Informatiemap

Contactpersonen verhuur:
Eric Kroonenberg en André Hovius
2969 Route de Proumeyssac
Lieu dit : Roumeou
24260 Audrix
Tel : 0033-553 136 380 / 0031-654 706 791 / 0033-630 747 766
e-mail : info@etoile-filante.

Welkom in ons vakantiehuis ‘Rêve des Roses’: “De droom van de Roozens”. We hopen
dat u een goede reis heeft gehad en dat u geen moeite heeft gehad met het vinden van
ons huis.
In deze map vindt u informatie over het huis en de omgeving, zoals faciliteiten van het
huis, bezienswaardigheden en restaurants. Verschillende folders van bezienswaardigheden zijn hier aan toegevoegd. Tevens vindt u een aantal handige tips voor
tijdens uw verblijf en de gegevens van de contactpersonen. Wij hebben ook een
gastenboek in de eetkamer liggen. Wij zouden het leuk vinden als u hierin een
boodschap achterlaat.
Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie en zien u graag nog een keer terug in de
villa.
Met vriendelijke groet,
Hans en Marga Roozen

Over het huis
Sinds 1977 bestond de wens om op deze plek een vakantiehuis te hebben en sinds
2018 is dit werkelijkheid geworden. Deze droom willen we graag delen met gasten die
van de Franse Dordogne houden en er tijdelijk willen verblijven.
Deze authentieke villa ligt bij het dorpje Saint-Cybranet op slechts 2 km van het
bekende kasteel Castelnaud en 20 km van de historische stad Sarlat. De woning is
gebouwd in de 70-er jaren in Périgordstijl en is recent gemoderniseerd met onder
andere een nieuwe keuken, twee badkamers en een (gedeeltelijk overdekt) terras.
Zoals u wellicht al gezien heeft, biedt het huis veel privacy door de hoge ligging op de
berg en heeft u een fantastisch uitzicht over het dal.

Indeling
Beneden verdieping
De indeling van de villa bestaat uit een kleine hal, een ruime woonkamer met een
hoekbank rond een schouw met houtkachel en een kleine keuken met wasmachine en
koelkast naast een badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet. In het midden van
het huis is een sfeervolle eetkamer met een grote tafel met 10 stoelen en een
openhaard. Apart daarachter ligt de royale keuken voorzien van alle apparatuur (o.a.
vaatwasser, combimagnetron/oven, grote koelkast met vriezer, inductie-kookplaat).
Naast de keuken is de tweede badkamer met douche en wastafel. Tussen de keuken
en de eetkamer is nog een tweede toilet. De eetkamer en de keuken zijn voorzien van
een authentieke plavuizen vloer, in de woonkamer ligt parket.
In de woonkamer is een Flatscreen tv aanwezig met AppleTV en Microsoft Xbox met
Wifi (VSDL) waardoor tv kijken via het internet tot de mogelijkheden behoort.
Daarnaast liggen er ook diverse spelletjes, boeken en tijdschriften (Nederlands).
Bovenverdieping
Op de eerste verdieping zijn vijf slaapkamers, alle met boxspring-bedden. In vier
slaapkamers staan twee enkele bedden die ook tegen elkaar kunnen worden gezet. In
de master bedroom staat een tweepersoonsbed met kaptafel en vaste kledingkast. Er
zijn een kinderledikant en een kindercampingbed aanwezig waardoor er zelfs twee
extra kinderen kunnen slapen. Er zijn twee traphekjes beschikbaar die u zelf voor de
trappen kunt plaatsen. In één slaapkamer ligt een plavuizen vloer, in de andere
slaapkamers ligt een houten vloer.

