondag en maandag
•

LE PIZOU: Marché nocturne (op 35 minuten rijden)
Niet te missen avondmarkt met live-muziek in Le Pizou: neem alleen je eigen
bord, glas en bestek mee (mag je bij ons lenen☺). Ter plaatse kies je zelf je
gerechtjes bij de vele eetkraampjes en zoek je een plekje ergens aan de
lange tafels tussen de locals en Engelsen. Uitbundige, supergezellige
stemming gegarandeerd!
NB: Alleen op dinsdagen in juli en augustus!
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•

FLAUJAGUES: Le P’tit Flaujaguais (op 24 minuten rijden)
Adres: Le Bourg, FLAUJAGUES. Tel (+33) 5 57 41 55 86
AFHAALRESTAURANT: Traditionele Franse keuken met geraffineerde doch voor
iedereen toegankelijke gerechten. Tevens épicerie waar diverse hartige
lekkernijen, oesters en vers brood verkocht worden. Zondag en woensdag
geopend van 08h00 tot 12h00, overige dagen geopend van 08h00 tot 18h00.

•

SAINTE-FOY-LA-GRANDE & omgeving: Ela’s Vegetarian Indian Cuisine
AFHALEN & THUISBEZORGD: Huisgemaakte authentieke Indiase, vegetarische
gerechten (uit de Gujarati keuken). Desgewenst aanpassing aan gerechten
mogelijk. Afhalen mogelijk van 1 tot 80 porties. Vraag ons naar de menukaart!
Order plaatsen via mail: ela.harris@orange.fr of tel: (+33) 5 57 46 04 99

•

PINEUILH: Fou de Thai
Foodtruck met Thaise gerechten
Adres op dinsdag- en woensdagavond: 2, Ter Allée du Véneyrol, PINEUILH
Adres op woensdagmiddag (11h30-13h00): P-plaats van Bâtiland (aan
dezelfde rotonde als de Leclerc), 93 Avenue de la Résistance, PINEUILH
Bestelling ter plaatse of via tel: (+33) 6 44 30 18 08

•

VÉLINES : Pizzabusje La Fiorentina
Op vrijdagavond (17h30-20h30) staat dit busje op het parkeerpleintje van de
Rue du Lavoir in Vélines.
Bestelling ter plaatse of vooraf via tel: (+33) 6 14 29 52 93

•

PORT SAINE TOY ET PONCHAPT: Le Kiosque à Pizzas
Adres: Avenue Mezières, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Bestelling ter plaatse of vooraf via tel: (+33) 5 53 57 00 71
-

Dagelijks geopend, op het parkeerterrein van de Intermarché (aan de
rotonde)

-

Voor de menukaart: klik hier
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•

LE FLEIX: Les Biscuits de Sonia (theehuisje op 10 minuten rijden)
Adres: 42, Chemin de Melina, Le Fleix.

Tel. (+33) 5.53.61.25.76 / (+33) 6 44 00 02 02
Een fijne stop voor een keur aan heerlijke huisgemaakte zoete baksels en
bijzondere theesoorten. Maar natuurlijk kun je hier ook koffie, chocolademelk
of een fruitsapje bestellen! Alles is even lekker en met zorg bereid. Sonia
spreekt ook Engels!

Dagelijks geopend van 10h00 tot 19h00. Gesloten op dinsdag

•

SAINTE-FOY-LA-GRANDE: Sucrée - Salée (theehuisje op 17 minuten rijden)
Adres: 9, Rue de la République, Sainte Foy la Grande. Tel. (+33) 5 57 46 11 30
Theehuisje annex (propvol!) cadeauwinkeltje met gezellige binnentuin en een
kaart vol zoete lekkernijen. Dinsdag t/m vrijdag van 09h00-12h00 en 14h0019h00, zaterdag van 09h00-19h00 en zondag van 10-h00-12h00. Gesloten op
maandag

•

PESSAC SUR DORODGNE: The Glass House (op 15 minuten rijden)
Adres: Château Carbonneau, Pessac sur Dordogne. Tel. (+33) 5 57 47 46 46
Brunch, lunch, high tea, high wine (12h00-21h30) - menu of à la carte - met
terras - reserveren wordt aangeraden - ook wijnproeverij & rondleiding door
wijngaard mogelijk - ook Engels gesproken - gesloten op maandag, dinsdag,
woensdag - geopend van april tot november
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Les Grands Crus de Montravel, Bordeaux, Pomerol…
U bevindt zich hier in het internationale, kloppende hart van de wijnproductie. Het
aantal châteaux dat wijnproeverijen (“visites dégustation”) aanbiedt, is dan ook
ontelbaar. Ook de aard van de proeverij verschilt per wijnhuis. Van spontane
bezoekjes aan een lokale kleine wijnboer waar ter plekke een fles wordt
opengetrokken tot aan compleet georganiseerde rondleidingen op reservering,
compleet met Engelstalige gids door het hele domaine en alles daar tussenin.
Op basis van goede ervaringen van eerdere gasten hebben wij een kleine selectie
gemaakt die u hieronder treft. Maar vraag vooral naar een van onze wijntoer-gidsjes
als u andere mogelijkheden wil onderzoeken!

•

Château de Ferrand (van dezelfde familie als van de bekende BIC
balpennen ☺)
Website:

•

Château Peychaud (familiebedrijf sinds 400 jaar met ongewijzigde, en dus
biologische teeltwijze)
Website:

•

www.chateau-peychaud.com

Château Carbonneau (lekker te combineren met een hartige plank in een
heerlijke tuin; zie ook onze tips op pagina 13 en 18: The Glass House)
Website:

•

www.chateaudeferrand.com

www.en.chateau-carbonneau.com/vins

Château Thénac (geweldig te combineren met Plum Village, zie pagina 34)
Website:

www.chateau-thenac.com
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In de omgeving is genoeg te zien en te doen met voor elk wat wils. Hieronder geven
wij alvast wat tips en algemene informatie. In de entrée ligt een witte map met
daarin nog veel meer informatie, folders en plattegronden. Niet gevonden wat u
zoekt? Vraag het ons gerust, wij denken graag met u mee!
Bij de witte map ligt eveneens een gidsje waarin alle (brocante-, antiek-, curiosa- en
rommel)markten op datum en plaats staan aangegeven.
Goed om te weten:
•

Bijna overal zijn in Frankrijk tussen 12h00 en 14h00 de winkels (alsook musea,
huisartsenpraktijken, postkantoren enz.) gesloten. Sommige grote
supermarkten blijven wel open.

•

De meeste restaurants serveren ‘s middags tussen ca. 12h00 - 14h00 lunch en
vanaf ca. 19h00 diner. Buiten deze tijden om is het vaak niet mogelijk een
maaltijd te bestellen.

•

Bij een STOP-bord dient u ook echt te stoppen, ook als de hele weg vrij is en
het zicht ook. De (soms verdekt opgestelde) Franse politie is zeer scherp op
het overtreden van deze regel en een boete is zo verkregen...

