BINNENACTIVITEITEN

Overdekt zwembad Brive
Een overdekt zwembad met een
stroomversnelling, bubbelbedden, een lange
open glijbaan (geen buis) en een aparte
ruimte voor de allerkleinsten met fonteinen
en extra warm kinderbadje. Al met al een
prima - maar niet spectaculair- uitstapje met
de kids. Veel badmeesters die hun taak (wel
héél) erg serieus nemen.
Kasteel Beynac (Beynac)
Een kasteel dat bijzonder geschikt is voor
een dag met minder mooi weer, maar die
niet op de kaart Kastelen & Tuinen terecht is
gekomen: Beynac. Prachtig ingericht: in de
keuken hangen de hammen te droge voor
de open haard, de tafels zijn gedekt... alsof je
de Middeleeuwen in stapt. Als het droog is,
kun je een boottocht maken in een oude
'Gabarre', met zicht op verschillende
kastelen. Opstappen in de haven van
Beynac.
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Hier wat tips voor op een druilerige of
tropisch warme dag. Allereerst de tip om bij
regen de buienradar te checken: 15 km (lees:
enkele heuvels) verderop kan het best droog
zijn. Ten tweede: ga je op pad voor een
binnenactiviteit, neem dan (ook) de ontdekkingskaarten mee van de stadjes waar je
naar toe / langs rijdt: als het daar (op de
terugweg) droog / minder warm is heb je de
speurtocht en tips bij de hand. Het regent
hier bijna altijd in buien; dus laat je
dag(programma) of humeur er niet door
verpesten. Blijf je op het terrein? Pak de
sjoelbak of een witte doos via Loes, daar zit
bv het grote waslijnspel in, kan prima in de
open schuur.
Grotten
Alle grotten zijn natuurlijk overdekt... kijk
hiervoor op de ontdekkingskaart 'grotten en
prehistorie'.

Musée de l'Automate (Souillac)
biedt een grappig uurtje mechanische
poppen kijken uit de 19e en 20e eeuw: zij
vertonen per zaaltje beurtelings hun
kunsten, vaak gedetailleerd uitgewerkt tot in
de mimiek.
Reptiland en Stoomtrein (Martel)
Op dinsdag t/m zondag van 10.00-12.00 uur
en van 14.00-18.00 uur zijn hier in daglicht en
geacclimatiseerde ruimtes, vele reptielen te
bewonderen zoals slangen en krokodillen.
De stoomtrein (zie ontdekkingskaart
Familietochten) heeft overdekte wagons
met open ramen. De tocht is prima te doen
bij bewolkt weer, maar als het mistig is, gaat
dat ten koste van het mooie uitzicht.

Aquarium du Perigord Noir (le Bugue)
Voor Nederlandse begrippen een klein en
relatief duur aquarium, maar als de kinderen
nog nooit in een aquarium geweest zijn, is
dit een mooie kennismaking. Er zijn ook
slangen en krokodillen. De slangen worden
gevoerd en mogen geaaid worden... Klaart
het op/ koelt het af: de ene buur is Le
Bournat, de andere buur is Jungle Golf! Het
spiegeldoolhof met Cro Magnon, ook een
buur, is ons inziens NIET geschikt voor
kinderen onder de 6 jaar!

