Ivo & Ineke heten u hartelijk welkom bij
Bounetis Bas, gîtes en chambres d'hôtes in de
Tarn-et-Garonne, het Toscane van Frankrijk!

Informatiebrochure

facebook.com/BounetisBas
instagram.com/bounetis_bas

Markten
Dinsdag: Valence d’Agen (30 km), Puy L'Eveque (34 km)
Woensdag: Lauzerte (6 km), Cahors (43 km)
Donderdag: elke donderdagavond (juli en augustus) is er een avondmarkt. in Lauzerte
Vrijdag: Fumel (32 km)
Zaterdag: Cahors (43 km), Montaigu de Quercy (10 km), Moissac (25 km), Lauzerte (6 km)
Zondag: Montcuq (18 km), Moissac (25 km), Fumel (32 km), Roquecor (17 km), Castelnau
Montratier (28 km)
In juli en augustus zijn er ook diverse avondmarkten (Fête Gourmande) in Castelsarrasin, Caussade,
Montauban en Valence d’Agen, waar men nog het Occitaans met zijn rollende ‘r’ spreekt en zingt.
De avondmarkten starten doorgaans rond 19:00u, er is altijd muziek en dans.
https://www.frankrijk.nl/2017/07/zomerse-eetfeesten-avondmarkten-dordogne-lot-et-garonne/
Regelmatig zijn er in de omliggende dorpjes "Vide greniers" (rommelmarktjes) en/of brocante
markten.

Zwemmen en watersport
Twee mooie recreatiemeren, compleet met zandstrand, bevinden zich binnen 15 km van Bounetis
Bas.
Montcuq: Plan d'eau Saint-Sernin. Met een zandstrand, picknick en speelveld, ideaal voor een
familie uitje. Oppervlakte 4,3 ha. Tel. 05 65 22 91 51 ou Tel. Mairie 05 65 31 80 05. Het restaurant is
open in juli en augustus in die tijd is er ook badmeestertoezicht van 14h tot 19h.
http://www.tourisme-lot.com/les-incontournables/pleine-nature/se-baigner-en-eau-naturelle/lieux-debaignade-en-eau-naturelle/plan-d-eau-de-saint-sernin-658308

Montaigu de Quercy: Base de Loisirs le Plan d'eau des Chênes, 82 150 Montaigu de Quercy - tel. 05
63 94 48 50. Zandstrand - beschaduwde plaatsen - waterfietsen - verschillende spellen voor
kinderen en glijbanen.
http://www.montaiguplage.com/

In Moissac (25 km) vind je Rand’Eau Loisirs, daar kan je terecht voor verhuur van een kano, kajak,
fiets, pédalo, stand-up-paddle en elektrische bootjes.
Rand’Eau Loisirs
220, chemin de la Rhode
82200 Moissac (France)
tél : +33 (0)6.85.47.72.47
https://www.randeau.net/
En nog iets verder is er La Vallée des Loisirs de Lafrançaise (28 km), een leuke plek om te
zwemmen, spelen, picknicken en diverse andere activiteiten.
La Vallée des Loisirs de Lafrançaise
Avenue de St Maurice, 82130 LAFRANCAISE
Tél. 05 63 65 89 65 (piscine saison)
http://www.lafrancaise-tourisme.fr/fr/natureloisirs/la-vallee-des-loisirs.html

Plage 82 bevindt zich op 35 km, met een zandstrand, en allerlei wateractiviteiten.
Base de Loisirs du Tarn et de la Garonne
2466, avenue du Plan d'Eau
82210 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE
Téléphone : 05.63.95.50.00
E-mail : contact@basedeloisirs82.com
http://www.loisirs82.fr/base-de-loisirs-82/grand-public/plage82.html

Activiteiten- en dierenparken
Piratenpark

31 km Piratenpark in Penne d'Agenais, leuk voor de allerkleinsten!
http://www.parc-des-pirates.com/

Parc-en-ciel - Moulin de
Courrance
47150 - Lacapelle-Biron

46 km Parc-en-Ciel is een 100% natuurlijk recreatiepark. In een 16
hectare groot bebost en landelijk gebied biedt Parc en Ciel 8
verschillende Adventure parcours aan in de bomen voor alle
leeftijden en voorkeuren. Er is ook een mini-golfbaan , een discgolf parcours (combinatie van frisbee en golf) in het bos,
speeltuinen, free jump en een natuurlijk zwembad van meer dan
600 m². Er is ook een snackbar en diverse picknickplaatsen Een
prachtig park voor een ontspannen dag!
http://www.parc-en-ciel.com/