Buiten
Aangrenzend aan de keuken is een ruim terras op het zuiden met overkapping en
buitentafel (10- persoons) vanwaar een fantastisch uitzicht over het dal en het dorp.
Aan de woonkamer is een overdekt terras naast het zwembad. De Weber gasbarbecue
staat klaar voor gebruik. Het privé-zwembad (5x10 m) met een maximale diepte van
1.80 m heeft bij de vaste trap een ondieper gedeelte waardoor het zeer geschikt is
voor kinderen. Het kan worden afgesloten met een elektrisch bedienbaar dek zodat
het voor kinderen een veilige situatie is en waardoor het zwembadwater op
temperatuur blijft. Ook staan er vijf ligbedden en een parasol om heerlijk van de zon te
kunnen genieten.

Gebruik van het huis
Wij gaan ervan uit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt alsof het uw eigen huis is,
zodat u en de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken.
Het huis is rookvrij en willen we graag zo houden. Daarom is het niet toegestaan
binnenshuis te roken. Buiten mag het wel, maar dan de peuken en as niet in de tuin of
over de muur gooien.
Gelieve de keukenapparatuur, zoals de koffiezetapparaten en de waterkoker, met
flessenwater te vullen om kalkaanslag te voorkomen. Er zijn ook twee Britawaterfilters waarmee u kraanwater kunt ontkalken en hiermee de apparatuur kunt
vullen. Dit voorkomt veel plastic afval!
We gaan ervan uit dat u het meubilair en de bedden, evenals de geluid- en
televisieapparatuur, op de eigen plek laat staan.
Graag niet binnen met natte badkleding op onze banken en stoelen gaan zitten. We
gebruiken een zout/chloor oplossing in het zwembad en dat zorgt voor witte vlekken
op onze bekleding. Er ligt een plaid om over de banken te leggen.
Er zijn tafelkleden aanwezig voor zowel de binnen- als de buitentafel. Graag deze
gebruiken zodat de tafels mooi blijven.
Huisdieren
Met het warme weer begint ook helaas weer de tijd voor de teken. We raden aan uw
hond elke dag even hierop te controleren. Er zijn namelijk teken die een ziekte voor
honden bij zich dragen. Wordt uw hond lusteloos en heeft deze geen eetlust meer dan

is het aan te raden om even langs de dierenarts (veterinaire) te
gaan. Bij de drogist (pharmacie) is trouwens een heel handig
hulpje te koop (soort lepeltje/koevoetje van plastic in twee maten) waarmee je heel
simpel de teek kunt verwijderen. De naam hiervan is tire tic of tire tique.
We hebben weinig regels voor huisdieren in ons vakantiehuis maar vragen u rekening
te houden met het volgende:
- geen huisdieren op de stoelen of banken en ook niet op de bovenverdieping.
- aan het eind van uw verblijf graag de tuin controleren of alle poep is opgeruimd.
- absoluut geen dieren in het zwembad.
Zo houden we het ook netjes voor de gasten die na u komen!
Elektriciteit:
Tijdens onweer kan het voorkomen dat de elektriciteit uit valt. Het paneel met
automatische stoppen bevindt zich bij de voordeur en in de keuken. De
stroomonderbreking kan van enkele minuten tot enkele uren duren.
Haal tijdens onweer altijd de stekker van de router (Livebox) uit de betreffende
contactdozen.
Afval:
Het vuilnis kan gescheiden worden in papier, glas, plastic en rest (geen aparte gft). In
het dorp Saint-Cybranet is een vuilnisverzamelpunt. Deze bevindt zich achter de Mairie
(burgemeester) en de begraafplaats. Wanneer u de tweede weg links gaat bij het
bordje ’kinesithérapeute Osteopathe’, treft u na ongeveer 60 meter diverse containers
aan waarin u het afval kunt achterlaten. U wordt verzocht niet het vuilnis bij de
vuilnisstort van de camping Bel Ombrage te deponeren. Zet nooit zakken met afval zo
buiten. Dieren zullen hier ‘s nachts op af komen en kunnen een grote ravage
achterlaten.
Luiken:
Als u de luiken open heeft staan, zorg er dan voor dat deze altijd zijn vastgezet met de
daarvoor bestemde beveiliging. Dit voorkomt beschadiging aan luiken c.q. het huis bij
onverwachte windvlagen. Bij erg warm weer houdt u het huis koel door de luiken zo
veel mogelijk dicht te houden.
BBQ:
De Weber gasbarbecue is vrij te gebruiken. Mocht het gas op zijn, wilt u dit dan melden
bij ons, dan wordt deze weer aangevuld. Let erop dat er geen vet van het vlees e.d. op
het terras lekt, graag een bord gebruiken.