Bowling Losmoz (Sarlat)
Vanuit Salignac 5 km vóór Sarlat passeer je
aan de rechterkant dit bowlingcentrum. Er
zijn hekjes langs de banen zodat kinderen
vanaf 3/4 jaar al kunnen 'scoren'. Sokken zijn
verplicht (evt. te huur met de schoenen). Je
kunt er ook poolbiljarten of airhockey
spelen. Tip: kies voor ieder 1 serie van 10
pogingen, anders is het een erg prijzig
uitstapje...
Manoir de Gisson (Sarlat)
Tegenover de grote deuren van de
overdekte markt in Sarlat (iedere dag tot
14.00 uur open en een bezoekje waard
vanwege de architectuur en heerlijke
geuren... maar reken niet op meer dan 20
minuten) staat een monumentaal pand dat
van binnen met grote zorg is ingericht als
het huis van een rijke edelman uit de 17e
eeuw.Er zijn 15 gedecoreerde kamers en in
de kelders zijn 'rariteiten kabinetten' met
souveniers van handelsreizigers, zoals dat in
de Renaissance in de mode was. Niet echt
gericht op kinderen... het is een museum,
maar vrije bezichtiging met een Nederlandse
beschrijving per kamer: je bent dus je eigen
gids en bepaalt zelf het tempo.
Musée de Chocolat Bovetti (Terrasson)
Heerlijke en bijzondere chocolade te koop,
die ter plaatse gemaakt wordt. Aan het eind
van het bezoek mogen kinderen een eigen
chocoladevormpje gieten en dit vormpje
mee naar huis nemen.

Éclat-park (Sarlat) of Ti goui goui (Brive)
Ja, ook hier zijn kortgeleden 2 miniatuur
'Ballorigs' geopend. Voor de ouders staan er
plastic stoelen en tafels en je kunt er iets
drinken (geen maaltijden!); kinderen tot 10
kunnen lekker klauteren en vermaken zich
makkelijk 1 à 2 uur. Bij beiden is er een aparte
speelplek voor allerkleinsten.
Zie ommezijde voor adressen, GPS locatie,
openingstijden, prijzen en aangekondigde
evenementen en activiteiten van de
genoemde locaties.
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Musée de l'Automate
Place de l'Abbeye 46200 SOUILLAC
GPS : 44°53'38” 01°28'37”
Tel : + 33 (0)5 65 37 07 07
Site : www.musee-automate.fr
Openingstijden
Mei-Juni
14.00-18.00 dagelijks (muv ma)
Juli – Aug 10.00-12.30/14.00-18.30
dagelijks
Sept
14.00-18.00 dagelijks (muv ma)
Prijzen
Tot 4 jaar
Van 5 tot 12 jaar
Van 12 tot 18 jaar
Vanaf 18 jaar

gratis
€ 3,00
€ 5,00
€ 7,00

Reptiland
Route N140 46600 MARTEL
GPS : 44°92'97” 01°61'73”
Tel : +33 (0)5 53 28 84 08
Site : www.reptiland-le-renouveau.fr
Openingstijden
Mei-Juni
10.00-18.00 dagelijks (muv ma)
Juli-Aug
10.00–18.00
dagelijks
September 10.00-18.00 dagelijks (muv ma)
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Prijzen
Tot 4 jaar
Tussen 4 en 12 jaar
Vanaf 13 jaar

gratis
€ 6,00
€ 9,50

Dienstregeling DIESELTREIN
Mei-Juni 15.00 di/do/vr
1 Juli-10 Juli 11.00/15.00 ma/di/do/vr
14.30 za
11Juli-31Aug 14.30 za
Sept
15.00 di/do/vr

Aquarium du Perigord Noir
99, avenue Paul-Jean Souriau
24260 LE BUGUE
GPS : 44°54'54” 00°55'53”
Tel : + 33 (0)5 53 07 10 74
Site : www.aquariumperigordnoir.com

Bowling Losmoz
Prentegard Nord 24200 SARLAT
Tel : +33 (0)5 53 31 24 77

Prijzen STOOMTREIN
Tot 4 jaar
Van 4 tot 11 jaar
Vanaf 12 jaar

gratis
€ 6,50
€ 10,50

Openingstijden
Mei-Juni
10.00-18.00
Juli-Aug
10.00–22.00
September
10.00-18.00

Prijzen
Vóór 19.00u
Nà 19.00u

gratis
€ 5,00
€ 8,00

Prijzen
Tot 4 jaar
Van 4 tot 13 jaar
13 jaar en ouder

Prijzen DIESELTREIN
Tot 4 jaar
Van 4 tot 11 jaar
Vanaf 12 jaar

dagelijks
dagelijks
dagelijks
gratis
€ 10,90
€ 14,90

Overdekt zwembad (La Piscine) Brive
Boulevard Voltaire 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
GPS: 45°16'00” 01°54'07”
Site: www.brive.fr

