5 FIJNE VAKANTIE WONINGEN

Tel: 0033 (0) 670127980
Email: info@hameaudeschapelles.com

Vanaf het park beginnen meteen diverse wandelroutes:
● Kleine wandeling Bois des Chapelles, 2,3km
U loopt het park uit, u slaat meteen rechtsaf het
wandelpad in, rechts aanhouden en aan het eind
slaat u rechtsaf en loopt langs het hotel en
meertje. Na het meertje slaat u rechtsaf (zie
bord van het PNR), u blijft het pad volgen, gaat
over een houten loopbruggetje en via het bos
komt u weer bij de ingang van ons park.
● Grote wandeling Circuit des Trois Rivières,
20km. Wandelkaart aanwezig in uw huis of bij
ons te verkrijgen.
U loopt het park uit, meteen rechtsaf het wandelpad volgen en aan het eind gaat u linksaf. U
loopt langs het kleine gebouwtje (een CLEDIER:
een oude droogplaats voor tamme kastanjes),
langs de volgende boerderij met paarden, kippen
en honden (Lola, Comet, Dubai, Fashtos komen
blaffend op u af, maar doen geen vlieg kwaad en
zijn heel erg lief voor kinderen). Bij de volgende
kruising slaat u rechtsaf, de weg volgend naar
beneden. U loopt linksaf het gehucht Les Ages
door, daarna wordt het bossiger en blijft u de
wandelroute volgen, uiteindelijk weer eindigend

in Oradour.
Mocht u de wandeling te lang vinden, dan zijn er
wat alternatieve routes te volgen, waar we ook
een brochure van hebben.
● Voie Verte, van Oradour sur Vayres naar Chalus,
13 km over de oude spoorlijn. Een vals plat, alleen voor wandelaars en fietsers. Er zijn wat
picknickplaatsen onderweg, u ziet oude spoorhuisjes, bruggetjes en natuur. Onderweg komt u
langs restaurant La Gare, waar u in de zomermaanden ook terecht kunt voor een drankje op
het terras. Bij het Office de Tourisme in Oradour
sur Vayres kunt u electrische fietsen huren (paspoort vereist en borg) om het traject op een
niet inspannende manier af te leggen. In Chalus
centrum zijn wat terrasjes voor drankje of
lunch.
Vanuit het park linksaf, bij de t-kruising even
linksaf, de grote parkeerplaats op en in de
rechtse hoek achter het voormalige station begint de Voie Verte.
In de regio zijn meerdere wandelroutes uitgezet, zoals
bij Cussac en Saint Mathieu. Wij hebben voor zover de
voorraad strekt wandelkaarten bij de receptie liggen. U
kunt deze kaarten ook gratis krijgen bij het Office de
Tourisme in Oradour sur Vayres. Nathalie en Isabelle
spreken ook engels.

Vanaf Aixe-sur-Vienne naar Saint-Victurnien, verschillende tochten mogelijk, van 7 tot 14 km (2-5 uur), prijzen variërend van 12€ tot 22€ (prijzen 2015), inclusief retour vervoer naar beginpunt. Vanaf april tot oktober, leeftijd vanaf 8 jaar, dichte schoene verplicht. Website: www.aixeck.fr

ZWEMMEERTJES
De twee dichtstbijzijnde zijn:

V

ISSEN:
● Het dichtsbij is het meertje bij het hotel, pad af langs de
tennisbaan. Officieel niet toegestaan, maar er is geen con-

LAC ST.MATHIEU:

trole op.
● Bij de rivier de Tardoire (1km), hier is een vergunning ver-

● Strand

plicht

● Speeltuintje

● Bij het Lac Saint Mathieu (10km), ook hier een vergunning

● Prachtige wandelroutes
● Vanaf Cussac net voor St.Mathieu naar rechts

verplicht
● Plan d’eau de Rochechouart (10km), wederom vergunning
verplicht

PLAN D’EAU
CHASSAGNE:

DE

LA

● Vanaf Rochechouart richting Pressignac (19km) ligt een privé
meertje L’Étang de la Chauffie, in een prachtige bosrijke

● Strand

omgeving, met snack mogelijkheid, geopend vanaf juni tot

● Restaurant, snack, drank en ijs

eind september. Ter plaatse een dag vergunning kopen voor

● Speeltuintje

ongeveer 7€.