Cap Nature– Pradines bij
Cahors

50 km Avounturenparcours, paintball, kano, kajak, laser game en
bubble football, groot terras en eet- en pick nick gelegenehden
https://www.capnature.eu/

Walibi Sud-Ouest

52 km Pretpark
https://www.parcagen.fr/

Grotte du Pech-Merle bij
Saint-Cirq-Lapopie

68 km De Grotte du Pech-Merle werd in 1922 ontdekt. In de grot hebben
20.000 tot 40.000 jaar geleden mensen hun sporen nagelaten
door middel van geschilderde en ingekraste afbeeldingen. De
tekeningen van bizons, paarden en mammoets zijn gemaakt met
houtskool, ijzeroxide en bruinsteen. In het Musée Amédée-Lemozi
krijgt u een goede indruk van het leven van de prehistorische
mens. U betreedt de 3 kilometer lange grotten via een trap. De
meeste muurschilderingen zijn te zien aan het begin van de grot.
In het hoogseizoen is het verstandig om 3 tot 4 dagen van tevoren
te reserveren.
http://www.pechmerle.com/

Apenbos (Forêt des singes)
– L'Hospitalet bij
Rocamadour

114 km Een 1 tot 1 ½ uur durend bezoek aan een park van 20 hectare
waar 130 berberapen leven. De apen lopen er vrij rond en zijn heel
aanhankelijk. Vooral voor kinderen een onvergetelijk moment.
https://www.la-foret-des-singes.com/

Vogelpark Le Rocher des
Aigles – Rocamadour

106 km Vogelpark met 60 vogelsoorten, 400 vogels, een spectaculaire
roofvogelshow en een papagaaienshow, bij het kasteel in
Rocamadour.
http://www.rocherdesaigles.com/

Dierenpark van Gramat –
Gramat bij Rocamadour

105 km Een dierenpark middenin het bos van Gramat. Het park werd
oorspronkelijk gelanceerd om franse diersoorten te beschermen die
geleidelijk verdwenen, .maar heeft nu een grote verscheidenheid
aan wilde dieren. De beschermde natuur wordt door de leiding
van het park bewust in oorspronkelijke staat behouden. Een tocht
van 3,5 km door de typerende natuur van de Causse om alle
diersoorten die er vrij rondlopen te ontdekken.
http://www.gramat-parc-animalier.com/

Aquafun Park

115 km 2000 m² waterplezier, voor jong en oud!
http://aquafunparkclarens.com/

Quercyland Parc
d’Attractions (Souillac)

115 km Waterpark, kinderavonturenpark, verhuur kano, kajak, vlotten,
SUP paddle boards, doolhof. Alle info op de site
http://www.copeyre.com/

Fietsen / wandelen
Het licht glooiende landschap van de Tarn-et-Garonne biedt uitstekende fietsmogelijkheden voor
de getrainde fietser. Wilt u liever fietsen zonder heuvels dan kan dat heel goed in Moissac langs het
Canal du Midi (hier kunt u bij het kanoverhuurbedrijf ook fietsen huren). Langs het gehele kanaal
loopt een mooi autovrij fiets/wandelpad. In Moissac gaat het Canal du Midi door middel van een
bijzonder fraai, historisch aquaduct dwars over de rivier de Tarn heen.
Lauzerte is een pleisterplaats van vele wandelroutes waaronder de route naar Santiago de
Compostella. Deze voettocht noemt men de Camino de Santiago (De weg naar Santiago), ze loopt
door Lauzerte heen en gaat via Moissac verder. Santiago de Compostella is een van de
belangrijkste christelijke bedevaartsoorden.

Golf
Roucous Golf Course (15 km): een mooie 9 holes
golfbaan in een heuvelachtige omgeving.
Baan: 9 holes, 5244 m, par 70, slope 133
Het hele jaar door geopend.
Golf des Roucous
Sauveterre 82110
Tél : +33 (0) 5 63 95 83 70
Fax : + 33 (0) 5 63 95 81 27
Email : contact@golfdesroucous.com
http://www.golfdes roucous.com/
Golf Club d’Espalais, L’Ilôt Espalais in Valence d’Agen een 18 holes golfbaan.
Baan: 18 holes, par 70, 2×5734
Openingstijden
Van 1 april tot 30 september, van maa tot zon / van 08:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 19:00 uur
Van 1 oktober tot 31 maart, van maa tot zon / van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur
Golf Club Espalais
Lillot
82400 ESPALAIS
Tel : 05.63.29.04.56
Mobile (appels / SMS) : 07.87.95.13.22
Fax : 05.63.39.60.76
golf.espalais@wanadoo.fr
http://www.golfespalais.com/
Verder zijn er golfbanen in Cahors en Montauban.

