
Lot, poort van de Dordogne-vallei  
In Zuidwest-Frankrijk baant de rivier de Lot zich een weg door nu eens onein-
dige landschappen, dan weer door statige, steile rotswanden. Deze regio staat 
bekend om zijn charmante, schilderachtige dorpjes en prachtige natuur. Het 
is hier dat prehistorische grotten met wonderbaarlijke grotschilderingen be-
wonderd kunnen worden. Maar ook de middeleeuwen drukten hun stempel 
op deze streek, met tal van kerken, prachtige kastelen en burchten, statig ge-
legen op hoogoprijzende rotsen. Kortom een bestemming met voor ieder wat 
wils, mooie natuur, een rijk cultureel erfgoed en een legendarische gastrono-
mie. Zeker een aanrader!

FRANKRIJK

DAG 1 | Vanuit onze centrale opstapplaatsen 
rijden we via Bergen, Parijs, Orléans en Vier-
zon naar Limoges. Tegen de avond bereiken 
we via Brive-la-Gaillarde onze verblijfplaats, 
Gramat. We betrekken onze kamers en genie-
ten nadien van een welkomstdrank. Avond-
maal en overnachting in Hostellerie du 
Causse*** (6 nachten). 
DAG 2 | Cougnaguet – Rocamadour  
Na het ontbijt bezoeken we de vestingmolen 
van Cougnaguet, gelegen in het ruwe land-
schap van de Gorge de l’Ouysse. Vervolgens 
bezoeken we een eendenboerderij en proeven 
er van plaatselijke specialiteiten. Rocamadour, 
dit heilige stadje domineert meesterlijk vastge-
pind op zijn kalkklif het ravijn van de rivier de 
Alzou. Na het middagmaal maken we een ge-
leide wandeling vanaf het kasteel, langs de 
heiligdommen tot aan de winkelstraat voor wat 
vrije tijd. We rijden naar ons hotel in Gramat 
voor avondmaal en overnachting. 
DAG 3 | Padirac – Château de Castelnau-
Bretenoux 
Vandaag staat Gouffre de Padirac op het pro-
gramma. Een fabelachtige druipsteengrot, ge-
kenmerkt door een enorme schacht van meer 
dan 100 m diepte die we per boot verkennen. 
Een niet te missen natuurwonder. Middagmaal 
in Padirac. ’s Namiddags bezoeken we Châ-
teau de Castelnau-Bretenoux, een prachtig 
versterkt kasteel van de machtige baronnen 
van Castelnau. Het kasteel overleefde ver-
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NATUUR, GROTTEN,  
CULTUUR, LEKKER ETEN!

BEGELEIDE VERBLIJFSREIS  7 DAGEN — AFSTAND MOL-HASSELT-GRAMAT: CA. 960 KM

LOT & DORDOGNE



hotel•info 
 
Hostellerie du Causse*** is gelegen in Gramat, tussen de vallei van de Dordogne en het Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy. Het hotel beschikt over modern ingerichte kamers met eigen badkamer voorzien van bad of douche, 
toilet, haardroger, flatscreen-TV, safe, telefoon. Buitenzwembad en een schaduwrijk terras. Ontbijtbuffet en ’s avonds 
een 3-gangenmenu bereid met lokale producten.  
Logies: 11A: standaard éénpersoonskamer; 22A: standaard tweepersoonskamer met dubbel bed (max. 2 volw.);            
23A: standaard tweepersoonskamer met bijzetbed voor 3e persoon (max. 3 volw.).  

