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Welkom in het Vézèredal, 
prehistorische parel van de Périgord 

 
 
 Het Vézèredal ligt in het Zuidwesten van Frankrijk, in het hart van het departement 
Dordogne, op twee uur rijden van Bordeaux, Limoges en Toulouse. Het is tevens in de buurt van 
het mooie stadje Sarlat  (20 km).  
 
Uitgestrekt over zo’n vijftig kilometer, is het Vézèredal een van de toeristische juweeltjes van de 
« Périgord Noir ». 
 
Het Vézèredal is vermaard vanwege de vele prehistorische bezienswaardigheden (ouder dan 400 
000 jaar!), waarvan er 15 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. 
 
In de stad Montignac-Lascaux is in 1940 één van de grootste prehistorische ontdekkingen aller 
tijden gedaan : de grot van Lascaux.  De grot van Lascaux is gedurende vele jaren, tot de sluiting in 
1963, geopend geweest voor het publiek. Door de toenemende drukte (1500 bezoekers per dag) en 
het koolzuurgas door de menselijke ademhaling, begonnen de prehistorische tekeningen aangetast 
te worden. Tegenwoordig is de oorspronkelijke grot van Lascaux gesloten en wordt streng in de 
gaten gehouden zodat het bewaard kan blijven. 
 
Niet ver daarvandaan ligt de gemeente Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, omschreven als 
wereldhoofdstad van de prehistorie. Hier hebben Peyrony, Lartet, Capitan, de paters Breuil en 
Glory gestudeerd ; hier is de Mens van Cro-Magnon ontdekt; hier kunnen we het Nationale 
Museum van de Prehistorie bezoeken; hier staat ook het bekende beeld van de Prehistorische Mens 
van Paul Dardé, symbool van de prehistorie in de Périgord. 

 
Welkom in het prachtige Vézèredal. Ontdek de vele charmes : beschermde natuur, landelijk 
erfgoed, gastronomische traditie, rijke cultuur, tradities van onze voorouders, meeslepende 
geschiedenis …. 
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Hoe komt u in het Vézèredal 
Venir en vallée Vézère 
TREIN 
- Stations in Les Eyzies-de-Tayac, Périgueux, Brive la Gaillarde 
- Spoorlijn  Parijs-Toulouse of hogesnelheidstrein  Parijs-
Bordeaux 
- Spoorlijn  Limoges-Agen 
 
 
VLIEGTUIG 
- Bergerac ( nationale en internationale verbindingen), 
- Périgueux-Bassillac ( nationale verbindingen), 
Brive ( nationale en internationale 
verbindingen). 
 
AUTO 
- Snelweg Parijs - Toulouse via de A20 of Bordeaux - Lyon via 
de A89. 
- Bordeaux : 2 uur ; Toulouse : 2 uur ; Lyon : 4 uur  ; Parijs : 4uur30 ; Nantes : 4uur45 ; Marseille : 
5uur30 ; Lille : 6uur30 ; Strasbourg 7uur45 

 
Het Vézèredal in cijfers weergegeven 
 
Meer dan 400 000 jaar geschiedenis. 
 
21 prehistorische bezienswaardigheden waarvan 15 op de werelderfgoedlijst van UNESCO 
 
6    musea gewijd aan de prehistorie om cultuur op te snuiven. 
 
6   troglodiete  bezienswaardigheden  om doorheen te lopen. 
 
6   kastelen  om  te ontdekken 
 
5   tuinen  om door te slenteren. 
 
5   pretparken om in te flaneren. 
 
3   mini golfbanen om je te vermaken. 
 
2   grotten met kristalvorming  om te verkennen. 
 
1   abdij  om te bezoeken. 
 
1   aquarium om in weg te dromen. 

 

!

! 	  

!

!
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PREHISTORIE 
EN  

NIEUWIGHEDEN 2014 
 

De prehistorische bezienswaardigheden herzien met hedendaagse technologie…. 
 