Gas aansluiten van de BBQ: druk de verdeler (slang met rode
knop) op de gasfles en draai de schakelaar helemaal om met het
rode vlammetje naar boven. Druk daarna een keer op de groene knop van de verdeler.
Zet knop 1 op de barbecue op het bliksem symbool, daarna de rode knop indrukken
zodat hij vlam vat. Herhaal dat eventueel een paar keer.
Keuken:
Al het keukengerei, glaswerk en serviesgoed vindt u in de laden en kasten in de
keuken.
Informeer ons s.v.p. voor uw vertrek inzake gebroken c.q. beschadigde items.
Elektrische apparatuur:
Het huis beschikt over een wasmachine, broodrooster, waterkoker, een SNELFILTER
koffiezet apparaat, SENSEO apparaat, NESPRESSO apparaat en een strijkijzer.
Laat de wasmachine en de vaatwasser niet draaien als u niet thuis bent.
De wasmachine, staat onder het afdak naast de keuken.
WC en septic tank:
Ons huis ligt in de natuur waardoor het niet is aangesloten op een centraal riolering
systeem. Wij maken gebruik van een septic tank waarin een biologisch evenwicht is.
Wilt u daarom opletten niet een te grote hoeveelheid toiletpapier in een keer te
gebruiken. Daarnaast verzoeken wij u GEEN chemische producten, maandverband of
tampons door de toiletten te spoelen. Wij danken u voor uw begrip mede namens de
gasten welke na u ook van ons vakantiehuis willen genieten. In huis mogen er beslist
geen chloor c.q. chloorhoudende producten gebruikt worden.
Folders:
Folders en verdere informatieboekjes vindt u in het tijdschriftenrek in de eetkamer.
Internet – WIFI:
Er is standaard Wifi: Villa Rêves des Roses. Wachtwoord: ReveDesRoses.
Graag aansluiten bij aankomst, stekker in stopcontact en de stekker eruit bij onweer
en bliksem.
Telefoneren:
Ons huis heeft geen vaste telefoonaansluiting. U gebruikt dus uw eigen mobiele
telefoon. Daarbij is het goed te weten dat :
- De signaalsterkte niet overal even sterk is in ons huis.
- De signaalsterkte per provider verschilt en het dus raadzaam is een flexibele
ontvangst in te stellen op uw telefoon.
- De beste ontvangst is buiten.

TV / AppleTV en XBox:
Alle afstandsbedieningen liggen bij c.q. onder de TV. Zet de TV
aan (indien die niet op stand-by staat) door op het onderste knopje aan de rechter
zijkant van de TV te drukken. Om de TV aan te zetten vanuit de stand-by stand
gebruikt u gewoon de afstandsbediening. De AppleTV bedient u met de kleine
afstandsbediening, de Xbox met de spelcomputer afstandsbediening. U kunt vanaf uw
Apple-telefoon ook alles streamen.
Er zijn ook een aantal DVD’s en Xbox spellen beschikbaar, deze kunnen via de Xbox
worden afgespeeld. Er is een Netflix account actief, gelieve de instellingen niet aan te
passen.
Boeken en familiespellen:
In het huis treft u ook enkele familiespellen en leesboeken/tijdschriften aan. Wij vragen
u de spellen en de boeken met zorg te behandelen zodat de gasten na u er ook gebruik
van kunnen blijven maken.
Verwarming:
Ons huis heeft een elektrisch verwarmingssysteem met individuele elektrische
radiatoren. Wij vragen u in de zomermaanden deze radiatoren niet te gebruiken omdat
het simpelweg niet noodzakelijk is. Wij willen u ook vragen geen was te laten drogen
op deze radiatoren vanwege brandgevaar.
Openhaard en houtkachel:
Er is een openhaard in de eetkamer. Deze is voor de sier en kan NIET worden gebruikt.
De houtkachel in de woonkamer kan eventueel wel in gebruik worden genomen. Stook
alleen hout (er is voldoende op het terrein te vinden) en geen andere brandbare
materialen.
Boodschappen:
Bakkers zijn er in Castelnaud en in Cénac. De dichtstbijzijnde supermarkt is de
Carrefour Contact in Cénac (aan het eind van de winkelstraat aan de linkerkant.
Grotere supermarkten zijn te vinden is Sarlat (Casino, Carrefour, E.Leclerc, Lidl).
Geen vuur in de natuur!
Het is ten strengste verboden om rond het huis vuur te maken. Sta kinderen niet toe
om met vuur te spelen en gooi sigarettenpeuken niet in de tuin.