● Verhuur waterfietsen, enzo
● Van Oradour naar Cherronnac, naar Videix,

volg bordjes PLAGE

Een visvergunning is te koop bij Kiriel in Oradour sur Vayres: richting
Rochechouart vanaf de kerk, na ongeveer 300m aan de linkerkant, bij
een redelijk grote parkeerplaats. Voor toeristen is er een dag- of een
2 dagenkaart te koop.

GOLF
● Golf 27 in Saint Junien (22km), 18 holes,

www.golfdesaintjunien.com
● Golf de la Prèze in Ecuras (28km), 18 holes,

www.golfdelapreze.com

● Golf de la Porcelaine in Panazol bij Limoges, 18 holes,

internationale westrijdbaan, volgens kenners best moeilijk, maar prachtig gelegen, www.golf-porcelaine.com

REGIONALE PRODUCTEN

Er zijn best wel veel kleine boerderijtjes die op de markten hun producten aanbieden en vaak hebben ze ook nog een winkeltje bij de boerderij. Hieronder volgen er een paar.

Welkom op de boerderij van Pascale en Lucien Masdieu in Les Jarosses,
87150 Champagnac La Rivière voor biologische groenten, panklare kip-

● Piscine Aiga Bluia in Saint Junien. Website
voor openingtijden en locatie: www.saintjunien.net/piscine.html.
● L’Aquapolis in Limoges. Prachtig zwembad
geopend in 2015. Diverse bassins, wedstrijd-bad, duiktorens, speelbad met tegenstroming en geinige golfinstallatie met
grote ‘skippybal’, kleuter/peuterbad, buitenbad. Restaurant. Ook aanwezig in het
gebouw een spa/wellness en fitness.
Website voor openingstijden en locatie:
www.laquapolis.fr.
Voor de mannen en jongens is het verplicht een
strakke zwembroek te dragen. Zwemshorts zijn
verboden.... In Aquapolis kunt u middels een automaat een zwembroek in diverse maten en dessins
aanschaffen.

petjes, eieren, confitures en honing. Ze verzorgen ook tochtjes met een
ezel, leuk voor de kids (3 verschillende tochten 1½ - 3 uur, vanaf 20€
p.p. te reserveren via de website). De winkel is open op vrijdag van
16.30-18.00 en op zaterdag van 10.00-12.30.
Tel. 0033555785795 en website: www.lafermeaneetcarotte.com

Antoine Duplouy maakt heerlijke bio geitenkaas op zijn geitenhouderij
in La Pagénie, 87310 Gorre. Winkeltje geopend op woensdag, vrijdag en
zaterdag van 17.00-19.00 en op zondag van 10.00-12.00.
Tel. 0033587416631 en website:
www.fermedelapagenie.wordpress.com

Dit is een ‘artisanale’ bierbrouwerij met een beperkte productie en
lekker!!! Blond, amber, wit en kastanjebier.
Le Mas Buisson, 87310 Gorre. Voor een bezoek even van te voren bellen, wij kunnen dit voor u doen.
Tel. 0033555391796 en website: www.cerbadoc.com.

PORCELAINE DE LIMOGES

M

AISON DE LA PORCELAINE in Aixe sur Vienne, een grote
winkel over meerdere verdiepingen, met in de kelder
een afdeling met 2e keus. Er is een rondleiding door de fabriek mogelijk: ma-vr: om 15.00 en in de maanden juli en
augustus om 10.00, 11.00, 15.00 en 16.00.
Website: www.maisondelaporcelaine.com

M

PORCELAINE Adrien Dubouché: alle dagen behalve dinsdag geopend (10.00-12.30 en 14.00-17.30).
8 Place Winston Chuchill, www.musee-adriendubouche.fr

L

USÉE DE

SITE CU Casseaux (historisch monument). Deze oven uit
1904 is te bezoeken, geopend van 10.30-17.30,
www.fourdescasseaux.fr
E

REGIONALE WEKELIJKSE MARKTEN.
D

O

P VRIJDAGMORGEN IN

O

P ZATERDAGMORGEN IS

Brantôme van 9 tot 12 is
er markt met zo’n beetje met dezelfde venters als in Piégut-Pluviers. Brantôme is een heel
mooi plaatsje, met veel water (kanoën), wat
grotten, gezellige terrasjes, straatjes en winkeltjes. Om er te komen: als naar Piégut-Pluviers,
maar doorrijden naar Nontron, en in Nontron de
borden Brantôme volgen. Afstand: ongeveer
60km, reken op 1 uur onderweg.