 
- LASCAUX II. Kopie van de beroemde prehistorische grot op 200 m. van de originele. Door 
technologisch stuntwerk en wetenschappelijke nauwkeurigheid heeft men eenzelfde sfeer kunnen 
creëren als in de originele grot, wat voor de wedergeboorte van werelds beroemdste paleolitische 
« heiligdom » heeft gezorgd.  
Kaartverkoop in het centrum van Montignac van april tot september. Honden op de arm toegestaan. 
Loket n°1 voor een bezoek op de dag zelf of loket n°2 om 1 tot 4 dagen vantevoren een kaartje te 
kopen. Reserveren aangeraden bij loket 2 in het hoogseizoen. Bezoek ‘s avonds in juli en augustus 
op reservering. 
Contact : www.lascaux-expo.fr/fr 
 
 
- LASCAUX III. Om het bezoek van deze internationale interactieve tentoonstelling onvergetelijk 
te maken, gebruikt men digitale hoogstandjes : simulatie van menselijke aanwezigheid, virtuele 
onderdompeling in 3 D (in de « Stierenzaal »), virtueel actieve brillen om de kopieïsten aan het 
werk te zien (axiale divertikel)... Na Chicago, Houston (USA) en Montreal (Canada), kunt u de 
expositie  ook  in Brussel bezoeken. 
Contact : www.lascaux-expo.fr/fr 
 
 
- LASCAUX IV (in aanbouw). Het Internationale Centrum voor Pariëtale Kunst (Lascaux IV), aan 
de voet van heuvel waar de originele grot is,  zal in 2016 openen. Het zal niet alleen, dankzij 
technieken die de realiteit exact kunnen weergeven, een complete kopie van de grot zijn, maar ook 
een pariëtale ontdekkingsreis door de hele wereld op zoek naar de beschaving van de Mens van 
« Cro-Magnon ». 
Contact: 
www.cg24.fr/lascaux/le_centre_international_d%E2%80%99art_parietal_%28lascaux_iv%29/637-
4 
 
 
- DE THOT. Als introductie of aanvulling op Lascaux II toont men een benadering van de 
kunstuitingen in de grotten door middel van virtuele animatie. Tijdens een wandeling door het park 
kunt u de geschilderde dieren van Lascaux vergelijken met hun levende afstammelingen (oerossen, 
herten, Tarpan- en Przewalskipaarden en bizons...). Dankzij de realiteitstechnologie kunnen 
bezoekers dit jaar interactief deelnemen aan het prehistorische dierenleven met de wolharige 
neushoorn, de holeleeuw, de mammoet, de megaceros…(-30.000 tot -18.000 jaren oud)… 
App.  beschikbaar. 
Contact: +33 (0)5 53 50 70 44, www.semitour.com/site-touristique/le-thot-espace-cro-magnon 
...Animaties over de prehistorie voor groot en klein !  
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- DE ROQUE SAINT-CHRISTOPHE. Op naar een filmvoorstelling in de openlucht in deze 
ongelofelijke troglodiete vesting ! Een animatiefilm in 3D traceert de evolutie van de klif door de 
jaren heen. Projectie op een reuzenscherm vanaf het grote terras, 40 m. boven de rivier de Vézère 
gelegen. 
Contact : +33 (0)5 53 50 70 45 - www.roque-st-christophe.com 
 
 
 
- HET ABRI CRO-MAGNON. Deze nieuwe bezienswaardigheid biedt vele interactieve, speelse 
en pedagogische experimenten, om zo meer te weten te komen over onze voorvader, de Man van 
« Cro-Magnon »: meeslepende scenografie (sonoor en visueel), computertablet, hologrammen, 
brillen die de realiteit vergroten en ook een wandelroute met, op het hoogste punt, een uitzicht over 
het Vézèredal.  
Contact : +33 (0)5 53 13 58 54 - www.abri-cromagnon.com 
 
 
 
- DE GOUFFRE VAN PROUMEYSSAC. Door het spel van licht en geluid wordt deze kathedraal 
van kristal het theater van « het bezoek van Norbert Champignon in 1907 », waarin de fabelachtige 
legende en de geschiedenis van de spelonk wordt getoond. Dit gebeurt iedere dinsdag en donderdag 
in juli en augustus om 19 uur. In het speelse pedagogische park wordt tevens ingegaan op de 
geologie. Door middel van een reuzenganzenbord kunnen kinderen hier het ontstaan van de holtes 
en de grotten ontdekken.  
Contact : +33 (0)5 53 07 27 47 - www.gouffre-proumeyssac.com 
 
 
 
- DE « COUDOUFLE » VAN BOURNAT. Het dorp van Bournat is een themapark waarin oude 
ambachten worden getoond, zodat u zich in het dagelijkse leven van 1900 waant. Met een houten 
bootje in “Gabarot” stijl  gaan bezoekers op ontdekkingstocht door het moeras met haar fauna en 
flora…  
Contact : +33 (0)5 53 08 41 99 - www.lebournat.fr 
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EEN BESCHERMDE NATUUR 
 

 
 Het beschermde natuurgebied van het Vézèredal maakt het een ideale bestemming voor 
openluchtrecreatie. Wandelingen, trektochten, Nordic Walking, paardrijden, maar ook kanoën en 
zwemmen….Vele plekken in de vallei zijn geklasseerd en beschermd, zodat zowel de lokale 
bevolking als bezoekers er duurzaam van kunnen genieten.  
 