•

Sinds 1 juli 2018 is de maximum snelheid op provinciale wegen (waar tot die
tijd 90 km/uur gereden mocht worden) verlaagd naar 80 km/uur. Nog niet
overal zijn de borden aangepast, maar de 80km regel geldt dan alsnog!

•

Tip: download deze PDF op uw telefoon of maak met uw telefoon een foto
van de informatie uit deze directory die u nuttig vindt. Dat scheelt een hoop
“overschrijfwerk” en zo heeft u het tijdens een dagje uit altijd bij de hand!
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Algemeen:
Houd er rekening mee dat dagelijks tussen 12h00 en 14h00 de meeste winkels en
bezienswaardigheden gesloten zijn en de straten uitgestorven (ook in stadjes),
waardoor u dan ook net de sfeer van de stad mist. Het best is dus om ergens rond
10h00 te zijn zodat u zelf ook tussen 12h en 14h kunt lunchen en het meeste uit uw
bezoek kan halen!
Tip:
Het is ook leuk om het bezoek aan een stadje te combineren met een lokale markt.
Op pagina 33 zijn de markten per dag van de week te vinden.
Oostwaarts vanaf Montazeau:
•

BERGERAC (ca. 45 minuten rijden)
NB: niet ideaal voor een bezoek op zondag of maandag
Klein stadje aan de Dordogne rivier met middeleeuwse architectuur en wat
toeristische winkeltjes en restaurantjes in het oude stadsdeel. Bekend van
Cyrano de Bergerac, die twee standbeelden heeft in de stad.
Eettips:

Le Saint Jacques: 30 Rue Saint James - Tel. (+33) 5 53 23 38 08
Côté Noix: Place Pélissière - Tel. (+33) 5 53 57 71 38
L’Esplanade: 7 Rue du Port - Tel. (+33) 5 53 24 00 54
La Table du Marché: 21, Place du Marché Couvert Tel. (+33) 5 53 22 49 46

Parkeertip:

•

Place Gambetta

PÉRIGUEUX (ca. 1 uur rijden)
NB: niet ideaal voor een bezoek op zondag of maandag

Middelgroot stadje met prachtige Byzantijnse kathedraal, gelegen aan de Isle
rivier. Mooie oude stadskern, winkels, bars en restaurants.
Eettip:

La Bouteille Bleue : 10 Rue de la Sagesse – Tel (+33) 5 53 13 78 13

Borreltip:

Le Chai Bordin : 8 Rue de la Sagesse – Tel (+33) 9 81 89 40 65

Parkeertip:

Place Bugeaud
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Westwaarts vanaf Montazeau:
•

BORDEAUX (ca. 1 uur rijden)
Grote havenstad met veel musea, winkels, bars & restaurants, gevarieerde
wijken en architectuur. Voor meer informatie zie het aparte informatiemapje.

•

LIBOURNE (ca. 45 minuten rijden)
Middelgroot stadje met winkels, bars & restaurants, gelegen aan de Isle rivier.

Eet- of borreltip in het centrum:

L’Orient : 6-8 Esplanade François Mitterrand.
Tel. (+33) 5 57 51 17 59

Eettip aan de rivierkade:

Brasserie Le Bistrot Maritime : 12 Quai
Souchet.

Tel. (+33) 5 57 51 66 77
Restaurant, cocktailbar &
salon de thé

Hangar 4 : 51 Rue Chaperon Grangère.
Tel. (+33) 5 57 51 50 73
Web: www.hangar-4.com

•

SAINT-ÉMILION (ca. 25 minuten rijden)
Klein, pittoresk stadje dat op de UNESCO Wereld Erfgoed Lijst staat. Vooral
bekend vanwege haar mondiale status als het centrum van de wijn.
Tip:

Rijd vanaf Montazeau via Saint-Michel de Montaigne naar St. Emilion.

Zo heeft u een idyllische route door wijnlandschap en mooie dorpjes.
Tip:

Vraag bij het VVV-kantoor de sleutel om de kerktoren te beklimmen.
De kerk heeft ook een ondergronds gedeelte dat een bezoek waard is!

Eettips:

L’Envers du Décor : 11, Rue du Clocher, ST-ÉMILION.

Tel. (+33) 5 57 74 48 31

Hostellerie de Plaisance : 5, Rue du Clocher, ST-ÉMILION.
Tel. (+33) 5 57 55 07 55
(vrij prijzig, maar zeer de moeite; met Michelin ster!)
Le Clos Mirande : Lieu-dit Mirande, MONTAGNE.
Tel. (+33) 5 57 74 50 16

(op 7 min. rijden van St. Emilion)

22

Een greep uit de vele tuinen die de Dordogne rijk is. In onze informatiemap zijn nog
veel meer mooie tuinen te vinden!

TUINEN VLAKBIJ
Jardin de St.Avit (op 15 minuten rijden)
Op circa 1,5 hectare hebben Carine & Laurent ruim 4500 soorten planten, grassen,

bomen, bloemen en kruiden geplant. Geen dagvullend uitstapje (reken op
ongeveer 2 uur om de tuin te bezoeken), maar voor tuinliefhebbers zeker een
bezoekje waard!
Geopend :

1 maart – 31 oktober
Dagelijks van 14h00 tot 19h00 – dinsdag gesloten

Adres :

936 Route du Temple, Saint-Avit-Saint-Nazaire

GPS :

44.836820, 0.274872

Tel :

(+33) 6 76 11 07 15

Website :

www.lejardinstavit.fr

Les Jardins de Sardy (op 10 minuten rijden)

Kleine, maar zeer fraai aangelegde tuin in Engelse, romantische stijl. Op het terras
kunt u terecht voor een ijsje, vruchtensap of thee.
Geopend :

Mei, juni

: dagelijks van 14h00 tot 18h00

Juli, Aug, Sept

: dagelijks van 10h00 tot 18h00

Adres :

Château Sardy, Vélines

Tel :

(+33) 5 53 27 51 45
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TUINEN WAARVOOR U EEN STUKJE MOET RIJDEN
Deze tuinen liggen een stuk verder oostwaarts in de Dordogne, maar zijn hun reistijd
meer dan waard! In beide tuinen kunt u gemakkelijk uren achtereen vertoeven en
uw ogen uitkijken. Bovendien is een bezoek zeer goed te combineren met een van
de vele andere bezienswaardigheden (grotten, châteaux, …) die deze kant van de
Dordogne zo kenmerken. Tot slot is de route naar het Oosten (en weer terug ☺) op
zichzelf al een bezienswaardigheid vanwege haar onderweg steeds grilliger

wordende landschap.
Les Jardins de Marqueyssac (1,5 uur rijden)
Een bezoek aan dit adembenemend mooie park van Château de Marqueyssac is

echt van harte aan te bevelen! Van kasteel, terrassen en „buksbomen paradijs“ tot
aan de grillige wandelpaden en het (met 3 Michelinsterren bekroonde!)
panoramische uitzicht over de vallei van de Dordogne: alles is een ware lust voor het
oog. Sla zeker ook het terras niet over waar je tercht kunt voor heerlijke lunches, een
goed wijntje of een ambachtelijk geproduceerd ijs.
Geopend:

Feb, Mrt, Okt, tot 11 Nov

:

10h00 – 18h00

V.a. 12 Nov, Dec, Jan

:

14h00 – 17h00

Apr, Mei, Juni, Sept

:

10h00 – 19h00

Juli & Augustus

:

09h00 – 20h00

-

Donderdagavonden in juli & aug : „soirée aux chandelles“ (kaarslicht)

-

Restaurant & salon de thé geopend van eind maart tot begin november

Adres :

Allée Dondatienne d’Erp, Vézac

GPS :

N 44. 49‘ 32“ – E. 1. 9‘ 53“

Tel :

(+33) 5 53 31 36 36

Website :

www.marqueyssac.com
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TUINEN WAARVOOR U EEN STUKJE MOET RIJDEN (VERVOLG)
Eyrignac et ses Jardins (op 1 uur en 3 kwartier rijden)
Al meer dan 500 jaar is dit met veel zorg aangelegde park in het bezit van dezelfde
familie. De hele tuin wordt door mensenhanden zorgvuldig bijgehouden dat is aan
alles te zien. Franse tuinen, Botanische wandelpaden, een Japanse tuin, fonteintjes
en -wederom- fantastische vergezichten.

Geopend :

-

Jan, Feb, Mrt
April
Mei t/m Sept
Oktober
Nov & Dec

: 10h30 - 12h30 en 14h30 - zonsondergang
: 10h00 -19h00
: 09h30 - 19h00
: 10h00 - zonsondergang
: 10h30 - 12h30 en 14h30 - zonsondergang

Maandagavonden (19h00-23h00) in juli & augustus: „Soirées Pique-Nique
Blanc“ (pick-nick op het gras, DJ, cocktailbar, sfeerverlichting, vuurwerk.
Dresscode: wit !)

Adres :
GPS :
Tel :
Website:

Château d’Eyrignac, Salignac-Eyvigues
44.939130, 1.315900
(+33) 5 53 28 99 71
www.eyrignac.com

TIP:
Als u na uw bezoek aan een van deze twee oostelijk gelegen tuinen nog tijd heeft
voor een ander bezoek in de omgeving, dan is er zoals gezegd keus te over. Enkele
aanraders die we graag met u delen:
•

Château des Milandes (voormalige residentie van Josephine Baker) in
Castelnaud-la-Chapelle - Meer informatie: www.milandes.com

•

La Roque-Gageac (een van de mooise dorpen van Frankrijk)

•

Beynac-et-Cazenac (ook een van de mooiste dorpen van Frankrijk)

•

Grottes de Lascaux (wereldberoemd om de prehistorische rotstekeningen) in
Lascaux - Meer informatie: https://lascaux.fr/en (reserveren noodzakelijk)
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WANDELEN
U kunt hier naar hartenlust wandelen en hardlopen!
In de omgeving van Montazeau zijn 14 wandelroutes uitgestippeld, variërend van
2km tot 12 km. Prachtige routes door heuvels, wijn- en fruitboomgaarden, kronkelige
paadjes, oude dorpjes, heidegebied en bossen. Sommige van deze wandelingen
zijn ook onderling gelinkt, zodat u de wandeling desgewenst kunt uitbreiden. Ook
omringende gebieden hebben hun eigen uitgestippelde wandelroutes. Vraag ons
naar de wandelkaarten!
Ook zonder het volgen van uitgestippelde routes kunt u prachtig wandelen. Een
aanrader is het volgen van de rivieren (de Isle of de Dordogne), bijvoorbeeld in St.
Antoine de Breuilh. Parkeer bij de canoe/kayak en, met uw gezicht naar de rivier,
neemt u rechts van de canoe/kayak balie het smalle paadje dat vlak langs de rivier
loopt. Ook vanaf het oude centrum van Le Fleix ligt een mooie route langs de
Dordogne.

FIETSEN
Wie niet bang is voor reliëf, of in het gelukkige bezit van een elektrische fiets, kan hier
ook zijn of haar hart ophalen met de vele fietsroutes die variëren van makkelijk tot
pittig en van 15 km tot 106 km en alles daar tussenin. Vraag ons naar de fietskaarten!
Ook zonder uitgestippelde routes is het heerlijk om hier te fietsen, bijvoorbeeld naar
het zwemmeer Lac de Gurson met omliggende pittoreske dorpjes als Carsac de
Gurson, Saint Martin de Gurson of Villefranche-de-Lonchat.
FIETSENVERHUUR
CANOË-VTT Pessac-sur-Dordogne (15 minuten rijden), Tel: (+33) 6 10 37 74 20
Opties:
Halve dag
Hele dag
Hele week
-

Volwassene
€10
€15
€50

Kind
€6
€10
€30

Elektrisch
€17
€25
€96

Goed om te weten:
Geopend van half juni tot half september
Reserveren wordt sterk aanbevolen
Huur is inclusief fietsslot en helm
Een borgsom wordt gevraagd
Mogelijk om kinderzitje, fietsmandje e.d. erbij te huren
Adres: Les Quais, Pessac-sur-Dorodgne (wanneer u bij aankomst in het
plaatsje over de brug rijdt, ziet u aan de rechterkant, op de kade, een
restaurant genaamd Palma Nova en daarnaast een kanoverhuur. Bij ditzelfde
bedrijf huurt u de fietsen)
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KANOËN & SUPPEN
• Een leuke opstapplaats die wij meestal aanbevelen, is: Canoë-Kayak Pessacsur-Dordogne. Vanaf hier wordt u per busje naar de plek gebracht vanaf
waar u terugpeddelt naar Pessac-sur-Dordogne. Keuze uit de volgende drie
trajecten:
4 km

8 km

15 km

(vertrek vanaf Ribebon)

(vertrek vanaf Eynesse)

(vertrek vanaf Port-Sainte-Foy)

Volwassene
€10,Kind (tot 12 jaar) €6,-

Volwassene
€14,Kind (tot 12 jaar) €10,-

Volwassene
€18,Kind (tot 12 jaar) €12,-

Goed om te weten:
In de zomer in principe elk uur een opstapmoment; reserveren wordt zeer
aanbevolen (dit kunnen wij desgewenst voor u doen);
Uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van het opstapmoment dient u aanwezig te
zijn;
Aanbevolen wordt om dichte schoenen (in elk geval geen slippers) mee te
brengen;
U kunt ter plekke uitsluitend contant betalen.
(Denk eventueel ook aan anti-zonnebrandcrème! ☺)
Geopend van half juni tot half september
Adres: Les Quais, Pessac-sur-Dorodgne (wanneer u bij aankomst in het
plaatsje over de brug rijdt, kunt u het aan de rechterkant al zien liggen)
Tel: (+33) 6 63 82 34 53