is de woensdagmorgen markt
in Piégut-Pluviers (22km), Deze markt wordt
druk bezocht vanaf 9 uur tot 12 uur, is groot, met
veel aanbod van groenten, fruit, kazen, vlees,
brood, veel van locale producenten. Verder wijnen, veel handel op keukengebied, tafelkleden,
maar ook allerhande overige spul, zoals tassen,
kleding, schoenen, hoeden en petten, kleine
snuisterijen en bijouterie, horloges. Pas op voor
de kaaskraam, waar de prijzen niet duidelijk vermeld staan, deze man nijgt er naar te grote stukken snijden en te hoge prijzen te rekenen!
Leuk terras om een kopje koffie te doen. Verder
is er op dezelfde markt een kraam met gegrilde
kip en parelhoen, heel lekker. Aanrader om te
kopen en direct door te rijden naar het nabij gelegen Lac de Saint Estephe. Er is daar een mooi
strand met picknicktafels, waar de gegrilde kip
lekker opgepeuzeld kan worden.
E LEUKSE MARKT

er markt in Saint-Junien,
rondom en in de markthal (les halles) van 9
tot 12 uur. Één keer per maand extra groot, dan
ook ook op de centrale grote parkeerplaats.

V

ORADOUR SUR Vayres via Cussac naar Saint
Mathieu. In Saint Mathieu de D675 richting
Nontron. In Piégut meteen 1e weg naar rechts,
de weg volgen, kronkelt een beetje, tot de markt
in zicht komt. Als u in Nontron uitkomt bent u te
ver door gereden.
ANAF

B
L

ROCANTES EN ANTIEK: in de regio kunt u diverse
brocantes/dépot ventes met ‘antiek’ tegenkomen. We
geven hier de interessantste twee:
E MOULIN DE LA MIE in Saint Priest-sous-Aixe, gelegen
in een oude grote watermolen aan de rivier de Vienne.
Geopend van 14.30-19.00, dinsdags gesloten.
www.moulindelamie.com

T
V

ROCADORE, IN ISLE tussen Aixe-sur-Vienne en Limoges.
Geopend van 10.00-12.00 en 14.30-19.00, gesloten op
zondag en maandagmorgen.
IDE GRENIERS, IN de maanden juni-september zijn er
veel plaatselijke vide greniers in de regio: bijv. in juli in
Rochechouart. Let u op de aankondigingen die u onderweg
tijdens toertjes tegenkomt.

De stad van kunst en vuur, niet alleen beroemd om zijn porselein, maar sinds de
15e eeuw ook om zijn vakkundig gemaakte emaille en vuurwerk.
In het stadshart rondom de oude markthallen Les Halles, Place de la Motte (ondergronds parkeergarage) vindt u op loopafstand de historische straat Rue de la
Boucherie, de oude slagersgildewijk. Rondom Les Halles zijn diverse kleine
straatjes met talrijke winkeltjes, restaurants, cafés, terrasjes. De Cour du Temple, te bereiken via de Rue du Consulat, is een vrijwel besloten binnenplaats
omringd door prachtige oude panden.

A

QUARIUM, 2 BOULEVARD Gambetta, is een bezoekje waard. Klein maar fijn, te
doen in een uurtje, 7 dagen per week open van 10.30-18.00.
www.aquariumdulimousin.com.

C

ATHÉDRALE SAINT ÉTIENNE, Place de la Cathédrale, Quartier de la Cité, is
te bezoeken van maandag-zaterdag 9.00-17.00, zondag van 10.00-12.00 en
van 14.00-17.00. Mooie vakwerkhuizen, leuk pleintje met horeca, terrasjes en
wat winkeltjes (Place de la Cité).

V

liggen de botanische tuinen Les Jardins de l’Eveche, 5
hectaren groot, met botanische tuin, franse tuin, ecologisch gedeelte met
flora en fauna van de Limousin. Het oudste gedeelte (1910) heeft 1500 planten.
Mooi uitzicht op de rivier de Vienne. Het hele jaar geopend.
LAKBIJ DE CATHÉDRALE

L

E SOUTERRAINE DE LA RÈGLE, ondergrondse gangen, waarvan sommige dateren uit de romeinse tijd. De ondergrondse gangen zijn gedeeltelijk opengesteld voor bezoekers. Alleen met gids te bezoeken, info bij het Office du
Tourisme de Limoges, tel. 0033 555344687.