Voor natuurliefhebbers is een tocht in het Vézèredal veel meer dan een simpele 
openluchtwandeling…U bent hier op bevoorrecht grondgebied, waar milieubehoud heel belangrijk 
is. 

Deze essentiële taak, van levensbelang voor de mens (van migratie tot uittocht) zorgt tegenwoordig 
voor plezierig tijdverdrijf in een ruig landschap. 

Hier maakt de natuur nog indruk met: fauna, flora, gebouwde erfgoed, verrassende en 
indrukwekkende landschappen en  675 km. lange wandelroutes, voor iedereen toegankelijk en met 
een grote verscheidenheid. 

Hier is de natuur ongeschonden gebleven; de heuvels,  de dorpen, de rivieren en de ruïnes…het 
geeft een gevoel van vredigheid. 

Voegt u hier een tijdloos verleden en een warm onthaal aan toe dan is de naam « Dal van de 
Mensheid » terecht gekozen. 

Want wat beter dan het Vézèredal kan ervan getuigen dat « te voet gaan », voorloper van  het 
wandelen, teruggaat tot de origine van de mensheid ! 

 
 
En ook : 
 
2 geklasseerde dorpen « Plus beaux villages de France » 
Saint-Amand de Coly & Saint-Léon-sur-Vézère,  de twee parels van de vallei ! 
 
1 toekomstig label « Grand Site de France » 
Sinds 2009 is het Vézèredal bezig met het in gang zetten van een label « Grand Site de France », 
wat toegekend wordt door de staat. Om deze gewaardeerde titel te krijgen is de streek genoodzaakt 
een aantal stappen te ondernemen met tot doel het verbeteren van de gastvrijheid en het 
ontwikkelen van een duurzaamheidsproject  ter bescherming van het gebied. 
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AKTIVITEITEN VOOR IEDEREEN 
 

 

Wandelen, trektochten en mountainbiken 

Het Vézèredal telt duizendeneen wandelingen om alleen, met z’n tweeën of met het gezin te maken. 
Voor ieder niveau en iedere smaak wat wils! Er zijn meer dan 65 wandelroutes beschikbaar voor 
natuurvrienden. Sommige paden zijn ook geschikt voor mountainbikers. 

Waar te gaan : Circuit van  « Pléniers », Circuit van Miremont, Circuit van het dorp  Fanlac, 
Circuit van Commarque, Circuit van «  la Forêt Nord », Ronde van Saint Léon, Circuit van « Le 
Roc », Fietsronde « Silex », Circuit van het meer van Fon Gran, Circuit van de uitzichten, Circuit 
van Maillol, Circuit van het meer van Coulonge, Circuit van de « Orsinie. » etc... 

 

De Périgord te paard 

Te paard door de Périgord is een aangename en rustgevende manier om de prachtige omgeving te 
ontdekken .De tochten zijn zowel voor geëxperimenteerde ruiters als voor beginners. In het eigen 
ritme, met een begeleider, ontdekt u de schoonheid van het landschap van het Vézèredal. 

Waar te gaan : Paardenboerderij Sardin, Paardenboerderij van Franval, Paardenboerderij/Pony-
club  Belle Oreille, Pony-club Arc en Ciel, de Pré de Barre, Boerderij van Fonluc. 

 

Aktieve vakantie in de Dordogne 

De avonturenparken in het Vézèredal zorgen voor een nog nooit eerder beleefde sensatie. Vlakbij 
andere opmerkelijke bezienswaardigheden beleeft u een speelse, sportieve en onvergetelijke 
vakantie, hangend tussen bomen en boven beekjes. 

Waar te gaan : Minigolf - Jungle Golf in Le Bugue, Parcours Aventure & Dinosauruspark  « Le 
Conquil »,  » L'Appel de la Forêt «  in Thenon, Minigolf bij het meer van Bos (Etang de Bos). 
 
 

Zwemmen 
	  
De gemeentezwembaden van Le Bugue en Montignac zijn geopend met mooi weer. Ze zijn vooral 
geschikt voor de zwemsport. Daarentegen, de pretparken van het « Étangs du Bos » en « Jacquou 
Parc» zijn erop ingesteld het hele gezin te vermaken en te verfrissen . 
 
