
SARLAT
Kijk omhoog naar de prachtige gevels en daken!  

De middeleeuwse stadskern van Sarlat is een toeristisch pareltje. Kunstateliers, 
restaurantjes en leuke winkeltjes geven de oude, prachtig gerestaureerde gevels kleur, 
zonder hen te overheersen. 

Er is een drukbezocht gedeelte met terrasjes, kraampjes en straatartiesten, zoals de Place 
du Peyrou voor de Cathédrale en de Place de la Liberté voor het stadhuis. In de relatief 
koele en rustige omliggende straatjes en steegjes lijkt de tijd te hebben stilgestaan omdat 
alleen bestemmingsverkeer de stadspoorten binnenkomt. Sarlat blijft om iedere hoek 
verrassen... zeker als je niet vergeet omhoog te kijken!
   

* In de toren van de overdekte marktplaats aan de Place de la Liberté (marktplaats 
dagelijks tot 14.00 uur open, bezoekje waard vanwege de reuzegrote deuren) is een 
panoramalift “Sarlat Bellevue” geïnstalleerd. Volwassenen betalen € 5; kinderen vanaf 6 
jaar mogen voor €1 in de glazen lift zonder dak.. je gaat letterlijk de lucht in!  Kaartjes – 
met bindend tijdstip!- zijn te koop bij de Office de Tourisme of aan de kassa.  Tip: Verdiep 
je niet te veel in de flyer die je krijgt: kijk om je heen! Zie je de resten van de oude 
stadsmuren, de Cathédrale, de Lanterne de Mort?  Je blijft slechts zo'n 5 minuten boven. 

* Er is een draaimolen op de parkeerplaats de la Grande Rigaudie en daarvóór liggen een 
brede trap en een pleintje waar 's zomers fonteinen omhoog spuiten. Leuke relax-plek.

* Op de heen- en terugweg passeer je Bowlingcentrum Losmoz (1 km vóór Sarlat aan de 
rechterkant). Er zijn bowlingbanen met hekjes zodat kinderen vanaf 3/4 jaar al kunnen 
'scoren'. Sokken zijn verplicht (evt. te huur met de schoenen). Andere korte 
binnenactiviteit: voor kinderen tot max. 10 jaar is er een mini ballorig in Sarlat: Eclat'parc.  
Adres: 2 rue Bernard Palissy,  Z.I. Madrazès, Sarlat-la-Canéda.

* Het is leuk winkelen in Sarlat. De grote E. L'Eclerc, boetiekjes met leren tassen, 
schoenen of kunst. Er is één relatief grote winkelstraat, met veel knusse zijstraatjes. 

* Zin in een actieve dag? Het voie vert (fietspad over oude treinbaan) begint in Sarlat en 
er zijn twee boom-klimparken aan de weg tussen Sarlat en Souillac (3 km). 

Place de la Liberté met links het stadhuis en rechts vooraan de overdekte marktplaats. 

Tips in en rond SARLAT

* Vanuit de hoofdingang van de Cathédrale naar links, vind je het Office de Tourisme (en 
eerst nog een goed verscholen openbaar toilet) met boeken & speelgoed in ridder-, 
prinsessen en drakenthema. Je kunt er ook een (Nederlandse) stadswandeling halen.

* Natuurlijk betaal je in Sarlat toeristen-prijzen op het terras of in de cafés. Wil je een 
snel/ goedkoop ijsje, drankje of broodje? Op de hoek van de Rue de la République (= 
rechte winkelstraat die het centrum in tweeën deelt) en de Rue de Boétie zit een klein 
supermarktje (Casino) en als je daar naar buiten stapt 50 meter naar links een 
broodjeszaak type Bakker Bart met veel verschillende belegde broodjes.    20
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Speurtocht SARLAT
Place de la Famille heeft een wandel/speurtocht uitgezet die relatief buggy vriendelijk is. De 
markt van Sarlat is het middelpunt van de 8 die je loopt, dus je kunt kiezen voor één of twee 
lussen. Er is ontzettend veel te bekijken, ook voor kinderen. Echt een stadje om de tijd voor 
te nemen, of om twee keer te bezoeken...   

Parkeren
Ga bij de rotonde bij de Carrefour & Mc Donalds rechtdoor, en neem bij de volgende rotonde 
de eerste  afslag (= doorgaande weg). Je rijdt nu op de rondweg van 'Boulevards'. De grote 
parkeerplaatsen bevinden zich links en rechts van de weg. Op de kleine parkeerplaats links 
(Place Sundhouse) leiden bruine bordjes met een voetganger je naar 'centre ville'. Daal de 
trap af en loop dwars door het speeltuintje met picknicktafels, door de uitgang achter de 
pingpongtafel, verder naar beneden. Je komt uit op de Avenue Gambetta, ga rechtsaf. Nèt 
voor het begin van het voetgangersgebied zie je links een parkje en rechts de Place de 11 
novembre. Ieder Frans dorp heeft wel een monument om deze datum te herdenken: het 
einde van WO I.  Loop naar het monument. Vraag 1: Wat voor soort dier ligt er onder de 
voet van de soldaat? 

