
TOCHTEN ALLERLEI
Wellicht is het handiger om met de auto naar 
het begin van een boucle te rijden? We 
hebben een overzichtelijke poster in de 
receptie.

SPEURTOCHTEN IN STADJES
Place de la Famille heeft een wandeling met 
spel-element uitgezet in Montignac, 
Rocamadour, Saint- Géniès, Salignac, Sarlat, 
Souillac en Terrasson. Je kunt een meeneem-
exemplaar pakken bij de receptie. Er staan ook 
tips op wat er verder te doen/ bekijken is in en 
rond het stadje. 

Ben je de Franse taal goed vaardig, dan zijn de 
tochten van Randoland een aanrader, gratis op 
te halen bij het VVV kantoor. Je loopt samen 
een tocht, waarbij de kinderen een speurtocht 
meekrijgen op basis van hun leeftijd. 

Géocaching. Via de app 'géocaching' kun je, 
waar je ook bent, zien of er zich in de buurt 
'caches' bevinden: verstopte doosjes met 
daarin een logboek waar de vinder zijn naam 
en de datum in opschrijft. Je zwerft op deze 
manier door een stad of bos, komt op plekken 
waar je anders niet zou komen. Echt een 
aanrader!  Je kunt ook een plaats of gebied 
uitzoeken om te bezoeken OMDAT er caches 
verstopt zijn. 

PER TREIN
Verschillende steden hebben een toeristisch 
niet al te comfortabel 'treintje' voor een 
rondrit met (Franse) uitleg door het oude 
centrum. Onder andere: Souillac, Domme en 
Les Eyzies. 
De stoomtrein van Martel  is een prettige 
uitzondering: een echte trein, met 
stoom(fluit) en een man die de kolen schept. 
De trein vertrekt op het oude station en rijdt 
een uur langs een bergwand/ afgrond en 
door zwartgeblakerde tunnels. Voor 
kinderen echt een belevenis (mogen na 
afloop de locomotief bekijken en op de foto 
met de kolenschepper), eventueel in 
combinatie met een bezoekje aan Martel 
met het prachtig verstopt gelegen Office de 
Tourisme en leuke restaurantjes.  
 

TUINEN/ LABYRINT
Wanneer je een tuin bezoekt, leg je stiekem 
ook heel wat meters af... zie de kaart 
kastelen & tuinen. Deze staat er niet op, 
maar voor de allerkleinsten is (het labyrint 
van) de Jardin d'eau in Carsac- Aillac erg leuk 
qua wandeling en ... kikkers! Het beveiligde 
labyrint van houten bruggetjes bevindt zich 
OP het water. Voor grotere kinderen is er Le 
Labyrinth de l'Ermite (zie folder). Tip: flesjes 
water en petjes mee! 

FIETSEN OVER GEASFALTEERDE 
SPOORBAAN  
Wil je met de kinderen gaan fietsen? Er is 35 
km Voie Vert et Véloroute tussen Sarlat en 
Souillac aangelegd op de oude spoorbaan; 
relatief vlak en met prachtige bruggen en 
tunnels, tussen de heuvels. Een fiets huren 
kan aan het begin van de Voie Verte (= 
Sarlat), zie 'de 10 leukste uitstapjes volgens 
de gasten' voor een uitgebreidere 
beschrijving.  

MET PONY OF EZEL 
In Archignac kunnen kinderen bij de ranch 
van Mayac een ponytocht 'aan de hand' 
maken, laat in de middag of eerste helft van 
de ochtend. Lange broek en dichte 
schoenen aan. Het best is een dag van te 
voren even (laten) reserveren (door Loes). 
Je loopt als ouder mee, mooie wandeling. En 
na afloop natuurlijk borstelen!

In Saint- Géniès kun je bij Ânes de Beaugarry 
een tocht maken met een ezel. Rond de 
meren = 1 uur, kost 15 euro voor de eerste 
ezel en 10 euro voor de tweede.

En vergeet niet: maak een speurtocht van 
een autorit/ wandeling of een spel/ mini-quiz 
van een wachtmoment met een quizboekje 
van Place de la Famille !

Zie ommezijde voor adressen, GPS locatie, 
openingstijden en prijzen van de genoemde 
bedrijven.   

Place de la Famille heeft ook hardloop- en 
ATB-routes uitgezet vanaf het terrein. Die 
kun je vinden op www.GPSies.com  (kies bij 
'ontdekken' voor 'uitgebreid zoeken' en typ 
dan bij gebruikersnaam Placedelafamille in. 
Je ziet dan 'onze' routes. Dit zullen er steeds 
meer worden, zowel rond het terrein als in 
mooie natuurgebieden of stadjes. Wanneer 
je een app hebt die tochten van GPSies kan 
downloaden (bv. maps3d (ios) of Oruxmaps 
(android), dan heb je deze letterlijk bij de 
hand.   

Ga je zelf op pad, kun je de paaltjes met een 
gele of groene dop volgen. De groene routes 
(vanuit de Glamping 100 meter naar links 
loopt er één) verbinden de gele routes met 
elkaar. De gele routes zijn rondjes (= Boucles). 
Staat er in het groen: “10 km Boucle de 
Paulin”, dan is dit het aantal km naar het begin 
van die Boucle (die bv 25 km kan zijn). Je bent 
dus NIET in 10 km weer terug bij jouw eerste 
groene paaltje! 