Extra leuk aan deze opstapplaats is, dat hij pal naast bar-restaurant Palma Nova ligt
(hele dag geopend); perfect voor een hapje, drankje of uitgebreide maaltijd
voorafgaand aan of na uw kanotocht!
Overige nabijgelegen mogelijkheden voor kano/ kayak/ suppen zijn:
•

Canoë Port Sainte Foy (15 minuten rijden):
Kano, kayak en stand-up/ paddle – trajecten van 4 tot 49 km mogelijk, hele
zomer dagelijks van 10h00 tot 19h00 geopend (reserveren wordt
aanbevolen). In mei, juni, september en oktober uitsluitend op reservering.
Adres: Base de Loisirs du Cléret, Port Sainte Foy et Ponchapt
Tel: (+33) 6 70 74 56 21
Meer informatie: www.canoe-kayak-port-ste-foy.com
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KANOËN & SUPPEN (VERVOLG)
•

Canoë-Kayak Saint Antoinais (Saint-Antoine-de-Breuilh, 15 minuten rijden):
Kano, kayak en stand-up/ paddle – trajecten van 4 tot 32 km mogelijk, juli &
augustus van 09h00 tot 18h00 (reserveren wordt aanbevolen).
Donderdagavonden speciale zonsondergang-tocht, inclusief maaltijd.

Andere maanden uitsluitend op reservering.
Adres: 1820 Route de la Moutine, Saint-Antoine-de-Breuilh
Tel: (+33) 6 77 56 13 27
Meer informatie: www.cksa.fr
•

Canoë Rabaska (Port-Sainte-Foy, 15 minuten rijden):
Authentieke, bijna 9-meter lange Canadese Rabaska kano, geschikt voor
groepen tot 15 personen. Diverse trajecten mogelijk (van 1,5 uur tot hele
dagtrip). Hele jaar dagelijks vertrek om 09h00 en 14h00 - professionele
begeleiding – tochten langs kastelen en diverse dorpjes. Aanmelden als
groep (minimaal 10 personen) of individueel (doorgang bij voldoende
aanmeldingen). Uitsluitend op reservering!
Adres: Quai de la Batellerie, Port-Sainte-Foy et Ponchapt
Tel: (+33) 5 53 24 76 28 of (+33) 6 81 38 44 21
Meer informatie: www.canoe-rabaska.com

GOLFEN
• ST MÉARD GOLF CLUB (Saint Méard de Gurson, 5 minuten rijden)
Laagdrempelige (dus ook voor absolute beginners/ kinderen!), gemoedelijke
golfbaan in mooie, heuvelachtige omgeving. Drivers range (fijn om er eerst
even ‘in te komen’ ☺) en keuze uit een parcours van 6 of 9 holes. Eenvoudig
terras met restauratie aanwezig, instructeur spreekt ook goed Engels!
Informatie en tarieven op www.smgc.fr
Adres: Le Cluzeau, Saint Méard de Gurson
Tel (+33) 6 82 83 99 82

•

GOLF & COUNTRY CLUB CHÂTEAU DES VIGIERS (Monestier, 25 minuten rijden)
Voor de golfer met meer ervaring – prachtig, uitgestrekt terrein met keuze uit
6, 9 of 18 holes, op een majestueuze en idyllische locatie. Alle denkbare
faciliteiten aanwezig, zelfs een boetiek met alles om uw golfuitrusting
compleet te maken!
Informatie en tarieven op www.vigiers.com
Adres: Château des Vigiers, Le Vigier, MONESTIER
Tel (+33) 5 53 61 50 00
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PAARDRIJDEN
• L’ÉPERON LAURENTAIS – Saint Antoine de Breuilh (10 minuten rijden)
Knusse manege met mogelijkheid tot tochtjes te paard (onder begeleiding
voor beginners) o.a. langs de rivier (in de zomer soms door de rivier!) en door
de appelboomgaard. Één of enkele dagen van tevoren reserveren is
noodzakelijk (dit kunnen wij desgewenst voor u doen)!
Adres : Les Laurents, 126 Route de l’Éperon, SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
Tel
: (+33) 5 53 57 32 20

TENNIS
•

TENNISBAAN MONTAZEAU
In onze eigen gemeente is onlangs een vernieuwde tennisbaan aangelegd,
die door eenieder gebruikt mag worden (wel met meebrengen van eigen
tennisrackets en -ballen). Laat het ons weten indien u hier gebruik van wil
maken; dan contacteren wij de Mairie voor het verlenen van toegang tot de
baan.

ZWEMMEN
• Op 10 minuten rijden: Lac de Gurson, zwemmeer met zandstrandje, speeltuin,
terras, picknickweide en gratis kanoverhuur. Kleinschalig, zeer mooi en
verzorgd, volop parkeergelegenheid, gratis toegang.
Adres: Rijd richting Carsac de Gurson en let op de borden “Base de Loisirs du
Lac de Gurson”. Volg deze borden totdat u er bent.
•

Op 17 minuten rijden: Cap 33, klein strandje aan de Dordogne, in de
zomermaanden vaak ook sportmogelijkheden/ toernooien/ kanoverhuur.
Adres: Plage des Bardoulets, Port Sainte-Foy-Et-Ponchapt

•

Op 35 minuten rijden: Le Grand Étang de La Jemaye, zwemmeer met
zandstrandje, speeltuin, diverse terrasjes, restaurant, winkeltjes, picknickweide
en wandelmogelijkheden. Iets groter dan Lac de Gurson, mooi en verzorgd,
volop parkeergelegenheid, gratis toegang.
Adres: Rijd richting La Jemaye en let op de borden “Grand Étang de La
Jemaye”. Volg deze borden totdat u er bent.

•

Op 20 minuten rijden: Base Nautique de Chandos, een kleine zwemplas voor
de kleintjes gelegen in een park, maar ook verhuur van waterfietsen voor een
mooi tochtje op de Isle!
Adres: Avenue André Malraux, Montpon-Ménestérol

29

ZWEMMEN (VERVOLG)
• Op 20 minuten rijden: Lac de la Cadie (niet gratis), verdeeld in groot
opblaasbaar klimparcours op het water (apart voor betalen) en klein rustig
strandje verderop. Waterfiets verhuur en jet-ski mogelijk.

Adres: 27 Route du Milieu, Mouliets-et-Villemartin
Ter plaatse: restaurant & terras: La Guinguitte du Lac de Lacadie, geopend
weekends & feestdagen tussen 15/04 en 31/05, dagelijks geopend van juni
t/m augustus. In september geopend in de weekends.
Tel. (+33) 5 57 49 75 01 / (+33) 6 40 67 54 26

•

En natuurlijk de Atlantische Oceaan! Zie aanbevelingen op de volgende
pagina’s.
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Montazeau ligt zo’n 5 kwartier rijden van de Atlantische Oceaan verwijderd. De
volgende kustplaatsen zijn iets verder rijden, maar wel heel erg de moeite waard:
•

ARCACHON (ca. 1 uur en 3 kwartier rijden)

Sfeervol vissersplaatsje aan het Bassin d’Arcachon, beroemd om de Dune du
Pilat (ook wel gespeld als Pyla), met 110 meter boven de zeespiegel de
hoogste duin van Europa. Loop zeker ook het plaatsje zelf even in.

