
WATER PLEZIER

… hoef je na de kanotocht niet te wachten 
op de pendelbus. Onderweg zijn veel 
(kiezel)strandjes met snackbars en 
picknickplaatsen.

BUITEN ZWEMBAD
In Souillac is Quercyland  leuk met kinderen 
die kunnen zwemmen: mega glijbanen, 
luchtkussens, vijf verschillende, verwarmde 
baden. Echt een dagje uit (ook qua entree); 
je kunt er ook eten.

PICKNICKEN AAN HET WATER

Er zijn veel plekjes langs het water waar het 
goed vertoeven is met zelf meegebrachte 
hapjes en drankjes. Pootje baden, steentjes 
in het water gooien of stapelen, kijken naar 
de kano's.  Enkele tips: bij de brug van 
Castelnaud is een ligweide; bij St. Julien de 
Lampon, over de brug rechts, kun je met een 
touw in het water springen; over de brug 
links vind je een snackbar met terras.
Of ga eten bij La Plage in Castelnaud en loop 
dan naar beneden naar het water.  

MEREN MET ZANDSTRAND

Bij Brive ligt Plan d'eau Lac du Causse. In de 
Noord-Oosthoek van het meer is een 
zandstrand waar je een restaurant, 
waterfietsverhuur, klimrek en picknicktafels 
vindt. Er is in de zomer een strandwacht en 
het ondiepe gedeelte is afgezet met boeien. 
De afgelopen zomers lag er een groot 
luchtkussen op het water voor kinderen 
vanaf 7 jaar.  Veel ruimte, mooie ligging, 
omzoomd met bomen en geen auto of 
parking te zien aangezien de weg en 
parkeerplaatsen hoger liggen dan het meer. 
Vergeet de emmers en schepjes niet! Je kunt 
er ook een fiets huren en 10km rond het 
meer fietsen.

Tussen St. Géniès en Les Eyzies ligt een véél 
kleinschaliger maar eveneens leuk 
zwemmeer met zandstrand, Lac de Tamnies. 
In het hoogseizoen is er een strandwacht en 
kun je er een drankje en snack kopen. De 
afgelopen zomers lag er een groot 
luchtkussen op het water voor kinderen 
vanaf 7 jaar. Buiten het hoogseizoen is het 
heerlijk spelen op het zandstrandje.

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

KANOTOCHTEN

Er zijn tientallen kanoverhuurbedrijven voor 
een tocht over de Dordogne- of Vézère 
rivier. LET OP: minimum leeftijd is 5 jaar !  
Op de Vézere vaar je tussen Montignac en 
Les Eyzies (totaal 30 km, 7 uur!). Het mooiste 
stuk van deze route ligt tussen Thonac en 
Tursac (12 km, 3 uur) langs Saint Léon sur 
Vézère, la Roque Saint Christophe en la 
Maison Forte de Reignac. Bijvoorbeeld: 
Aventure Plein Air  (te vinden bij Saint-Léon-
sur-Vézère). 

Op de Dordogne vaar je tussen Carsac en 
Milandes (totaal 25 km, 5 uur) met als 
mooiste stuk Vitrac Port tot  Beynac (15 km, 
2.5 uur of vanaf Cenac 10 km), langs Domme, 
La Roque Gageac, Château Castelnaud, Les 
Jardins de Marqueyssac en het Château van 
Beynac.  Als je de auto in Beynac of 
Castelnaud neerzet en je door een 
kanobedrijf naar het startpunt laat brengen, 

BOOTTOCHTEN

Les Gabarres Norbert  of Gabarres Caminade 
(La Roque Gageac)
Vaar (6,5 km) langs 5 van de mooiste 
kastelen van de vallei van de Dordogne. 
Duur: 55 minuten. Je krijgt een koptelefoon 
voor een toelichting in je eigen taal! 
Reserveren kan gratis (tel. 05 53 29 40 44 of 
05 53 29 40 95), of ga op de bonnefooi want 
er zijn voldoende leuke terrasjes om een 
eventuele wachttijd te overbruggen. 
Vergelijkbaar: Gabarres de Beynac  (Beynac 
ligt op 10 km van Sarlat). Duur: 50 minuten. 