Gastronomie
De Tarn-et-Garonne is een landbouwstreek, waar het lekker eten is. Er wordt hier veel fruit
geteeld, met als pronkstuk de chasselas, de goudkleurige druiven, van Moissac.
Het is ook de streek van de “vette” ganzen-of eendenlever, de “confit” en de filet van dit
gevogelte. En wat dacht u van een plakje truffel of een bordje met boleten en kastanjes, op smaak
gebracht met knoflook? Een goed glas wijn, Côtes-du-Frontonnais, Côtes-du-Brulhois, Quercy of
Lavilledieu, een streekwijn.
Overal houdt men hier de kunst van de smaak in stand, zowel aan tafel als op de boerderij: er zijn
vijf (binnenkort zes) “Circuits des Saveurs” (“Smulroutes”). Een combinatie van gastronomie en
erfgoed, die de liefhebber langs producenten en restauranthouders in het departement leidt
(http://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/fr/circuits-et-randonnees/circuits-thematiques/circuits-dessaveurs.php).
Op de markten worden eenden, ganzen, boleten, truffels, knoflook en biologische producten
verkocht. In de Abdij van Belleperche, waar men het Centre des Arts du Goût et de la Table vindt,
zijn oude serviezen en culinaire tradities te ontdekken en kan men iedere zomer van traditionele
gerechten proeven in een muzikale sfeer.

Leuke steden om te bezoeken
Lauzerte

7 km Het centrale plein van Lauzerte heeft mooie bogen en prachtige
huizen. Het centrale plein heeft rondom een bogengalerij zoals je
veel ziet in deze streek. Op het plein vind je wat terrasjes en leuke
winkeltjes waar allerlei kunstzinnige zaken worden aangeboden
want, net zoals bij veel dorpjes in deze omgeving, er zijn veel
kunstenaars in het dorp. De gezellige straatjes in Lauzerte hebben
genoeg schilderachtige hoekjes. Rondom het plein barst het van de
gezellige straatjes waar je heerlijk kan verdwalen. Loop je naar het
zuiden dan kom je uiteindelijk op een groot terras waar je een
schitterend uitzicht hebt over de landerijen rondom het dorpje.
Vlak onder dit terras vind je de Jardin de Pèlerin, een tuin die in het
teken staat van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
De tuin staat vol met bordjes met liedjes die tijdens deze tocht
werden gezongen en natuurlijk allerlei bijzondere planten.
http://www.dorpeninfrankrijk.nl/midi-pyrenees/lot/lauzerte-mooiplein-lekker-eten/
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/lauzerte1657.htm

Montcuq

18 km Montcuq - gebouwd in de veertiende eeuw - bezit nog enkele
mooie overblijfselen van het gouden tijdperk van de
Middeleeuwen. Het enige overblijfsel van het oude kasteel van
Montcuq is de kerker gebouwd in de twaalfde eeuw., De stad heeft
een belfort, waarin zestiende-eeuwse bel te bewonderen valt. In de
buurt staat de Saint-Hilaire kerk gebouwd in de veertiende eeuw,
met grote gotische ramen en moderne ramen. Wandelend door de
stad, is het ook mogelijk om de kapel van het Franciscaner klooster
te bekijken.
Montcuq is bovendien ideaal voor zwemmen en andere zomerse
activiteiten, aan het meer van St. Sernin. Er zijn ook tennisbanen in
Montcuq.
https://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/montcuq-enquercy-blanc-16255.htm

Tournon d’Agenais

19 km Op het plateau boven de Boudouyssou ligt, in een glooiend
landschap, de Middeleeuwse vestingstad Tournon-d'Agenais. De in
de 13de eeuw gestichte stad heeft fraaie stadswallen met
ingebouwde huizen. In de Rue du Bousquet vindt u vakwerkhuizen
en in de Rue de l'École staat het 13de-eeuwse Maison de l'Abescat,
het middeleeuwse woonhuis van de bisschoppen van Agen. Op het
Place de la Mairie staat een uit 1637 stammende klokkentoren met
een houten spits en een maanklok.
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/tournonagenais-1606.htm