Eklat'park
2 rue Bernard Palissy
Z.I. Madrazès 24200 Sarlat-la-Canéda
Site : www.eklatpark.com

Openingstijden
Juni/Sept12.00-20.00
10.00-18.00
Juli/Aug 10.00-20.00

ma t/m vr
za-zo
dagelijks

Prijzen
Tot 4 jaar
Van 4 tot 11 jaar
Vanaf 12 jaar

gratis
€ 4,90
€ 5,40

Openingstijden
Mei-Juni 9.30-12.30 di/vr
14.00-19.00 wo
10.00-12.30 en 14.00-19.00 weekend
Juli-Aug 10.00-12.30 en 14.00-19.00 dagelijks
September 9.30-12.30 di/vr
14.00-19.00 wo
10.00-12.30 en 14.00-19.00 weekend
Prijzen
Van 1 tot 3 jaar
Van 4 tot 10 jaar

€ 6,00
Kasteel Beynac
€ 8,00
Route du château 24220 BEYNAC-ETStoomtrein van Martel
CAZENAC
Ti Goui Goui
Près la Gare 46600 MARTEL
GPS : 44°84'15” 01°14'53”
Rocher Coupé, Route de Meyssac
GPS : 44°56'03” 01°36'57”
Site : www.chateau-beynac.com
19100 Brive-la-Gaillarde
Tel : + 33 (0)5 65 37 35 81
GPS : 45°08'17” 01°33'02”
Site : www.trainduhautquercy.info
Openingstijden
Site : www.tigouigoui.com
Mei-Sept 10.00--19.00 dagelijks
Dienstregeling STOOMTREIN
Openingstijden
Mei-Juni 11.00/14.30/16.00 zo/vakanties
Prijzen
6 Juli-Aug
10.00-19.00 dagelijks
1 Juli-10 Juli 11.00/14.30/16.00 wo/zo
Tot 5 jaar
gratis
September
13.00-19.00 wo
11Juli-31Aug 11.00/14.30/16.00 dagelijks (muv Van 5 tot 11 jaar
€ 4,00
10.00-19.00 weekend
za)
Van 12 tot 16 jaar
€ 6,00
Sept
11.00/14.30/16.00 zo
Volwassenen
€ 8,00
Prijzen
Tot 2 jaar
€ 6,00
Van 2 tot 12 jaar
€ 8,50

Openingstijden
Dagelijks vanaf 14.00u
€ 4,50 pp / 10 beurten
€ 6,00 pp / 10 beurten

Manoir de Gisson
Place des Oies 24200 SARLAT
Tel : +33 (0)5 53 28 70 55
Site : www.manoirdegisson.com
Openingstijden
Juni
10.00-18.30
Juli-Aug
10.00–19.00
September
10.00-18.30

dagelijks
dagelijks
dagelijks

Musée de Chocolat Bovetti
ZAES du Moulin Rouge 24120 TERRASSON
GPS : 45°07'38” 01°19'19”
Tel : +33 (0)5 53 51 57 36
Site : www.bovetti.com
Openingstijden
Mei-Juni
di-vr 14.30 en 16.00
Za 14.30, 15.30 en 16.30
Juli
ma-za 10.00-11.30/14.00-17.00
Aug
ma-z0 10.00-17.00
September di-vr 14.30 en 16.00
Za 14.30, 15.30 en 16.30
Prijzen
Kinderen
€ 3,10
Volwassenen
€ 3,80

Informatie op basis van beschikbaar
foldermateriaal en websites. Folders zijn te
vinden in blauwe multomappen op de Place.