Terra Sunt (Terrasson)
Een boottocht van slechts een half uur met 
Franse gids (en Engelse flyer) langs de oude 
stad, in een kleine overdekte boot (30 
plaatsen). Kost €4,50 voor volwassenen en € 
3,00 voor kinderen vanaf 5 jaar, inclusief 
kortingsbon van €1,50 voor les Jardins de 
l'Imaginaire.  20
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http://www.copeyre.com/nl/waterpark-quercyland
http://www.caussecorrezien.fr/
http://www.tamnies.com/
http://www.canoevezere.com/
http://www.gabarres.com/nl/index.htm
http://www.gabarrecaminade.com/
http://www.gabarre-beynac.com/


BOOTTOCHTEN

Les Gabarres Norbert
Le Bourg 24250 LA ROQUE-GAGEAC
GPS : 44°49'30” 01°10'59”
Tel : + 33 (0)5 53 29 40 44
Site : www.gabarres.com

Openingstijden
Mei-Sept 10.00-18.00         dagelijks

Prijzen
Tot 13 jaar € 8,00
Vanaf 13 jaar € 10,00

Gabarres Caminade
Le Bourg 24250 LA ROQUE-GAGEAC
GPS : 44°49'30” 01°10'59”
Tel : +33 (0)5 53 29 40 95
Site : www.gabarrecaminade.fr

Openingstijden
Mei-Sept 09.30-18.00         dagelijks

Prijzen
Tot 13 jaar € 8,00
Vanaf 13 jaar € 10,00

Terra Sunt
Le Bourg 24120 TERRASSON
GPS : 45°07'45” 01°18'15”

Openingstijden
Juni 14.30/15.30/16.30/17.30         weekend
Jul-Aug11.00/14.30/15.30/16.30/17.30 dagelijks 
behalve zaterdag
Sept 14.30/15.30/16.30                    weekend

Prijzen
Tot 5 jaar gratis
Tussen 5 en 16 jaar € 3,00
Vanaf 16 jaar € 4,50

KANOTOCHTEN

Aventure Plein Air
24290 ST LÉON SUR VÉZÈRE
GPS : 45°00'40” 01°05'15”
Tel : + 33 (0)5 53 50 67 71
Site : www.canoevezere.com

Openingstijden
Mei-Juni vanaf 10.00             dagelijks
Juli–Aug vanaf 09.00            dagelijks
Sept vanaf 10.00             dagelijks

Prijzen
Afstanden van 4 tot 30 km (1 tot 7u kanoen)
Kano 2 pers. € 22,00 – € 45,00
Kano 2+1 pers. € 27,00 – € 55,00
Kano 2+2 pers. € 32,00 – € 65,00
Kayak 1 pers. € 15,00 – € 26,00

Copeyre Canoë
46200 SOUILLAC
GPS : 44°49'32” 01°13'27” (Vitrac)
Tel : + 33 (0)5 65 32 72 61
Site : www.canoes-dordogne.fr

Openingstijden
Mei-Sept 09.00-18.00            dagelijks

Prijzen
Er zijn vele opstapplaatsen en afstanden 
mogelijk. Kijk in de folder of op de site voor 
de mogelijkheden.
Kano € 16,00 per persoon per dag
Kayak € 20,00 per persoon per dag

Cénac Périgord Loisirs
Le Couderc 24250 Cénac & St. Julien
Tel : + 33 (0)5 53 29 99 69
Site : www.canoedordogne.pro

Prijzen
Afstanden van 12 tot 25 km (3.00 tot 4.30u 
kanoen)
Kano € 16,00 – €23,00 per persoon per dag
Kayak € 18,00 – €26,00 per persoon per dag

MEREN MET ZANDSTRAND

Plan d'eau Lac du Causse
GPS : 45°05'56” 01°27'45”
Site : www.caussecorrezien.fr

Plan d'eau Lac de Tamnies
GPS : 44°57'57” 01°09'40”
Site : www.tamnies.com

Openingstijden
Juli/aug zwemmen toegestaan
Buiten deze periode is zwemmen officieel 
niet toegestaan, in het zand spelen 
uiteraard wel!

Prijzen
€ 2,00 per persoon  – tot 5 jaar gratis

Informatie op basis van beschikbaar 
foldermateriaal en websites (mei 2018). 
Folders liggen in receptieruimte.
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BUITENZWEMBAD

Waterpark Quercyland
Rue des Ondines 46200 SOUILLAC
GPS : 44°53'20” 01°28'40”
Tel : +33 (0)5 65 32 72 61
Site : www.copeyre.com

Openingstijden
15 Mei-Aug 11.00-20.00           dagelijks

Prijzen
€ 9,00 per persoon

http://www.gabarres.com/nl/index.htm
http://www.gabarres.com/
http://www.gabarrecaminade.fr/
http://www.jardins-imaginaire.com/fr/promenade-en-bateau-vezere
http://www.canoevezere.com/
http://www.canoevezere.com/
http://www.copeyre.com/nl/verhuren-kano
http://www.canoedordogne.pro/
http://www.canoedordogne.pro/
http://www.caussecorrezien.fr/
http://tamnies.com/etang_de_loisirs_peche_baignade_dordogne.htm
http://www.copeyre.com/nl/waterpark-quercyland
http://www.copeyre.com/
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