WANDELEN/ JOGGEN/ ATB ROND HET 
TERREIN

Place de la Famille heeft 2 wandelroutes 
uitgezet, met leistenen dakpannen waarop 
in het blauw of groen de cijfers 1 t/m 10 
staan, plus een richtingspijl. Wanneer je 
rechts van het badgebouw en tent 9 naar 
beneden loopt, zie je rechts op de boom de 
eerste 'blauwe' dakpan. Je kunt deze 
bordjes volgen voor een wandeling van ruim 
2  km (klein uurtje met kinderen). Vanaf de 
poort bij de Vrijstaande gîte is de 'groene 
route' uitgezet, 3 ½ km (ruim een uur met 
kinderen). In iedere route volg je de 
leistenen bordjes. Je kunt bij de receptie een 
quizboekje  meenemen waarbij je bij ieder 
bordje een vraag oplost. Er zijn ook 2 doe 
quizboekjes, met een DOE opdracht bij ieder 
bordje. Kies maar welk quiz-/doe tocht het 
beste aansluit bij de leeftijd en interesses van 
de groep! Een korte beschrijving van iedere 
quiz vind je in de informatiemap.  20
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http://www.trainduhautquercy.info/
http://www.GPSies.com/


PER FIETS

Liberty-Cycle
Voie verte, Zone de Madrazaes
24200 Sarlat-la-Canéda
GPS: 44°52'30” 01°13'52”
Tel: +33 (0)7 81 24 78 79
Site : www.liberty-cycle.com

Prijzen vóór huur van 1 dag
Tourfiets € 22,00
ATB € 22,00
ATB kind € 12,00
Electrische fiets € 30,00

Tevens kinderzitjes en 'aanhang'-fietsen.

Andere huurperioden mogelijk.

MET PAARD, PONY OF EZEL

Ranch de Mayac
Mayac 24590 ARCHIGNAC
GPS : 45°00'36” 01°18'19”
Tel : + 33 (0)5 53 28 91 89
Site: www.ranchdemayac.ffe.com

Openingstijden
Op afspraak

Prijzen
Pony rijden – 1 uur €12,00
Paard rijden – 1.15 uur €18,00

Les Ânes de Beaugarry
Plamont – 24590 SAINT-GENIÈS
GPS : 44°58'25” 01°16'09”
Tel : + 33 (0)6 34 17 21 63
Site: www.asinerie-beaugarry.com

Openingstijden
Op afspraak

Prijzen
Tochten van 30 min. tot 4 uur; prijzen van       
€ 9,50 tot € 35,00 per ezel.

Informatie op basis van beschikbaar 
foldermateriaal en websites. Folders zijn te 
vinden op de Place.
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TE VOET – LABYRINTHE

Le Labyrinthe de l'Ermite
Turnac 24250 DOMME
GPS : 44°50'10” 01°15'31”
Tel : + 33 (0)5 53 59 53 87
Site : www.copeyre.com

Openingstijden
Juli-Sept 10.00-19.00 dagelijks

Prijzen
Kinderen < 1.20m € 5,50
Overige personen € 7,00

Un Labyrinthe Aquatique
Les Jardins d'eau
Saint Rome 24200 CARSAC-AILLAC
GPS : 44°49'37” 01°16'27”
Tel : + 33 (0)5 53 28 91 96
Site : www.jardinsdeau.com

Openingstijden
Juni-Aug 9.30-19.30             dagelijks
Sept 10.00-19.00           dagelijks

Prijzen
Tot 10 jaar Gratis
Van 10 tot 16 jaar € 4,00
Volwassenen € 7,50

PER TREIN

Stoomtrein van Martel
Près la Gare 46600 MARTEL
GPS : 44°56'03” 01°36'57”
Tel : + 33 (0)5 65 37 35 81
Site : www.trainduhautquercy.info

Dienstregeling STOOMTREIN
Mei-Juni      11.00/14.30/16.00 zo/vakanties
1 Juli-10 Juli 11.00/14.30/16.00 wo/zo
11Juli-31Aug 11.00/14.30/16.00 dagelijks (muv 
za)
Sept              11.00/14.30/16.00 zo

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

Prijzen STOOMTREIN
Tot 4 jaar gratis
Van 4 tot 11 jaar € 6,50
Vanaf 12 jaar € 10,50

Prijzen DIESELTREIN
Tot 4 jaar gratis
Van 4 tot 11 jaar € 5,00
Vanaf 12 jaar € 8,00

http://www.liberty-cycle.com/
http://www.liberty-cycle.com/
http://ranchdemayac.e-monsite.com/#
http://www.ranchdemayac.ffe.com/
http://www.asinerie-beaugarry.com/index.php
http://www.asinerie-beaugarry.com/index.php
http://www.copeyre.com/nl/doolhof-kluizenaar
http://www.copeyre.com/
http://www.jardinsdeau.com/
http://www.trainduhautquercy.info/start/cfthqe.html
http://www.trainduhautquercy.info/
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