T

RAIN TOURISTIQUE. Vanaf het Office du Tourisme de Limoges kunt u een
mooie stadsrit maken langs diverse bezienswaardigheden en door leuke
straatjes. Op de website www.limoges-tourisme.com staan de vertrektijden vermeld, ook kunt u meteen kaartje reserveren. De rondrit van 8 km duurt ongeveer een uur.

Richard Leeuwenhart heeft in deze regio omstreeks
1100 campagne gevoerd tegen afvallige kasteelheren.
Er is een route uitgezet, die langs de kastelen voert,
van vijandige en van goedgezinde edelen. Wij noemen
hier de kastelen niet te ver van Oradour sur Vayres:
CHATEAU DE BRIE in Champagnac la Rivière, 10 min.
Met de auto. Iedere woensdag en donderdag van augustus om 16.00 vinden er verkleedpartijtjes plaats. Als
jonkheer of jonkvrouw waant u zich in de Middeleeuwen (op reservering, tel. 0033555331339). Onder begeleiding zijn er op zondag van 14.00-18.00
rondleidingen.
CHATEAU DE MONTBRUN in Dournazac, 15 min. met
de auto. Te bezoeken vanaf april tot en met september, uitsluitend ‘s-middags, met een engelstalige gids,
tel. 0033555050144.

Wij vinden dit een heel leuke dierentuin, 100 ha groot,
5 km aan wandelpaden, erg leuk ook voor de kleintjes:
er is een kinderboerderij, speeltuintje, picknickplaatsen en bij het kasteel een café met terras. Openingstijden: begin april tot eind september: dagelijks van
10.00-19.30 (kassa sluit om 18.00); oktober: dagelijks
van 10.00-17.30; november tot 18 december: woensdag, zaterdag en zondag van 10.00-17.30; 19 december
tot 3 januari: iedere dag van 10.00-17.30; gesloten op
25 december en 1 januari. Website:
www.parczooreynou.com.

Voor de allerjongsten. Een sprookjesachtige expositie
met park, interactief: u brengt zelf alles in beweging.
Deze ‘expositie' is het resultaat van jarenlange inzetvan een gepassioneerd echtpaar.
Ebourliat-Veyrac, 87520 Oradour sur Glane, website:
www.feeriland.com

Avontuur en sensatie in dit park met 7 verschillende parcoursen door de bomen tot op 12 m hoogte en een afzeilbaan van 400m over het meer. Hier is ook het begin- en
eindpunt van een velorail, een 4-persoons lorrie, 12 km
fietsen over de oude spoorlijn (duur 1½ tot 2 uur, vertrektijden 11.00, 15.00 en 17.30, 30 min. voor vertrek melden).
Verder nog aanwezig: minigolf, zwemmeer en een kinderspeeltuin. Openingstijden: van april tot eind juni: alleen
de weekends en franse schoolvakanties van 10.00-17.00;
Juli en augustus: dagelijks van 10.00-17.00
Www.espace-hermeline.com

Ontdek de Limousin met je mobieltje met GPS. Verschillende raadsels moeten tijdens de wandeling worden opgelost en aan het eind van de tocht is er een ‘schat’ te
vinden. In onze regio is dit mogelijk in Rochechouart: een
parcours van 8 km/3 uur of een kortere variant van 3
kwartier.
Daar waar miljoenen jaren geleden een meteoriet is neergekomen moet u beetje bij beetje tijdens een wandeling
achter de historie van Rochechouart zien te komen met de
aanwijzingen van de app. Uiteindelijk moet u de ‘schat’
zien te vinden.
Volgens gasten van vorig jaar die deze wandeling hebben
gemaakt is het een heel erg leuke ervaring.
Vertrekpunt: Office du Tourisme de Rochechuart (bij de
kerk). Eventuele huur GPS 4€, tel. 0033555037273. Gratis
download van de app in de app-store of Google Play: ‘Terra Aventura’. Meer info op websites www.tourismemeteorite.com en www.terra-aventura.fr.