Penne- d'Agenais

30 km Het middeleeuwse vestingstadje Penne- d'Agenais ligt boven de
rivier de Lot. De stad was gedurende de Honderdjarige Oorlog
onderhevig aan wisselend eigenaarschap van zowel de Engelsen als
de Fransen. Het stadje bezit nog delen van de oude vestingwerken,
zoals de wallen en de verdedigingstoren aan de Rue des Fossés.
Penne- d'Agenais bezit teven de grote neo-Byzantijnse Basilque de
Peyragude uit 1897-1947. De koepel van deze basiliek is fraai
verzilverd. Verder staan er prachtige gerestaureerde huizen,
waaronder koopmanshuizen met arcaden aan de Place PaulFroment en de Place du Mercadiel. Onder het raadhuis ligt de
vroegere Koninklijke gevangenis. Ook vindt u er een ruïne van een
door Richard Leeuwenhart gebouwd kasteel.
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/penne-agenais1596.htm

Moissac

26 km Moissac is vooral bekend om haar abdij en haar (12de eeuwse)
abdijkerk. Deze abdij is heel mooi bewaard, en de unieke
binnentuin is echt de moeite om te bezoeken. De mooie reliefs op
de muren en de prachtige dakconstructie zijn bijzonder goed
bewaard. Wanneer je even verder wandelt in Moissac, kom je aan
het Canal de Garonne. Dit gegraven kanaal, dat van de
Middellandse zee tot aan de Noordzee loopt snijdt Moissac
doormidden. Je kan hierlangs rustige wandelingen of fietstochten
maken. Of genieten op een bankje langs het water, en kijken naar
de passerende bootjes. Even buiten Moissac kan je het pont-canal
vinden, of beter gezegd een brug waar boten over varen.
https://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/moissac33238.htm
http://tourisme.moissac.fr/fr/visiter-bouger/monuments/l-abbayesaint-pierre
Moissac heeft ook de befaamde Chasselasdruif, gekweekt op de
kalkkleihellingen van het appellationgebied in het noorden van de
Tarn-et-Garonne en het zuiden van de Lot, die wordt
gewaardeerd om haar zoet aroma en krokant vruchtvlees.
https://www.frankrijk.nl/2015/10/chasselas-het-vloeibare-goud/

Puy L'Eveque

34 km Gesitueerd in de vallei van de Lot tussen Fumel en Cahors en
onderdeel van de wijnstreek appellation d'origine contrôlée
"Cahors". Puy-l'éveque rivaliseert met Saint-Cirq-Lapopie voor de
titel als mooiste dorp in de vallei van de Lot.
https://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/puy-l-eveque16285.htm
Kayakken tot een traject van 18 km.
Bargetrip in de vallei van de Lot: verschillende mogelijkheden voor
een boottocht met gids: http://www.gabare-copeyre.com/

Auvillar

36 km Auvillar is een van de mooiste op een heuvel gelegen dorpen in
Frankrijk. Hier heeft u een schitterend uitzicht over de Garonne. In
het eerste weekend van oktober kunt u een bezoek brengen aan
de pottenbakkersmarkt, een ware traditie in deze streek.|
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/auvillar1661.htm

Villeneuve-sur-Lot

45 km Villeneuve-sur-Lot is een kleine, aangename stad met gezellige
winkelstraten en een mooi plein, waarop regelmatig festiviteiten
worden georganiseerd. Het was in de middeleeuwen een van de
belangrijkste versterkte plaatsen van de streek. Twee oude poorten
herinneren hier nog aan, de Porte de Paris en de Porte de Pujols.
Deze 30 meter hoge poorten maakten vroeger deel uit van de
vestingwerken. De brug over de Lot werd in de 13de eeuw
gebouwd door de Engelsen en was ooit voorzien van drie
versterkte torens. De moderne Église Ste-Catherine uit de 19de
eeuw heeft schitterende glas-in-loodramen uit de 14de- en 15de
eeuw. Liefhebbers van paarden kunnen een bezoek brengen aan
de Haras National (Nationale stallen). Hier staan o.a. volbloed
Arabieren. Dit mooie middeleeuwse vestingdorp biedt u als extra
een echte boerenmarkt op de Place des Cornières. Tevens kunt u
via een oude Romeinse weg een aardige wandeling maken naar
het 3 kilometer hoger gelegen dorp Pujols.
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/villeneuve-lot1603.htm