Waar te gaan : Gemeentezwembaden van Le Bugue en Montignac, Jacquou Parc in Saint-Félix-
de-Reilhac, Les Étangs du Bos in Saint-Chamassy, het meer van Tamniès. 
 
 



	   8	  

Vissen 
 
In het hart van de « Périgord Noir » wordt de Vézère, bakermat van de geschiedenis van de mens,  
begrensd door indrukwekkende rotsen. In dit weelderige landschap is er volop vis : witte vis (voorn, 
alvertje, kopvoorn) en vleeseters (snoek, snoekbaars, rivierbaars).  
 
Waar te gaan : In het water bij Queyssac, in het meer van Bos in Saint-Chamassy, in het meer van 
Tamniès. 
 
 

Kano’s en boten 
	  
De Vézère kan over het water worden ontdekt ….met een kano ! Het is inderdaad aan de voet van 
de kalkrotsen waar zich de mooiste bezienswaardigheden van de Dordogne bevinden. Een 
kanotocht op de Vézère is een « must » tijdens uw vakantie in de streek. 
 
Waar te gaan : de firma’s: Canoëric of Canoës Les Courrèges in Le Bugue, Canoës A.P.A Saint-
Léon in Saint-Léon-Sur-Vézère, Gabarres van Beynac in Beynac-et-Cazenac, Canoës Loisirs 
Evasion, Canoës Vallée Vézère, Animation Vézère Canoë Kayak AVCK, of Canoës les 3 drapeaux 
in Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Kanoak in Montignac, en tot slot Canoës Rivières Loisirs in 
Limeuil. 
 
 

Ontdekking vanuit de lucht 
 
Op de Franse televisie zijn er vele reportages en uitzendingen geweest waar de pracht van de 
« Perigord Noir » vanuit de lucht te zien was. De kleuren, de bossen, de rotsen, de rivieren, de 
kastelen en andere landhuizen krijgen een magische grootte vanuit de lucht gezien. De vluchten met 
paragliding, ULM en luchtballon geven een uitzonderlijk zicht op het Vézèredal.   
 
Waar te gaan : de firma’s : Périgord Dordogne Montgolfières in Saint-Cyprien, Montgolfière et 
Châteaux in Beynac-et-Cazenac, Montgolfière du Périgord in La Roque-Gageac, ULM 24 in Saint-
Pardoux-et-Vielvic, Parapente Dordogne in Simeyrols, en A Chute Libre Dordogne in Domme. 
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ORIGINEEL ONDERDAK 
IN DE NATUUR 

 
MONGOLENSTOP IN DE YURTES VAN « LA BANNE SUD » 
Gegarandeerd iets anders! In deze, aan de rand van een bos gelegen, echte Mongoolse yurten. Aan 
iedere yurt is een houten chalet gehecht met badkamer en toilet. Karakteristieke meubels en 
decoratie. 
Contact : +33 (0)5 53 35 01 13 - http://www.la-bannesud.com 
 
ZIGEUNERSTOP IN JEANDEMAI 
Twee zigeunerwoonwagens genesteld in het park « La Bohème ». Deze echte huizen op wielen 
combineren komfort en charme van vroeger met oude stenen en verhalen…. 
Contact : +33 (0)5 53 04 26 96 - http://www.jeandemai.com/fr/les_roulottes.html 
 
HANGENDE STOP IN HET RIETEN HUISJE VAN ROUCOLLIAS 
Hangend op een hoogte van 221m. is dit rieten huisje een cocon van ecologisch welzijn in de sfeer 
van een echt « thuis ». Het huis is tegen een heuvel op rotsgrond (Roucaillas) gebouwd, waar 
groenten en tuinkruiden groeien. Biologische tuin, sanitair met moderne, droge toiletten en een 
zuiveringssysteem met planten, zwembad met zuurstoffiltering… 
Toegang voor motorisch gehandicapten op de begane grond. 
Contact: +33 (0)6 08 17 70 49 - http://www.roucollias.fr 
 