Buitenlampen op de muur:
Om de buitenlampen van het terras aan te krijgen, hangt er een afstandsbediening aan
het ijzeren rek op de muur naast de badkamer deur. Druk het bovenste knopje in, om
aan en uit te doen. Laat de lampen niet onnodig branden!
Potplanten:
Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u de planten in de potten en de tuin
regelmatig water wilt geven.
Parasols:
Gelieve alle parasols ‘s avonds en bij afwezigheid in te klappen.
Buren:
Onze buren in de directe omgeving van ons vakantiehuis, wonen gedurende het gehele
jaar in deze prachtige omgeving. Wij vragen u daarom tijdens uw verblijf zoveel
mogelijk de “natuurlijke” rust te garanderen.
Nuttige telefoonnummers:
• Huisarts in Saint-Cybranet:
Huisarts Delahaye Pierre, Plaine L’Albarède 24250 SAINT CYBRANET
Tel : 05 53 29 54 74
• Huisartsen in Cénac:
Huisarts Claverys Jean-Luc, rue Pommiers 24250 CENAC ET SAINT JULIEN
Tel :05 53 28 38 74
Huisarts Morelon Cécile, rue Pommiers 24250 CENAC ET SAINT JULIEN
Tel : 05 53 28 37 84
• Tandarts in Cénac :
Tandarts Gales Guy, rue Pommiers 24250 CENAC ET SAINT JULIEN
Tel : 05-53-28-30-25

Zwembad:
Het zwembad is voorzien van een kunststof bekleding (liner) die gemakkelijk kan
beschadigen. Daarom mogen er beslist geen scherpe voorwerpen meegenomen
worden in het zwembad. Ook raden wij u gebruik van glaswerk rond het zwembad ten
strengste af. Alle aan het zwembad en/of liner toegebrachte schade zal in rekening
worden gebracht. Kosten van een nieuwe liner bedragen rond de € 6.000,Ons zwembad functioneert geheel automatisch. De zwembadpomp is
geprogrammeerd zodat hij meerdere keren per dag het zwembad filtert. Wekelijks
zwembadonderhoud wordt door ons uitgevoerd op de zaterdag. Er is een schepnet
aanwezig om bladeren en insecten van het wateroppervlak te verwijderen.
Mocht het water toch wat troebel worden of pompt de pomp onvoldoende water doro
het systeem, dan is waarschijnlijk de filterzak vol. Deze is eenvoudig te verwisselen en
schoon te maken. Volg daarvoor de volgende stappen:
Schakel de pomp uit
Achter het luikje (rechts achter het zwembad) vind u de
elektrische installatie. Door het meest linker
schakelaartje van de stoppenkast in de middenstand te
zetten (als het goed is omhoog zetten), wordt de pomp
uitgeschakeld.
Luik open
Til het voorste luik in het midden van het zwembad bij de
skimmer voorzichtig op.

Grof filter
Nu kan eerst het filterbakje voor het grove vuil eruit
worden gehaald.