scheidene oorlogen tijdens de middeleeuwen, 
maar werd in 1851 verwoest door een hevige 
brand. Door Jean Mouliérat in al zijn glorie her-
steld, herbergt het de dag van vandaag een 
belangrijke kunst- en meubelcollectie. Alvorens 
terug te keren naar ons hotel houden we nog 
halt in Bretenoux, een klein, versterkt dorpje 
aan de voet van het kasteel. Avondmaal en 
overnachting in het hotel.   
DAG 4 | Train Touristique Haute-Quercy – 
Circuit des Merveilles 
In Martel stappen we op een historische 
stoomtrein, Train Touristique de Haut-Quercy. 
Tijdens deze authentieke rit genieten we van 
enkele prachtige uitzichten. Middagmaal. De 
‘Villages Quercynois’ kregen het label van 
mooiste dorpjes van Frankrijk. We bezoeken 
hiervan Carennac met haar prachtige klooster. 
Ook wordt Loubressac, gelegen boven op een 
berg met een prachtige uitzicht over de vallei 
van de Dordogne en het kasteel van Castel-
nau, bezocht. Avondmaal en overnachting in 
het hotel.  
DAG 5 | Collonges-la-Rouge – Assier –  
Figeac 
Na het ontbijt vertrekken we richting Martel, de 
stad van de 7 torens, voor een kort bezoek.  
Via een mooie route ontdekken we het graaf-
schap Turenne. We stoppen in Collonges-la-
Rouge, een schilderachtig dorpje met statige 
herenhuizen, opgetrokken uit paarse zand-
steen. Middagmaal in het hotel. Tussen de 
rijke gronden van Limargues en de minerale 
rijkdom van de Causses, ligt Assier, een mid-

deleeuws dorp met een magnifieke kerk. Ver-
volgens richting Figeac, een charmant dorpje 
met een rijk historisch verleden. ’s Avonds ge-
nieten we na het avondmaal van een dans-
avond. 
DAG 6 | Les 3 Vallées – Saint-Cirq-Lapopie 
– Cabrerets 
Vandaag doorkruisen we 3 valleien, nl. die van 
de Lot, de Vers en de Cère. We ontdekken het 
dorpje Saint-Cirq-Lapopie dat vanop zijn hoge 
rots de Lotvallei domineert. Het staat op de lijst 
van mooiste dorpen van Frankrijk en werd vol-
ledig geklasseerd als historisch monument. De 
nauwe steegjes, met mooie stenen huizen met 
bruine dakpannen, zijn een wandeling meer 
dan waard. Middagmaal. We gaan op ontdek-
king in de grotten van Pech-Merle. Deze staan 
bekend om hun typische grotschilderingen van 
gestipte paarden. In het hotel genieten we van 
een heerlijk regionaal gastronomisch avond-
maal. 
DAG 7 | Na het ontbijt keren we via Limoges, 
Orléans en Parijs huiswaarts van een prach-
tige reis. 

AFREISDATA PRIJS PER PERSOON 
IN TYPE 22A VOL PENSION 

 
27/06/2020 € 870 
12/08/2020 € 870 

 TOESLAG: 
11A: + € 138.  
KORTINGEN:  
kind 2 t/m 11 jaar in 23A: - € 125; 
3e volw. in 23A: - € 70.  
INBEGREPEN:  
vervoer heen en terug met luxe autocar; 
hoteldiensten basis vol-pension vanaf avondmaal 1e dag 
t/m ontbijt 7e dag; ¼ tafelwijn bij middag- en avondmaal; 
uitstappen ter plaatse; alle inkomgelden volgens pro-
gramma; audioguide systeem; begeleiding vanaf vertrek; 
welkomstdrink; folklore avond.  
NIET INBEGREPEN:  
andere tafeldranken; middagmaal heen- en terugreis; 
persoonlijke uitgaven; reisverzekering.  
REISFORMALITEITEN:  
geldige identiteitskaart volstaat.  
Kinderen Kids-ID.     
VERZEKERINGSTARIEF:  
globale reisverzekering: € 4,95/dag/pers. 
enkel annuleringsverzekering: € 4,35/dag/pers. 

extra info > carolus.be

7-DAAGSE BEGELEIDE VERBLIJFS-
REIS PER LUXE AUTOCAR

 
Programma onder voorbehoud van wijziging.119