Pujols

43 km De middeleeuwse vesting Pujols staat op de officiële lijst van
mooiste dorpen van Frankrijk. Het bezit mooie witte stadsmuren
en de stadspoort Porte de Ville. Dit is de enige toegang tot de
ommuurde stad. De stadpoort dient tevens als klokkentoren voor
de 14de-eeuwse Église Saint-Nicolas waaraan hij grenst. De 16deeeuwse Église Sainte-Foy bezit mooi fresco's. Aan de hoofdstaat
van Pujols staan mooi vakwerkhuizen uit de 15de eeuw. In de ruïne
van het feodale kasteel is het stadhuis gevestigd, vanaf hier heeft u
een prachtig uitzicht.
http://www.dorpeninfrankrijk.nl/midi-pyrenees/lot/pujols-deintieme-kleine-wereld-van-een-vestingsdorp/
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/pujols-1604.htm

Cahors

44 km Deze stad ligt op een schiereiland, bijna geheel omgeven door de
rivier de Lot. Het is een prachtig stadje met vele bloemrijke straten,
leuke cafeetjes, gerenoveerde pleinen en een interessant historisch
centrum. De gotische gevels van middeleeuwse wijken, huizen uit
de Renaissance, de toren van Jean XXII en het huis van Henri IV zijn
een bezoek meer dan waard. En natuurlijk niet te vergeten de
beroemde brug Valentré en la Barbacane. Dit zijn beide een
voorbeeld van de militaire architectuur uit de 14e eeuw. De streek
rond de stad brengt de bekende Malbec wijn voort. Iedere dinsdag
van juli tot september kunnen bezoekers van de stad onder
begeleiding van een gids de omliggende wijngaarden ontdekken.
http://www.vakantie-cahors.nl/
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/cahors-851.htm

Montauban

45 km Montauban is de oude hoofdstad van de 17de-eeuwse 'Protestantse
Rebubliek' van Zuid-Frankrijk. Montauban is de geboorteplaats
van de schilder Jean Auguste Dominique Ingres (Montauban, 29
augustus 1780 - Parijs, 14 januari 1867). In het Musée Ingres worden
schilderijen en tekeningen van de schilder tentoongesteld.
Montauban is tegenwoordig vooral een mooi winkelcentrum. Er is
ook een jaarlijks jazzfestival “Jazz à Montauban” en men kan ook
volop Franse chansons beluisteren op “Alors... chante!”, een
bijzonder populair festival waar zowel jonge talenten als
grootheden optreden.
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/montauban1651.htm

Agen

50 km Agen is de hoofdstad van Lot-et-Garonne, bezoek vooral het
Musée des Beaux-Arts of le Pont-Canal. Agen is naast een
winkelstad ook het centrum van het Franse rugby en van de
pruimenteelt. De Cathédrale Saint-Caprais bezit een mooie
romaanse apsis en de muren zijn beschilderd met prachtige fresco's.
De fraai gerestaureerde hoofdstraat, Rue Beauville, bezit mooie
vakwerkhuizen. Rond de stad bepalen uigestrekte
pruimenboomgaarden het beeld.
https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/agen-1592.htm

Saint-Cirq-Lapopie

68 km Saint-Cirq-Lapopie is schitterend gelegen op een rots langs de Lot.
Vanaf hier heeft u een prachtig uitzicht op de mooi gerestaureerde
oude huizen. Het is het mooiste dorp in het dal van de Lot. SaintCirq-Lapopie bezit fraaie smalle straatjes met kleine
binnenplaatsjes. Het centrum met vakwerkhuizen is niet per auto
bereikbaar. Het dorp is altijd al in trek geweest bij schilders en
kunstenaars.. Op korte afstand van Saint-Cirq-Lapopie ligt de
Grotte du Pech-Merle.
http://www.dorpeninfrankrijk.nl/midi-pyrenees/lot/saint-cirqlapopie-hooggelegen-dorp-langs-de-lot/

