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PASS PÉRIGORD
Een stuk of veertig beziens-
waardigheden en toeristi-
sche activiteiten verlenen 
korting als je in het bezit 
bent van de Pass Périgord. 
Deze pas is gratis aan te vra-
gen via cdt24doc@tourisme-
perigord.com en wordt per 
post naar je thuisgestuurd.

OP DE CAMPING 
Verspreid over de streek vind je kwalitatief hoogwaardige cam-
pings met menselijke omvang, in alle prijscategorieën en met uit-
eenlopende accommodatietypes. Zo kunnen kampeerders die met 
eigen caravan en tent komen kiezen uit 258 campings met ruime 
staanplaatsen. En vaak te midden van de natuur, in een kastelen-
landschap, bij prehistorische grotten of middeleeuwse dorpjes. 
Bovendien hebben ze bijna allemaal een overdekt zwembad. Maar 
ook als je de camper thuislaat zijn er tal van overnachtingsmoge-
lijkheden. Chalets, mobile homes, hutjes op het water of in de bo-
men, glamping… Hulp nodig? Kijk dan op de Nederlandstalige 
website https://nl.campingsdordogneperigord.com en check me-
teen de beschikbaarheid.

DORDOGNE GO CAMPING    

Dordogne
EEN STREEK MET VEEL GEZICHTEN

Tekst: Marc Erwich

De Dordogne is een geliefde bestemming voor ons Nederlanders. Met de (pre)
historie voor het oprapen, de vele romantische dorpen en kastelen, het oogver-
blindende natuurschoon en de heerlijke cuisine zijn er ingrediënten genoeg 
voor een afwisselende kampeervakantie. Nog nooit geweest? Dan wordt het 
hoog tijd om je koffers te pakken. Bon voyage!

Wie wat brochures over de Dordogne bekijkt, 
waant zich al snel in toeristisch luilekkerland. 
Om je een beetje wegwijs te maken in het la-
byrint van keuzes selecteerden we enkele 
hoogtepunten uit al het moois.

PREHISTORISCH GENIETEN
Tijdreizen is mogelijk. Het enige wat je moet 
doen is afreizen naar de Vézèrevallei. In dit 
gebied treed je in de voetstappen van onze 
voorouders, want hier barst het van de prehis-
torische vindplaatsen en grotten met rotsschil-
deringen. Veel van deze oeroude beschaving 
staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst, 
waaronder de beroemde grot van Lascaux. En 
die kun je vanaf dit najaar op een bijzondere 
manier ervaren, want dan opent het kunst- en 
belevingscentrum ‘Grand Lascaux’. Bijzonder: 
hier komt een natuurgetrouwe replica van de 
‘Sixtijnse Kapel van de Prehistorie’, waar je 
dankzij de modernste virtual reality technie-
ken doorheen kunt dwalen.

CULTUREEL SNOEPGOED
Maar ook uit een minder ver verleden put de 
Dordogne uit een rijk arsenaal van culturele 
schatten. Na Parijs beschikt de regio over het 
grootste aantal historische monumenten in 

Frankrijk. In het groene landschap vind je er 
verstrooid als snoepgoed de mooiste middel-
eeuwse kastelen en dorpen. Sterker nog: hier 
liggen de meeste dorpen (10) met het predi-
caat ‘Les Plus Beaux Villages de France’. 
Deze vestingplaatsen (bastides) maken indruk 
door hun authentieke uitstraling, mooie archi-
tectuur en aangename rust. Vooral Monpazier 
mag je niet missen. 
Qua steden geldt datzelfde voor Bergerac en 
Sarlat. Laatstgenoemde wordt zelfs ‘de Parel 
van de Périgord’ genoemd. Bergerac, gelegen 
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PÉRIGORD? 
De Dordogne ligt in Zuidwest-Frankrijk en is 
het op twee na grootste departement van het 
land. Het gebied ontleent zijn naam aan de ge-
lijknamige rivier, maar wordt door de Fransen 
Périgord genoemd, zoals de provincie heette 
voor de Franse revolutie. De 400.000 inwoners 
heten daarom Périgourdins.

REISTIJD 
Van de vroege lente tot en met de late herfst en 
van een lange zomervakantie tot korte break is 
de Dordogne een ideale kampeerbestemming 
voor een breed publiek. Voor jonge stellen bij-
voorbeeld, die komen voor de romantiek en de 
sportmogelijkheden. Of gezinnen, waarvoor van 
alles te doen en zien is. Maar ook voor vrien-
dengroepen en ouderen, die willen genieten van 
het gastronomische erfgoed.

BEREIKBAARHEID 
De Zuid-Franse regio is van maart tot eind ok-
tober snel bereikbaar dankzij de vliegverbinding 
van Transavia van Amsterdam naar Bergerac. 
Liever met eigen vervoer? De afstand Utrecht – 
Périgueux is 960 kilometer.

MEER WETEN? 
Bekijk dan de gloednieuwe en Nederlandstalige 
website www.ontdek-dordogne.nl

PRAKTISCH

aan de oever van de Dordogne en midden in 
de wijngaarden, trakteert op middeleeuwse 
straatjes en ademt historie. Maar ook smulpa-
pen komen hier graag. In het achterland drin-
ken ze graag een wijntje bij de wijnboer, die 
perfect passen bij de regionale gastronomi-
sche specialiteiten, zoals foie gras, zwarte 
truffel en walnoten.

SPEELTUIN 
Naast culturele pracht en praal beschikt de 
regio ook over ideale omstandigheden om op 
sportieve wijze van de natuur te genieten. 
Door een enorme verscheidenheid aan land-
schappen kun je er onder meer wandelen, 
fietsen, golfen, klimmen, paardrijden en ka-
noën. Zo bieden de rivieren de Dordogne en 
de Vézère volop waterpret. Vanuit je kano 
heb je een eersterangs zicht op imposante 
burchten en fraaie ‘rotsdorpen’. Te voet ont-
dek je charmante dorpen als Beynac en La 
Roque-Gageac en mountainbikers crossen 
over smalle paadjes midden in het groen. 
Kortom, de Dordogne is één grote speeltuin 
voor jong en oud. •

DE DORDOGNE IS ÉÉN GROTE 
SPEELTUIN VOOR JONG EN OUD
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