•

Bezoektip:

Port de la Teste (oestervangst)

Bezoektip:

Plage de la Hume (en het haventje)

CAP FERRET (ca. 2 uur rijden)
Een soort Côte d’Azur aan de Atlantische kust; zowel de strandjes als de
wandelpaden in de groene duinpannen en de daarachter gelegen wijkjes
zijn een lust voor het oog. Vanaf hier ook een prachtig zicht op de Dune du
Pilat.
Eettip:

Chez Hortense, LÈGE-CAP-FERRET. Tel. (+33) 5 56 60 62 56

Bezoektip:

Maak zeker ook een stop in het fotogenieke en kleurrijke
“oesterdorp” L’Herbe (ook als je niet van oesters houdt ☺) →
Plage de l’Herbe, Village ostréicole de l’Herbe

BOOTTOCHTJES
Een leuke manier om zich te verplaatsen tussen Arcachon, Cap Ferret en de Dune
du Pilat, is per boot. In de zomermaanden varen er dagelijks diverse shuttlediensten
tussen de verschillende plaatsen.
Meer informatie, tijden en tarieven op www.bateliers-arcachon.com
Op deze site kunt u ook verschillende andere boottochten reserveren, waaronder:
-

een boottocht langs de unieke houten huisjes op palen (“cabanes
tchanquees”) en de vogelreservaten; of

-

in combinatie met een bezoek aan oesterkwekerijen; of

-

voor de vissers onder ons: een visserijtocht (mogelijk om hengel ter plaatse
erbij te huren);

-

een oceaantocht op een catamaran;

…en diverse andere mogelijkheden!
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•

BISCAROSSE (ca. 2,5 uur rijden)
Hoewel de reistijd mogelijk afschrikt, is deze tocht echt de moeite waard. Het
strand van Biscarosse en omgeving is zeer aangenaam, ook voor surfers een
geliefde plek en de route ernaartoe kan grotendeels ‘door het groen’ en
langs mooie plaatsjes worden afgelegd. Dat maakt de heen- en terugreis
onderdeel van de bestemming (i.t.t. de kustplaatsen voor welke over
Bordeaux gereden moet worden, waarbij veel snelweg en mogelijk ook files
het gevolg zijn).
Tip:

Maak een fietstocht langs de oceaan, over het strand, door de duinen
en de bossen met speciale, elektrische “fat bikes” (fietsen met dikke
banden, speciaal geschikt voor zachte zandgrond)
Verhuur & routes:

Fat Bike Aventure, Boulevard des Sables, Biscarosse.
Tel: (+33) 6 72 41 65 52 of (+33) 6 63 18 72 00.
Meer info op www.seasurfandsun.fr

Stop onderweg naar Biscarosse vooral even in het mooie plaatsje Cadillac.
Voor een hapje en/of drankje is La Cave Cadillac een echte aanrader! Deze
wijnkelder en -bar met restaurant (met zeer aangenaam terras tegen de kerk
aan) heeft een fantastische menukaart; ook geschikt voor vegetariërs! Op
maandag gesloten.
La Cave Cadillac
Adres: 24 Rue du Général de Gaulle, Cadillac
Tel: (+33) 5 57 98 66 04

Na een lange dag aan de kust op de terugweg stoppen voor een heerlijk
diner op een fijne locatie? Reserveer dan (tijdig!) bij:
Restaurant Aux Fontaines
Adres: 8 Rue de Verdun, La Réole

Tel: (+33) 5 56 61 15 25
Web: www.les-fontaines@orange.fr
Gesloten op zondag- en woensdagavond en maandag de hele dag
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Elke dag is er wel ergens een markt. We beperken ons hier tot de belangrijkste
en/ of dichtstbij gelegen. Een stadje leeft meer als het markt is. Het is daarom
leuk uw planning aan te passen aan de dagen van de markt, zodat u de
stad op z’n best ziet!
NB: de meeste markten starten in de ochtend en ruimen rond 12h30 weer op!
De leukste markten zijn zeker die van vrijdag in Ribérac en die van zaterdag in Sainte
Foy la Grande. Alle overige markten zijn heel gezellig maar vooral gefocust op de
lokale bevolking (het aanbod bestaat dan voornamelijk uit voeding).
MAANDAG: Castillon La Bataille (ca. 20 minuten rijden)
Leuke lunchplek is La Plage (aan de Dordogne, aan de overkant van de brug)
DINSDAG: Libourne (ca. 40 minuten rijden)
WOENSDAG: Montpon-Ménestérol (ca. 20 min.), Bergerac (ca. 35 min.), Périgueux
(ca. 1 uur rijden), Beaumont-du-Périgord.
DONDERDAG: Lalinde, Eymet (ca. 40 minuten rijden)
VRIJDAG: Ribérac (ca. 40 min. rijden). Leuke markt en goed te combineren als
daguitstap met Aubeterre-sur-Dronne en eventueel Brantôme, maar in het prachtige
Aubeterre-sur-Dronne kun je gemakkelijk een hele dag vertoeven!
ZATERDAG: Sainte Foy la Grande (ca. 17 minuten rijden), de leukste markt in de
omgeving!
Eettip: Comptoir des Sports (33, Rue Alsace Lorraine). Hier eten de marktkooplui

ook nadat ze de markt afgebroken hebben. Levendige sfeer, veel locals en
erg lekker eten!
Overige markten in Bergerac, Périgueux, Coutras, Mussidan, Beaumont-du-Périgord.

ZONDAG: Een leuke markt in een pittoreske plaats is de markt van het
middeleeuwse Issigeac (40 minuten rijden). Goed te combineren met een
bezoekje aan bijvoorbeeld Monbazillac en Beaumont-du-Périgord.
Overige markten: levendige, grote maar eenvoudige markt in Saint-Seurinsur-l’Isle (tot ca. 13h00). Je kunt er veel mooie verse producten kopen. Traditie
is hier om verse oesters te kopen (laat ze even opensteken door de verkoper);
heerlijk met een verse baguette en een wit wijntje! Ook in Libourne is op
zondagochtend markt.
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THENAC: Plum Village (op 30 minuten rijden)
Waarschijnlijk niet het eerste wat in u opkomt als u denkt aan een vakantie in ZuidFrankrijk, maar vanwege de bijzondere sfeer toch het vernoemen waard in deze
informatiegids: Plum Village, net buiten het dorpje Thénac.
Plum Village is het hoofdklooster van de internationale boeddhistische
gemeenschap die door Thich Nhat Hanh werd gesticht in 1982. Hiermee realiseerde
hij zijn droom: het scheppen van een heilzame, voedende omgeving waar mensen
kunnen oefenen om in harmonie met elkaar en met de Aarde te leven.
Plum Village (pruimendorp) is genoemd naar de pruimenboomgaarden die rondom
de kloosters zijn aangeplant. De monniken die er permanent leven, hebben een
biologische groente- en fruitkwekerij opgezet, de Happy Farm. De oogst wordt
gebruikt voor de maaltijden in het klooster.
In Plum Village worden vrijwel het hele jaar rond retraites gegeven. Duizenden
mensen van over de hele wereld nemen hieraan deel. Vooral de zomerretraite is
geliefd. Engels, Frans en Vietnamees zijn de hoofdtalen.
Ook zonder deel te nemen aan de retraite is iedereen hier van harte welkom om
een kijkje te komen nemen en de serene sfeer te ervaren. Tussen de tempels en
meditatieplekken, de vijver vol lotusbloemen, de Vietnamese monniken die in hun
oranje gewaden aan het moestuinieren zijn en je vriendelijk begroeten, waan je je
bijna even in Azië.
Rijd zeker even door naar Thénac zelf, die met het prominente Château Thénac op
een schitterend gelegen locatie al een bezienswaardigheid op zichzelf is. Het
Château is eveneens te bezoeken voor o.a. wijnproeverijen; zie pagina 19. Vanuit
Thénac kun je een ook een prachtige wandeling maken.