Filterzak
Daarna kan de filterzak, voorzichtig, worden opgetild. Let
op, als het filter vol zit, dan stroomt er waarschijnlijk maar
weinig water door de zak. Doe dit dus rustig aan. Het
laatste water kan met de zak eruit worden gehaald en
leeg worden gegooid in het bosje achter het muurtje. Laat
in elk geval geen water uit de binnenkant van het filter in
de skimmer of in het zwembad komen.
Ringen
Verwijder langzaam de buitenring van de binnenring. Dit gaat waarschijnlijk erg lastig.
Als de zak binnenstebuiten over de ringen wordt gedaan, zal het iets makkelijker gaan.

Neem dan een andere (schone) filterzak en doe die op de ringen zoals de andere eraf
kwam. Dus eerste de grote ring over de zak heen en de kleine ring in de zak. Daarna de
grote ring over de kleine ring terugdrukken.

Terugplaatsen
Doe de filterzak met de ringen weer terug in het filter
compartiment. Zorg dat de filterzak helemaal onder water is, voordat het filter voor het
grove vuil er weer op gaat.
Maak het filter voor het grove vuil schoon en plaats het weer terug op de filterzak

Aanzetten van de pomp
Als alles weer goed zit kan de pomp weer worden
aangezet door het linker schakelaartje in de omlaag
stand te zetten (Filteration Automatique/Automatic).
De pomp zal weer aangaan en het water wordt weer
gefilterd.
Het luik kan er weer op!

Filterzak(ken) schoonmaken
Doe de filterzak binnenste buiten! Ze kunnen daarna het eenvoudigste even worden
afgespoeld in de buitenwasbak naast de wasmachine en om daarna, het liefst per
minimaal 2 zakken, in de wasmachine te worden gereinigd. Doe de zakken daarvoor in
de machine en kies voor het programma 30° zonder wasmiddel! De zakken worden
weer schoon en na het drogen kunnen deze weer in de zwarte bak worden gedaan
voor de volgende wisseling.
Veiligheid
Wij vragen u tevens goed op uw kleine kinderen te letten en hen te verbieden zich
alleen in de omgeving van het zwembad te begeven. U kunt het roldek dichtdoen, met
de sleutel, zodat kinderen er niet in kunnen verdrinken. Dit is uw eigen
verantwoordelijkheid!

Bij uw vertrek
We vragen u ons huis minimaal veegschoon, opgeruimd en netjes achter te laten en
alles terug te zetten op de plek waar u het heeft aangetroffen bij aankomst (ook de
tuinmeubelen)
Als u bedlinnen en handdoeken bij ons heeft gehuurd, laat deze dan achter in beide
badkamers. Zo ook eventueel de gebruikte gastendoekjes en badmatten.
Wilt u zo vriendelijk zijn om te zorgen dat bij vertrek:
-

de koelkasten en vriesgedeelten schoon en leeg zijn
de magnetron/oven schoon is
de kookplaat schoon is
de BBQ leeggemaakt en schoon is. De gasfles dichtdraaien en afkoppelen en onder
afdak plaatsen.
dat al het meubilair, zowel binnen als buiten, weer op hun oude plek staat
dat de vaatwasser is uitgeruimd
dat alle vuilnis- en prullenbakken leeg zijn
dat alle vuilniszakken weg zijn (inclusief alle lege flessen)
dat de inhoud van alle kasten (zoals bestek, borden, glaswerk etc.) weer op de
plaats staat waar u deze aangetroffen heeft
indien u een huisdier heeft meegenomen, alle drollen uit de tuin zijn opgeruimd
Bij vertrek gelieve de sleutels weer in het sleutelkluisje te hangen en de code op
0000 zetten.

De persoon die ons huis schoonmaakt heeft helaas geen tijd om alle bovengenoemde
zaken te doen. Indien de bovenstaande zaken niet in orde zijn, heeft de
schoonmaakster meer tijd nodig dan waarvoor zij wordt betaald en rekent zij meer
geld voor de schoonmaak. Deze kosten moeten wij dan helaas weer doorberekenen
aan u.