Loop de winkelstraat in en dan de eerste weg links (= Rue des Consuls). Rechts zit een 
restaurantje met een prachtige binnentuin tussen de stenen muren: le Jardin des consuls. Na 
dit restaurant sla je rechts af. Dan hoor je aan de linkerkant de Fontaine Saint Marie. Ga met 
je rug richting die fontein staan, dan zie je voor je Hôtel (= herenhuis) Plamon. Beneden was 
vroeger een overdekte markt (die ramen zaten er nog niet in). En die boogcontructie rechts 
in de hoek? Zo konden handelaren met hun paard en wagen makkelijker de bocht om!  
Linksboven zie je mooie gotische vensters uit de 14e eeuw.  Vraag 2: Hoeveel bloemen tel je 
in de cirkel van het middelste raam?  



Vervolg speurtocht
Verderop zie je de panorama lift van de Eglise 
Sainte Marie (zie tips) en links het beroemde 
beeld van de 3 ganzen. Loop er achter langs 
(bewonder eerst het overhellende torentje 
links!) omhoog naar het stenen beeld van le 
Badaud: de toeschouwer/ rondhanger. Kijk met 
'em mee naar gezellige markt en de grote 
deuren van de Mariakerk. We vinden het erg 
leuk als je een foto op Instagram plaatst 
(#placedelafamille) waar de rug van dit beeld, 
de markt en de toren van de Cathédrale op 
staan. Zo verzamelen we de vele gezichten van 
dit prachtige pleintje.   

Lus 1 (groen): Loop de markt over en het 
steegje in, direcht rechts van het stadhuis aan 
de linkerkant.  Kijk in het steegje omhoog naar 
het wapenschild van Sarlat. Vraag 3: hoeveel 
Franse lelies staan er boven de Salamander ? 

Houd links aan en ga vóór de houten poort (sla 
deze even op in je geheugen!) linksaf. Neem het 
tweede steegje rechts, dan loop je tegen het 
hek van Le Présidial aan. Zie je dat gekke dakje? 
Daaronder hing vroeger een lantaarn om het 
trapgat te verlichten. Het was ooit een 
rechtbank, compleet met celblok. Niet helemaal 
zuiver (vriendjespolitiek hield de adel in het 
zadel). Het is nu een restaurant.

Volg je neus naar rechts en loop langs de 
kaarsenwinkel terug naar de houten poort en 
daar voorbij linksaf = Rue d'Albrusse. Op het 
eind zet je een paar passen naar links en vervolg 
je je weg. Steek de straat over en stap door het 
poortje naar de Lanterne des Morts (grafkapel). 
Zeker even van binnen bekijken, dat puntdak. 

Vraag 4: Wat is het grote gebouw dat je rechts 
ziet?  Wat kun je het dak goed bekijken, nu je 
zelf zo hoog staat!

Vervolg het pad, dat je eerst naar een stil en 
dan naar een gezellig pleintje slingert.
Vraag 5: zoek 
dit figuur 
op het plein. 
Je vindt 'em 
boven de ….. ?
 

Je bent nu klaar met lus 1. Heb je hieronder alle 
woorden ingevuld? Dan lees je bij de pijl van 
boven naar beneden het onbrekende woord in 
deze vraag: Ga je zometeen nog …....  speuren ?

 
 

Lus 2 (blauw).  Zoek op het Instagram  profiel 
van Place de la Famille de foto speurtocht van 
Sarlat. Links zie je een voorbeeld/ speluitleg en 
moeilijker dan dit is het niet: De eerste foto is 
gemaakt op de markt. Ga PRECIES staan waar 
de fotograaf stond toen hij de foto maakte, en 
volg dan met je voeten de richting van de pijl op 
de foto. Tot je de volgende foto-stop 
tegenkomt! Tip: soms vervolg je na een foto 
gewoon de doorgaande weg (het is niet persé 
een afslag).  

Op de platttegrond hiernaast staat de tweede 
lus in blauw aangegeven, zodat 1 'spelleider' kan 
controleren of het goed gaat. Omdat je geen 
vragen hoeft te beantwoorden en het minder 
druk is in deze straatjes, duurt deze tocht een 
half uurtje korter dan de eerste lus. Erg leuk 
wanneer je een reactie achterlaat op Instagram!

Natuurlijk kun je de blauwe lus ook zonder de 
foto's lopen, met behulp van het kaartje. Dan 
ook zeer de moeite waard!

Terug op de markt (of vlak daarvoor, terug in de 
winkelstraat) kun je teruglopen naar de 
parkeerplaats zoals je ook héén gelopen bent. 

Stap via een poortje naar de Cour de Cloitre en dan 
de zij- ingang van de Cathédrale in. Verlaat deze via 
de hoofdingang rechts. Je komt dan uit op de Place 
de Peyrou, vaak vol  kraampjes en kunstenaars. 

De publieke toiletten en het grote VVV kantoor 
bevinden zich links. Tegenover: een pannekoeken- 
restaurant (ook glutenvrij!) en rechts het 
fotogenieke geboortehuis van dichter Etienne de La 
Boétie. Dit 'genie' werkt op z'n 29e al als raadslid 
van de Franse koning, sust tijdelijk de godsdienst-
oorlog, maar overlijdt helaas al op z'n 33e (1563).

Loop door de passage links van het 
geboortehuis 'Maison de la Boétie'. Vervolg je 
weg terug naar de markt, die ligt schuin rechts 
voor je. Kijk links bij het restaurant naar het 
'beeld' boven aan de buitentrap.  Vraag 6: Wat 
is het beroep van deze man? 

Net vóór de markt bevindt zich links het 
prachtige Hôtel de Vienne, dat in een u-vorm 
de Place Lucien de Maleville omsluit. Zie je de 
drie gebeeldhouwde medaillons boven de 
poort en de letter M? 
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