 
GROENE STOPS 
 
IN DE CROQUANTS D'HERBES FOLLES 
De « berghut » Herbes Folles is dé gedroomde plek om totaal in de natuur op te gaan, eenvoudig 
doch gezellig. Het geheel bestaat uit twee delen: een ruimte voor de nacht bestaande uit een houten 
slaapruimte, als een berghut, zonder elektriciteit, en een gezamenlijke ruimte, een vroegere 
droogschuur van 88 m2 in hout, steen en glas, waar men kan koken, eten en lezen. Het sanitair is 
gemeenschappelijk met douches op zonne energie en droge toiletten. François geeft ook 
etnobotanische cursussen.  
Contact: +33 (0)5 53 05 50 57 - http://croquant-herbes-folles.fr 
 
IN HET DOMAINE DU CASTANET 
Het karakteristieke landgoed van Castanet beschikt over twee charmante gastenkamers, omgeven 
door weilanden en bossen. De gastvrouw-en heer, Valérie (natuurgeneeskundige) & Alain, zijn 
ecologisch en biodynamisch betrokken.  De kamers hebben het label « Clé Verte ». 
Contact : +33 (0)5 53 42 22 91 - http://domaineducastanet.fr 
 
IN HET VILLAGE ENCHANTEUR 
Het dorp bestaat uit huizenblokken, 6 luchtbellen van rust, in een groot bebost park, met in het hart 
ervan een zwembad met zout water en een speelruimte voor oud en jong. Het geheel toont aan hoe 
een optimaal comfort goed samen kan gaan met respect voor het milieu. Ieder huisje wordt 
gekenmerkt door een eigen kleur, is vormgegeven met lokale materialen (Douglasden uit de 
Corrèze, lijnolie, kleurstoffen…), zonnepanelen en hebben een sprookjesachtig uitzicht over het dal. 
De Natuur, die we respecteren en waar we in alle rust van genieten, is hier heer en meester.  
Contact: +33 (0)5 53 50 32 42 - +33 (0)6 76 95 28 74 - http://www.le-village-enchanteur.com/ 
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WELNESS STOPS 
 
OP CAMPING LE PARADIS 
In een mooi groengebied van 7 hectaren (meer dan 150 soorten groengewassen) ligt camping Le 
Paradis,  een 5 sterren camping met een absolute natuurlijke inslag! 
Al naar gelang uw behoefte kunt u cottages, stacaravans, Canadese tenten en zelfs huisjes huren. 
Het hele gezin kan genieten van de zwembaden temidden van een weelderige vegetatie. Spa, sauna 
en hammam zorgen voor een ontspannend verblijf. 
Contact : +33 (0)5 53 50 72 64 - www.le-paradis.fr/content/espace-aquatique 
	  
OP CAMPING SAINT AVIT LOISIRS 
Op een domein van 53 hectaren, midden in de natuur, bevind zich camping Saint Avit Loisirs, de 
eerste vijf sterren camping van de streek Aquitaine. Safaritenten, houten-of stenen huisjes, 
stacaravans…ieder vind wel iets wat bij hem of haar past. 
In de nieuwe badruimte « Aquarelax », groter dan 235 m2, kunt u beschikken over zwembad,  
jacuzzi/bubbelbad, watervallen, massagewaterstralen en glijbanen.  
Alle ingrediënten voor een heerlijk Welness verblijf ! 
Contact : +33 (0)5 53 02 64 00 - www.saint-avit-loisirs.com/fr/aquarelax.html 
	  
IN DE ECOLODGES VAN HOTEL**** SPA LES GLYCINES 
Als privéverblijf van 23 kamers en 7 suites, lid van de keten « Châteaux & Hôtels Collection », is 
Les Glycines meer dan een charmant hotel met een opmerkelijk restaurant; het is een oase van rust, 
die uitnodigt tot overpeinzing. 
Sinds 2014 bieden twee luxe paalwoningen (ecolodges) een vrij uitzicht op de rotswanden en het 
buitenzwembad. Het hotel beschikt tevens over een ontspannings-en welnessruimte, een spa met 
sauna, hammam en zwembad met tegenstroming. Een massage met schoonheidsprodukten van het 
merk Nuxe zal u een rustgevend en herstellend verblijf bezorgen.  
Contact : +33 (0)5 53 06 97 07 - www.les-glycines-dordogne.com 
 
 
 
Ander onderdak op de site  http://www.lascaux-dordogne.com 
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MARKTEN 
 EN 

STREEKPRODUKTEN 
 

Streekprodukten  

Zoals de hele Dordogne blinkt ook het Vézèredal uit in gastronomie. Als men het heeft over de 
Périgord, denkt men direct aan de ganzenlever, de eendenborst, de zwarte truffel, het 
eekhoorntjesbrood en de walnoten (AOC du Périgord). Deze juweeltjes van de Franse gastronomie 
worden door de UNESCO gestimuleerd. Door de grote verscheidenheid aan deze heerlijkheden zijn 
er oneindig veel recepten te bedenken! 