Dorpjes en steden
Castelnaud
Wanneer je het plaatsje Castelnaud-la-Chapelle
binnenkomt, zie je het prachtige middeleeuwse
kasteel, gebouwd op een rotspunt, al liggen. Voor
een bezoek aan het kasteel rijd je naar boven
richting de parkeerplaats, waarna je te voet
verder de klim vervolgt naar het kasteel. Het
kasteel dat dateert uit de dertiende eeuw is
momenteel een museum, waarin veel aspecten van de middeleeuwse oorlogsvoering
worden getoond. Je ziet er echte katapulten, zwaarden en harnassen en voor kinderen
zijn er binnen- en buiten activiteiten georganiseerd. Het panoramische uitzicht vanaf
de buitenplaats is een foto waard, waar je uitkijkt op de vallei van de Dordogne. Een
rondleiding buiten met Nederlandse gids is aan te raden, binnenin het kasteel kan je
zelf rondkijken. Reken op een bezoek van zo’n drie tot vier uur.

Domme
Domme is een klein, oud stadje met een
ommuurde vesting, boven op een berg langs de
rivier de Dordogne. Vanaf Cénac rijd je omhoog en
ben je binnen tien minuten in dit middeleeuwse
plaatsje. Om de stad te bereiken moet je door een
versterkte poort. Er is een prachtig 180 graden
uitzichtpunt over de rivier en het omringende
landschap. Domme heeft het historisch karakter weten te bewaren en biedt vele
winkeltjes en restaurants, een plein met kerk en een grot die het bezoeken waard is.

Een wandeling rondom Domme is zeker aan te raden in de
vroege avonduren. Domme is na Sarlat de meest populaire plaats in Périgord Noir.

Sarlat
Op een half uur rijden ligt Sarlat-la-Canéda. Sarlat
is de hoofdstad van de streek Périgord Noir en
wordt ook wel het bruisende hart van de
Dordogne genoemd. Het autovrije centrum geeft
het gevoel van een middeleeuwse stad, waar je
langs historische panden komt en vele leuke
winkeltjes kan bezoeken. Op zaterdag wordt in de zomermaanden door de stad de
traditionele markt gehouden. Het Place de la Liberté is een prachtig plein, met vele
restaurants waar zomers straatartiesten optreden. In Église Sainte-Marie is een
overdekte markt gemaakt, waar lokale producenten hun waar aanbieden. Probeer de
auto buiten het centrum te parkeren, rondom de stad zijn voldoende
parkeermogelijkheden.

La Roque Gageac
Gelegen aan de voet van een klif, langs de oevers
van de Dordogne rivier, laat het dorp La RoqueGageac zijn bezoekers kennis maken met zijn
steegjes, zijn in de rotsen gehouwen fort, zijn
tropische begroeiing en zijn kerkje die de vallei
domineert. Door een wandeling omhoog, komt u
langs winkeltjes en restaurantjes. Verder heeft het dorp een prachtige bamboetuin, de
Bambousaie, waar u kunt afkoelen en genieten van verschillende bamboes en
exotische bomen.

Les Jardins de Marqueyssac
De romantische tuinen van Marqueyssac rond het
kasteel doen je geloven dat je in een
sprookjeswereld bent beland. De tuinen liggen op
een kwartier rijden en zijn de beroemdste van de
Dordogne. Het park is aangelegd als een
wandelgebied van zes kilometer met kleine paadjes
tussen 150.000 stuks buxusstruiken. In juli en
augustus is er elke donderdagavond een kaarslichtavond (les Soirées Chandelles) tot
middernacht, waarbij de tuinen prachtig verlicht zijn met 2000 kaarsen. Duiven en
pauwen lopen er vrij rond, er is een theesalon en speelterreinen voor kinderen.

Beynac-et-Cazenac
Het dorp Beynac-et-Cazenac is echt fotogeniek met
zijn hooggelegen kasteel dat de Dordogne
domineert en zijn mooie huizen vol bloemen. Een
wandeling in dit dorp is een echte betovering! In de
zomer ontvangt het dorp de Muzikale Nachten van
Beynac, een festival dat kamermuziek brengt.