Adres:

Lieu-dit Le Pey, Thénac

GPS coordinaten:

44.743636 , 0.343381

34

MARCHÉS AUX PUCES, MARCHÉS BROCANTE
Zondag is bij uitstek de dag van de rommelmarktjes (vooral in de zomer). Vraag naar
ons gidsje met een overzicht van alle markten (groot en klein) die in de regio
georganiseerd worden.
KRINGLOOPWINKELS
Voor de echte schatzoeker kunnen kringloopwinkels ook de moeite waard zijn. In de
omgeving zijn er diversen:
•

Openingstijden:
•

Woe t/m Zat 14h00 – 18h30
Zondag
14h30 – 18h00

SAINT MÉDARD DE MUSSIDAN: Association Seconde Vie
Adres: 42 Rue Paix (op de route van Montpon-Ménestérol naar St. Médard
de Mussidan)
Tel: (+33) 7 57 40 55 48 / (+33) 6 35 50 38 81
Openingstijden:

•

Goed te combineren

MONTPON-MÉNESTÉROL: Association Seconde Vie
Adres: 42 Avenue de l’Europe, Montpom-Ménestérol
Tel: (+33) 7 57 40 55 47

Woe t/m Zat 14h00 – 18h30

COULOUNIEIX-CHAMIERS: Emmaüs
Adres: 7, Rue Gustave Eiffel, Coulounieix-Chamiers
Tel: (+33) 5 53 35 04 19
Openingstijden:

•

BOULAZAC: TROC24 Dépôt, vente & cash
Adres: Centre Commercial Hyper U, 14 Allée Jacques Duclos, Boulazac
Tel: (+33) 5 53 06 89 19
Openingstijden:
Maa t/m Zat 09h30 - 12h00
en 14h00 - 19h00

•

BOULAZAC ISLE MANOIRE: La Troquerie 24
Adres: 43 Avenue Henry Deluc, Boulazac Isle Manoire
Tel: (+33) 5 53 08 70 58
Openingstijden:
Website:

Goed te combineren

Woe en Vrij 14h00 – 17h00
Zaterdag
10h00 – 12h00 en 14h00 – 17h00

Maa t/m Zat 09h00 – 12h00 en 14h00 – 18h30
www.sasubordasp.site-solocal.com
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KRINGLOOPWINKELS (VERVOLG)
•

PESSAC-SUR-DORDOGNE: Recyclerie USTOM Est Gironde & Vélinois
Adres: 3 Pièce de l’Église, Pessac-sur-Dordogne
Tel: (+33) 5 57 84 08 65
Openingstijden:

Woe en Zat 09h30 – 12h30 en 13h30 – 17h00

BROCANTE, ANTIEK & CURIOSA WINKELTJES
• CASTILLON-LA-BATAILLE: Boutique Brocante “Brock 20ème 33”
Specialiteit: servies – oud linnengoed – kleinmeubelen – glaswerk - snuisterijen
Adres: 11 Rue Victor Hugo, Castillon-La-Bataille
Tel: (+33) 6 01 97 00 94

•

SAINT-PEY-D’ARMENS: Perfecto de Lama
Specialiteit: kunst – antiek- brocante
Adres: Avenue de l’Europe (tegenover de flitspaal ☺), St-Pey-D’Armens
Tel: (+33) 6 11 43 42 21 / (+33) 5 57 47 11 42

•

MONPAZIER: La petite Crédence
Specialiteit: antiek
Adres: 30 Place des Cornières, Monpazier
Tel: (+33) 6 89 98 22 17

•

www.lapetitecredence.com
ISSIGEAC: Françoise Marvier
Specialiteit: antiek
Adres: Route de Beaumont, Issigeac
Tel: (+33) 5 53 58 79 22
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BROCANTE, ANTIEK & CURIOSA WINKELTJES (VERVOLG)
•

RAUZAN: Sophie Sous L’Arbre
Specialiteit: brocante
Adres: 3, Rue du Collège, Rauzan
Tel: (+33) 6 98 42 85 21
Openingstijden:

•

Woe t/m Zon : 09h00 – 18h00

LAMOTHE MONTRAVEL: Lamothe Antique – Robert Prat
Specialiteit: antiek – brocante
Adres: 67, Route de Vergerac, Lamothe Montravel
Tel: (+33) 6 80 98 19 85
Openingstijden:

•

Maa t/m Zon : 10h00 – 19h00

BORDEAUX: L’Ours Blanc
Specialiteit: antiek – brocante – Art Deco

Adres: 5 Rue Notre Dame, Bordeaux
Tel: (+33) 6 88 72 36 06
Web: www.loursblancbordeaux.fr
Openingstijden:
•

Din t/m Zat
Zondag

: 12h00 – 18h30
: 15h00 – 18h30

BORDEAUX: Le Passage Saint-Michel
Een enorm 18e-eeuws bananenpakhuis met tientallen brocanteurs
Adres: 14/15 Place de Canteloup, Bordeaux

Openingstijden:
•

Din t/m Zat
Zondag

: 10h00 – 18h00
: 09h00 – 15h00

BORDEAUX: Village Notre-Dame
60 antiquairs gevestigd in een oude drukkerij
Adres: 61, Rue Notre Dame, Bordeaux
Openingstijden:

Maa t/m Zat : 10h00 – 12h30 en 14h00 – 19h00
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Een greep uit de mogelijkheden; voor nog meer leuke uitstapjes met kinderen kunt u
de witte informatiemap bij ons raadplegen!