Rocamadour

109 km De eerste verrassing: het lijkt wel alsof Rocamadour op een klif
balanceert. . Huizen en monumenten lijken deel uit te maken van
de rotswand. De entrée van de stad is ook indrukwekkend : via de
‘Porte de Figuer’ bereikt u de enige straat van Rocamadour, een
levendige straat vol met prachtige huizen en winkeltjes. Middenin
het dorpje brengen de 233 treden van de imposante trap u naar de
7 kerken en kapellen, waaronder de Notre-Dame kapel met de
beroemde Zwarte Madonna. Het beste zicht op Rocamadour heeft
u vanuit het nabijgelegen gehucht L'Hospitalet. Andere
bezienswaardigheden zijn het religieuze Musée Francis-Poulence
met meer dan 200 artefacten en de druipsteengrot 'Grottes de
Merveilles' met prehistorische tekeningen.
http://www.dorpeninfrankrijk.nl/midi-pyrenees/lot/de-hangendeheiligdommen-van-rocamadour/

Toulouse

100 km Toulouse is een levendige stad met een pittoreske en oude
binnenstad en knusse straatjes, die volgens kenners een beetje aan
Parijs én Amsterdam doet denken. Toulouse nodigt uit tot
eindeloos flaneren. Een bezoek aan de overdekte Marché Victor
Hugo is een authentieke ervaring, niet alleen om je te vergapen
aan de lekkerste en vreemdste producten van het Zuidwesten,
maar ook een leuke locatie om te gaan lunchen. In Toulouse kan je
ook erg leuk winkelen.
https://www.frankrijk.nl/2017/03/reis-tips-toulouse-fijne-adresjesen-hippe-wijken/
https://www.frankrijk.nl/2016/11/groeten-uit-toulouse/
https://www.frankrijk.nl/2015/08/leuke-winkel-adressen-intoulouse/
https://www.frankrijk.nl/2014/06/lunchen-in-de-overdekte-marktvan-toulouse/

Bordeaux

200 km Wat verder, maar ook zeker een daguitstap waard, ligt Bordeaux
(200 km). Bordeaux heeft een veelzijdige sfeer: zuidelijk,
charmant, klassiek, hip en booming!
https://www.frankrijk.nl/2017/05/reisgids-hippe-moderne-wijkenbordeaux/
https://www.frankrijk.nl/2017/08/reistips-top10-zien-en-doenbordeaux-stedentrip/

Andere bezienswaardigheden/activiteiten
Parachutespringen

4 km Voor de avonturiers onder ons!
http://www.bouloc-skydive.com/

Middeleeuwse feesten in
Monflanquin

45 km De niet te missen "middeleeuwse feesten" rond 15 augustus waar
men gedurende 3 dagen de tijd terugdraait tot het jaar 1265.
Zeer de moeite waard om te bezichtigen.
https://www.france-voyage.com/frankrijkevenementen/monflanquin-commune-16565.htm

Château de Bonaguil

40 km Het enorme Château de Bonaguil ligt op de grens van de
Périgord Noir en Quercy en verijst te midden van een beboste
berg. Het kasteel kwam in 1477 in handen van Bérenger de
Roquefeuil die er een prestigeobject van maakte. De Roquefeuil
zwoer namelijk om van het kasteel een onneembare vesting van
te maken. De bouw van de vesting heeft veertig jaar geduurd.
Bezienswaardig zijn de ophaalbrug, de grote toren en de donjon.
Het kasteel ligt 7 kilometer te noorden van Fumel, bij SaintFront-sur-Lémance.
http://www.chateau-bonaguil.com/

Vissen

De streek heeft ook veel te bieden voor de sportvisser!
http://www.pechelot.com/web/

Wijnhuizen

Je kan gerust bij de ontelbare chateaus of wijnboeren langs gaan
om een degustatie te doen, om uw voorraad mee te nemen naar
huis.

Restaurants en winkels
Restaurants Lauzerte
La Table des 3 Chevaliers, Place des Cornieres - +33 5 63 95 32 69

Donderdag gesloten – veggie vriendelijk
Aux Sarrazines du Faubourg, 6B Route de Moissac - +33 5 65 20 10 12

Veggie vriendelijk
Auberge des Carmes, Faubourg D,Auriac - +33 5 63 94 64 49
Le Local, 6 Place des Cornières | à côté du Café du Commerce - +33 5 63 32 24 84

Maandag gesloten
L'Etna, 5 Place du Faubourg D Auriac - +33 5 63 94 18 60

Italiaans, Pizzeria

Winkels
Intermarché Lieu-dit Aulery, 82110 Lauzerte, Frankrijk

7 km

Intermarche, 2 Rue d'Auriac, 82110 Lauzerte, Frankrijk

7,4 km