Manor d’Eyrignac
Evenals de tuinen van Marqueyssac zijn ook de
tuinen van Eyrignac meer dan de moeite waard om
met een bezoekje te vereren. De tuinen zijn maar
liefst tien hectare groot. De vele buxushagen zijn in
vele verschillende vormen gesnoeid, waardoor u
niet raakt uitgekeken. Voor een uitgebreid bezoek
aan deze tuinen, kunt u dan ook gerust een middag
de tijd nemen. Er zijn verschillende wandelpaden aangelegd, via welke u deze tuinen
prima kunt verkennen. Na een uitgebreide wandeling door deze prachtige tuinen kunt
u genieten van een lekker drankje op het nabijgelegen terras.

Monpazier
Monpazier, ook wel het mooiste vestingstadje van
de Périgord. Het stadje uit de 13e eeuw, met zijn
strakke lijnen doet denken aan een Romeinse
legerplaats. Het dorp is gesticht door een Engelse
koning. Het stadje is nog in originele staat en trekt
veel toeristen. Wandel door de straten en stap
binnen bij de artiesten, kunstenaars en producenten
die hun waren aanbieden. Elke donderdagmorgen is er op het Place des Cornières een
markt die al meer dan 700 jaar daar gehouden wordt.

Les Milandes
Dit prachtige kasteeltje heeft vooral bekendheid
gekregen doordat het eens toebehoorde aan
Josephine Baker, een musicalster uit de Verenigde
Staten, die furore maakte in de Parijse Music Hall's
met haar bananenjurk. In het kasteel is een
expositie over Josephine Baker te zien, met tal van
kostuums en andere theatervoorwerpen. Verder
kunt u er de roofvogels bewonderen die regelmatig een voorstelling geven van hun
vaardigheden.
Ook het bouwwerk zelf, is het aanzien waard. Vanaf 1489 hebben de diverse eigenaren
hun esthetische bijdragen aan dit kasteel geleverd: glas in lood, schoorsteenmantels
met renaissance beeldhouwwerk, jugendstil-badkamers. Milandes biedt een prachtig
uitzicht en is ook een bezoekje waard vanwege de vele andere activiteiten die de
huidige eigenaars organiseren (concerten en roofvogelshow).

Bergerac
Deze grote stad, bekend van Cyrano is de moeite
waard te bezoeken wanneer u in de buurt bent. Een
deel van het oude Bergerac is gerestaureerd. Bekijk
eens het plein en het beeld van Cyrano of de kerk
van Saint Jacques. In het hoogseizoen is er iedere
avond wat te beleven in de stad, zoals
jazzconcerten, straattheater en
folklorevoorstellingen. Verder leent Bergerac goed voor een uitstapje naar de
wijnkastelen van Bergerac en Monbazillac.

Restaurants
Wij hebben verschillende favoriete

Markten
• Maandag:

restaurants die wij graag met u delen:

Beynac

Taverne Chez Les Filles, Cénac

•

Dinsdag: Cénac

(vegetarisch / glutenvrij).

•

Woensdag: Sarlat

•

La Cantine, Daglan

•

Donderdag: Domme, Monpazier

•

Pizzeria Templiers, Domme

•

Vrijdag: La Roque Gageac

•

L’Esplanade, Domme

•

Zaterdag: Sarlat, Belvès

•

Brasserie Costa, Sarlat

•

Zondag: Daglan

•

Le Gabbarier, Allas-les-Mines

•

La Plaisance, Vitrac

•

María Bonita, Saint-Laurent-la-

•

Vallée

Grotten
Grotten van Maxange, Le Buisson
La Grotte de Domme
Grotten van Lascaux, Montignac
Gouffre de Padirac
Gouffre de Proumeyssac, Audrix

Kanoën
U kunt op verschillende punten langs
de Dordogne een kano of kajak huren.
In Cénac, Castelnaud, Roque Gageac of
verderop vanaf Carsac zitten
verschillende kanoverhuurbedrijven
waar wij goede ervaringen mee
hebben.