Kastelen
•

RIBAGNAC: Le Château de Bridoire

-

Allerlei activiteiten voor jong en oud in een historisch kader

-

Bezoek van het kasteel, incl. gemeubileerde vertrekken

-

In juli & augustus (10h00-19h00): een labyrint “in een mysterieuze vallei” met
allerlei raadsels en opdrachten om er weer uit te komen (duur: ca. 1-3 uur.
Dichte schoenen worden aangeraden)

-

Elke woensdag in juli & augustus (20h00-23h30): “Les nuits de Bridoire” : bezoek
bij kaarslicht, animaties met paarden en acteurs in klederdracht, div. spelen
en activiteiten, op reservering te combineren met diner in de binnenplaats
van het kasteel

Adres: Bridoire, Ribagnac (12 km ten zuiden van Bergerac)

Tel: (+33) 5 53 58 11 75 / (+33) 6 85 29 48 93
Meer info, tarieven & openingstijden: www.chateaudebridoire.com
(zie ook de folder in onze informatiemap ☺)
-

Goed te combineren met nabijgelegen Monbazillac (met “prinsessenkasteel”)
en Les Fées Mères (zie Outdoor activiteiten).

•

DURAS: Château de Duras
Een echte ridderburcht op 40km, goed te combineren met Rauzan en de
grotten van Célestin.
Lunchtip- of borreltip :

Chai et Rasade (8, Place du Marché, Duras)
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Outdoor activiteiten
•

LAVEYSSIÈRE: AccroZarbes

-

Diverse klimparcoursen hoog tussen de bomen

-

Parcoursen vanaf 3 jaar

-

Dagelijks geopend van 10h00 tot 18h00 (laatste parcours start om 15h00)

-

Adres: Les Mazières Nord, Laveyssière (op 15 minuten rijden van Bergerac)
Tel: (+33) 6 37 89 54 72

Website: www.accrozarbres.com
•

SAINTE COLOMBE DE DURAS: Parc Accrobranche

-

11 klimparcoursen hoog tussen de bomen; kabelbaan van 250 meter; nabij

Duras.
-

Adres: Les Couronneaux, St. Colombe de Duras
GPS: 44.7012274 – 0.1113608
Tel: (+33) 7 69 84 34 90 / (+33) 7 82 04 74 23
Website: www.accrobranche47.com

•

BRIDOIRE : Les Fées Mères

-

Outdoor doolhof tussen de maïsvelden, kinderboerderij, animaties en
avondmarktjes (“marchés nocturnes”)

-

Geopend van eind juni tot half september dagelijks van 10h00 tot 19h00
(avondmarktjes tot 22h00)

-

Adres : Bridoire, Ribagnac (12 km ten zuiden van Bergerac; vlakbij Château
de Bridoire)
Tel : (+33) 6 47 44 20 74 (men spreekt er ook Engels)
Meer info & tarieven: www.les-fees-meres.fr
(zie ook de folder in onze informatiemap ☺)
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•

ST. MARTIAL D’ARTENSET: Moulin de Duellas

-

Oude molen met bootritjes door de sluizen, bistro met ambachtelijk ijs van de
hoeve, speeltuintje en wandelpaden.

-

Adres: Les Duellas, Saint Martial d’Artenset (vlakbij Montpon-Ménestérol)
Tel: (+33) 6 84 17 64 63
Website: www.moulin-duellas.fr

•

SAINT-AULAYE: strandje aan de rivier Dronne met klimparcours in de bomen
(diverse niveaus, vanaf 3 jaar).
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AUBETERRE-SUR-DRONNE
•

Een echte aanrader voor een bezoek is Aubeterre-sur-Dronne, een
schilderachtig kunstenaarsdorpje, lieflijk gelegen op een rots en bekend om
haar indrukwekkende monolytische kerk (ondergronds uit de rotsen
gehouwen!). Het plaatsje kenmerkt zich door talrijke pittoreske
kronkelstraatjes, een leuk centraal pleintje en artisanale winkeltjes. Er loopt
tevens een prachtige wandelroute door en om het dorp heen.
Eettip:

La Taverne : 2, Rue Barbichon

Tel: (+33) 5 45 98 15 35
Website: www.la-taverne-aubeterre.fr
•

Op vrijdag is het leuk uw bezoek te starten met de (grote en leuke) markt (tot
ca. 13h00) in Ribérac (op ca. 10 minuten rijden van Aubeterre-sur-Dronne)
met veel handgemaakte spulletjes.

•

Heeft u na uw bezoek aan Aubeterre-sur-Dronne nog tijd en energie, dan
kunt u nog doorrijden naar Brantôme. Dit schilderachtige stadje ligt aan de
Dronne rivier. Onderweg er naartoe komt u ook langs het fort van Bourdeilles
en het kasteel & de grotten van Villars.

•

Als u Brantôme overslaat, stop dan op de terugweg even in Bonnes of SaintAulaye: allebei kleine maar schattige dorpjes.

Nog even afkoelen in het water halverwege tussen Montazeau en Aubeterredur-Dronne? Maak dan een stop bij de Grand Étang de la Jemaye (zie ook
pagina 29).
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ROADTRIPS
Voor degenen die het heerlijk vinden om met de auto uren te toeren langs een
aaneenschakeling van kleine pittoreske dorpjes, kastelen, prehistorie, grotten,
bastides en kleine middeleeuwse dorpjes is de volgende route aan te raden:
Heengaande: van Bergerac oostwaarts, richting Sarlat-la-Canéda:
Bergerac → Monbazillac → Issigeac → Beaumont-du-Périgord → Monpazier →
Domme → La Roque-Gageac → Castelnaud-la-Chapelle → Beynac-et-Cazenac →
Sarlat-la-Canéda

Teruggaande: van Sarlat-la-Canéda westwaarts, richting Bergerac:
Sarlat-la-Canéda → Vézac → Lalinde → Lanquais → Bergerac
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Het hele jaar door:
• Iedere 1e zondag van de maand: grote & mooie brocante in Verteillac (1 uur
rijden vanaf Montazeau; goed te combineren met Aubeterre-sur-Dronne)

•

Iedere 2e zondag van de maand: grote & mooie brocante in Limoges → Let
op, dit is in de Limousin dus vooral interessant als u toevallig op die dag de
terugreis naar Nederland gepland had (of naar een andere bestemming ten
oosten van Montazeau)

Januari
• Marché aux truffes (Truffelmarkt) van november tot maart op verschillende
dagen van de week in o.a. Saint Astier, Bergerac (beide 30 minuten rijden) en
Périgueux (50 minuten rijden).
Raadpleeg de verschillende locaties met hun weekkalender hier
Februari
• Marché aux truffes (Truffelmarkt) van november tot maart op verschillende
dagen van de week in o.a. Saint Astier, Bergerac (beide 30 minuten rijden) en
Périgueux (50 minuten rijden).
Raadpleeg de verschillende locaties met hun weekkalender hier
Maart
Vrij grote kermis (met veel attracties waar de adrenaline van stijgt
(Place des Quinconces).

), in Bordeaux

Tweede Paasdag
Grote & mooie brocante in het middeleeuwse Beaumont-du-Périgord
April: Vide-greniers & brocante
• Meestal het tweede weekend van april, de hele dag grote vide-greniers &
brocante markt in Rauzan (op 35 minuten rijden). Raadpleeg ons voor de
actuele data.