Alle lokale producenten en hun winkels vind u op de site http://www.lascaux-
dordogne.com/fr/producteurs-locaux. Tevens vind u ze in de restaurants van het Vézèredal.  

De markten van de Périgord 

Het hele jaar door leven steden en dorpen voor hun wekelijkse markt. Het is dé gelegenheid  voor 
de lokale producenten om hun kennis te delen. De markt is bij uitstek de beste plek om 
streekproducten te kopen. Al naar gelang het seizoen sieren aardbeien, meloenen, kastanjes, 
eekhoorntjesbrood, eendenlever, truffels, honig, walnoten, kazen en gevogelte de marktkraampjes. 
Een feest van duizend kleuren, smaken en geuren van het land! Volop gezelligheid, genot en 
ontdekking! 

De gebruikelijke wekelijkse markten : 
•    Maandag : Les Eyzies (van april tot oktober) 
•    Dinsdag : Le Bugue 
•    Woensdag : Montignac 
•    Zaterdag : Montignac en Le Bugue 
•    Zondag : Rouffignac en Saint Léon-sur-Vézère 

De avondmarkten : In de zomer worden er op de dorpspleinen boerenmarkten gehouden; een 
feestelijke ontmoeting met boeren, kwekers en ambachtslieden. Flanerend van kraam naar kraam 
kunt u uw eigen bord samenstellen en er een lekkere wijn bij uitzoeken. U mag altijd eerst proeven 
en daarna genieten van een muzikaal intermezzo. 

In juli en augustus : 
•    Maandagavond in Montignac. 
•    Dinsdagavond in Le Bugue en in Saint Amand de Coly 
•    Woensdagavond in Aubas en Rouffignac-St-Cernin 
•    Donderdagavond (tevens ambachtslieden) in Saint Léon-sur-Vézère  
•    Vrijdagavond in Les Eyzies (aan de oevers van de Vézère) en in Valojoux 
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DE HOOGTEPUNTEN 

VAN HET JAAR 

 

Maart 
« La grappe de Cyrano » tussen Montignac en Bergerac (enduro-motorraces) 

Mei 
Festival « Brikabrak » in Le Bugue : circus, straattheater…. 
Rendez-Vous in de tuinen : eind mei / begin juni 

Juli 
Festival van Montignac « Cultures aux Coeurs" » : eind juli 
St. Amand fait son intéressant  in St. Amand de Coly : straattheater, dans, concerten ...half juli 
 

Augustus 
Festival du Périgord Noir (klassieke muziek) : in augustus en september   
Festival de Musique en Périgord : eind juli en begin augustus 

September 
Dagen van Europees Erfgoed : het 3de weekend van september 
Festival du Périgord Noir (klassieke muziek) : in augustus en september 

Oktober 
Rando Silex (5 en 6 oktober) 

November 
Contes du Lébérou : het vertellen van sprookjes in alle dorpen van de Périgord Noir 
Festival van de Dokumentairefilm in Montignac : het laatste weekend van november  
 

December 
Tentoonstelling « Noël du Monde » : half december 
Tentoonstelling/ambachtsmarkt  in de Prieuré van Montignac  
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GETUIGENISSEN 
 

 
 
Gelezen op Facebook...  
 

"Dag allemaal ! Wij hebben gedurende twee weken de Périgord bezocht: FANTASTISCH!!!! 
Bedankt voor het gastvrije onthaal! Paola uit Italië" (Paola Gasparetto) 
	  

"Wij komen volgende week zaterdag aan voor 4 superweken" (Satirle Groboumba) 
	  

"Goedendag, wij hebben in augustus een week in uw streek doorgebracht, die we zullen aanraden te 
bezoeken. Bedankt" (Patricia Genillon) 
	  

"Wat een mooie streek, je zou er graag leven" (Aménagement Lcb) 
	  
	  
	  
	  
Gelezen op Twitter... 
	  
	  
"We komen met plezier !" (@Lecoinvoyageurs ) 
 
 
"Wij komen om de Périgord Noir te bewonderen en te bespreken!" (@SOVoyageurs) 
 
 
"De grot van Lascaux... de Sixtijnse Kapel van de prehistorie" (@Werp1Ant) 
 
 
"Maar in de Dordogne zijn er ook kastelen en zo." (@WeirdoLikeTommo) 