•

Grote (professionele) 14-daagse brocante markt in Bordeaux (Place des
Quinconces). Dagelijks geopend van 10h00-19h00. Raadpleeg ons voor de
actuele data.

•

“Tauzia fête des Jardins” is een enorm grote braderie van alles wat leeft in de
tuin. Vergelijkbaar met de Landleven-fair in Nederland, op een prachtige
locatie. Elke tuinhebber zal hier zijn hart ophalen (en waarschijnlijk niet met
lege handen huiswaarts keren ☺)! Jaarlijks een lang weekend in april.
Voor actuele data, tarieven en overige info: www.tauzia.fr
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21 Juni
Nationale dag van het Fête de la Musique (Muziekfestival); in grote en kleine dorpen
en steden worden allerlei festiviteiten -uiteraard met veel live muziekgeorganiseerd. Vraag ons wat er in de buurt te doen is!

Zomermaanden
• Op dinsdagavonden in juli & augustus: Marché nocturne in Le Pizou (op 35
minuten rijden); een niet te missen avondmarkt met live-muziek in Le Pizou:
neem alleen je eigen bord, glas en bestek mee (mag je bij ons lenen☺). Ter
plaatse kies je zelf je gerechtjes bij de vele eetkraampjes en zoek je een
plekje ergens aan de lange tafels tussen de locals en Engelsen. Uitbundige,
supergezellige stemming gegarandeerd!
•

Het charmante dorpje Castelmoron-d’Albret staat in het teken van
handgemaakt keramiek en aardewerk.

•

Spectacle Son & Lumière (Licht- & Geluidsshow) in Castillon-la-Bataille. Het
wordt aangeraden tijdig uw entreebiljet te reserveren!

15 Augustus
• Op 15 augustus is er een grote, mooie brocante markt in Villemblard van
07h00 tot 19h00. Op 45 minuten rijden.
•

Rond de 15e augustus wordt in ons eigen dorp het Fête du Village gevierd; het
gezelligste dorpsfeest van Montazeau waarbij, onder het genot van Franse
live-muziek, aan lange tafels op het dorpsplein een meergangenmenu
genuttigd wordt. Onder de gekleurde feestverlichting vloeit de onbeperkt
beschikbare wijn rijkelijk en verlaten steeds meer mensen de tafel voor een
dansje ☺ Aangezien wij zelf in de feestcommissie zitten ☺ zijn wij ook daar in
de bediening, maar tussen de bedrijven door schuiven we graag bij ons
gasten aan. Reserveren is noodzakelijk, maar aanmelden kan – uiteraarddirect bij ons!

Oktober:
• Meestal het tweede weekend van oktober, de hele dag grote vide-greniers &
brocante markt in Rauzan (op 35 minuten rijden). Raadpleeg bij ons het
speciale brocantegidsje voor de actuele data.
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•

“Tauzia fête des Jardins” is een enorm grote braderie van alles wat leeft in de
tuin. Vergelijkbaar met de Landleven-fair in Nederland, op een prachtige
locatie in Gradignan (1 uur en 15 minuten rijden). Elke tuinhebber zal hier zijn
hart ophalen (en waarschijnlijk niet met lege handen huiswaarts keren ☺)!
Jaarlijks een lang weekend in oktober.
Voor actuele data, tarieven en overige info: www.tauzia.fr

•

Vrij grote kermis (met veel attracties waar de adrenaline van stijgt ☺), op de
Place des Quinconces in Bordeaux (1 uur rijden).

November:
• Grote (professionele) 14-daagse brocantemarkt op de Place des Quinconces
in Bordeaux (1 uur rijden). Dagelijks geopend van 10h00-18h00. Raadpleeg bij
ons het speciale brocantegidsje voor de actuele data.
•

Marché aux truffes (Truffelmarkt) van november tot maart op verschillende
dagen van de week in o.a. Saint Astier, Bergerac (beide 30 minuten rijden) en
Périgueux (50 minuten rijden).
Raadpleeg de verschillende locaties met hun weekkalender hier

December:
• Village des crèches in Castelmoron-d’Albret (35 minuten rijden): het hele
dorpje staat in het teken van de meest bijzondere Kerststalletjes uit alle
windstreken, die achter vele ramen staan tentoongesteld. Al wandelend door
de knusse straatjes ontdek je steeds weer andere kerststalletjes.
•

Marché aux truffes (Truffelmarkt) van november tot maart op verschillende
dagen van de week in o.a. Saint Astier, Bergerac (beide 30 minuten rijden) en
Périgueux (50 minuten rijden).
Raadpleeg de verschillende locaties met hun weekkalender hier

•

Kerstmarkten in o.a. Bergerac (30 minuten rijden), Périgueux (50 minuten
rijden) en Bordeaux (1 uur rijden). Maar ook veel kleinere plaatsjes hebben
hun kerstmarkten, zowel overdag als ’s avonds. Raadpleeg ons voor meer
informatie!

Uiteraard zijn er nog oneindig veel meer jaarlijks terugkerende markten en
festiviteiten, sommige waarvan hier absoluut een vermelding waard zijn. Heeft u
suggesties, laat het ons dan vooral weten!
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PARIJS VERMIJDEN OP DE TERUGWEG
U wilt nu vast nog niet denken aan het eind van uw vakantie, maar toch geven wij
dezelfde tip als op de heenreis – maar dan omgekeerd ☺ - graag aan u mee:

1.
2.

Voer in uw GPS de plaats “MELUN” in (stadscentrum);
Rijd door tot aan het stadscentrum, alvorens de volgende plaats in te voeren
(doet u dit niet, zal de GPS u alsnog terug naar de rondweg van Parijs sturen);
Voer de plaats “MEAUX” in.
Vanaf Meaux kunt u uw gebruikelijke route vervolgen.

3.
4.

Op deze manier boekt u waarschijnlijk veel tijdswinst en bovendien is het een
aangename, rustige route.

EEN REVIEW ACHTERLATEN = LIEF :)
Heeft u genoten van uw verblijf bij ons? Zou u dan uw ervaring willen delen met
anderen door een review te plaatsen? Dat kan bijvoorbeeld op:
• Google (klik hier en scroll in het kadertje rechts op de pagina naar beneden,
klik daar op “write review”)
•

TripAdvisor (klik hier)

Alvast veel dank!
Zijn er zaken die volgens u beter zouden kunnen? Laat het ons dan vooral weten!

CÔTÉ VERGER OP SOCIAL MEDIA
Plaatst u tijdens of na uw verblijf nog foto’s van uw verblijf bij ons op Instagram,
Facebook of elders? Vergeet dan niet om ons te taggen:
#côtéverger | @cote.verger

Het ontspannen vakantiegevoel ook thuis nog eens ervaren? Volg ons dan op:
Instagram | @cote.verger
Facebook | coteverger2017
YouTube | Côté Verger
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