L

’ARLEQUIN, ORADOUR SUR Vayres, <1 ½ km
tel. 0033 (0) 5 55 78 28 67, geen website

Goodkoop restaurantje met bar, ‘s-middags met een menuutje voor 12,50€, buffetje vooraf, enige keuze voor hoofdgerecht, diverse eenvoudige desserts van het buffet (of kaas), ¼ l wijn inkluis per persoon. ‘s-Avonds pizza’s af te halen of ter plaatse opeten. Openingstijden: maandag t/m vrijdag voor lunch, maandag t/m zaterdagavond voor pizza’s, indien klandizie, anders vroeg
gesloten. In juli en augustus ‘s-avonds gesloten, maar open bij Plan d’eau de la Chassagne bij Videix (tel. In Videix 0033 (0) 5 55
70 36 72 (zie zwemmeren).

R

ESTAURANT

LA GARE, Champagnac la Rivière, Clos Bourru, 5km

tel. 0033555148433, webwww.restaurant-la-gare-champagnac.com

Menu bistronomique 29€, menu du chef 45€, lunchmenu 14,50€
Openingstijden: iedere dag, ‘s-middags en ‘s-avonds, maar pas op: onze
ervaring is dat bij te late reservering en bij gebrek aan klanten ze gewoon
sluiten. Dus: reserveren vereist en minstens een dag van te voren!!!!

A

UBERGE

GOURMANDE LE Roc de Boeuf, Rochechouart, 10km

tel. 0033555036175, website http://www.lerocduboeuf.com

Menu’s van 29,50€ en 39,50€, vegetarisch menu 27€, lunchmenu 20€
Openingstijden: ‘s-middags: dinsdag/zondag (za/zo geen menu à 20€), ‘savonds: dinsdag en donderdag tot en met zaterdag
Reserveren echt noodzakelijk.

B

AR

RESTAURANT SAX’O, 87230 Chalus,

14km

tel. 0033 (0) 5 55 78 50 29, facebook: le sax’o chalus

Gewoon lekker en schappelijk geprijsd
Sluitingstijden:
April - october: zondagavond en de hele maandag
Juli & augustus: maandag-avond

R

ESTAURANT

LE MOULIN, 24360 Saint Estephe,

D675 tussen Saint Mathieu en Nontron, in Augignac rechtsaf, 28km
tel. 0033 (0) 5 53 60 41 69, website www.lemoulindugrandetang.sitew.fr
Menus v.a. 26€, menu bistro 17€ (’s-middags door de week) en à la carte
Openingstijden: woensdag t/m zondagmiddag & vrijdag en zaterdagavond

Uiteraard zijn er meer restaurantjes in de regio. Hotel de France in Rochechouart is een degelijk frans restaurant met menus
vanaf 13,50€ tot 40€, ook à la carte mogelijk, goede prijs/kwaliteitverhouding. Ook in Rochechouart italiaans restaurant met lekkere pizza’s et andere Italiaanse gerechten. In Saint-Junien is de Le Bistrot Limousin van chef Ranouil een aanrader, niet duur,
met authentieke gerechten. Wilt u echt top eten: Domaine des Étangs*****.. Okay is best prijzig (meer dan 75€ pp voor een
lunchmenu als je een apéro, wijn en koffie meetelt), wel errug goed en in een idyllische luxe omgeving, maar niet ‘stijf’’, er is ook
een superdeluxe Spa voor de verwennerij…. Vraag ons erna, wij kunnen voor u reserveren.

OFFICE DE TOURISME

5 av. Du 8 Mai 1945, Oradour sur Vayres,
tel. 0033555782221,
openingtijden:
● april-juni:
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
van 9.30-12.30 en 13.30-17.30; woensdag en zaterdag van 9.30-12.30
● juli en augustus: maandag tm zaterdag:
9.30-12.30 en 14.00-18.00
Website:
www.OT-feuillardiers-perigordlimousin.com
Nathalie spreekt engels

NET IN DE DORDOGNE

B

RANTÔME:

Het Venetië van de Périgord.

Een gezellig mooi stadje met terrasjes, winkeltjes

en kanaaltjes. Kanoën mogelijk, verhuur op diverse
locaties, bijvoorbeeld naar Bourdeille (met retourbusje terug naar Brantôme). Op vrijdag is er markt van
9.00-12.00, met veelal dezelfde marktkramen als de
markt op woensdag in Piégut-Pluviers.

S

AINT

JEAN DE Côle. Op weg naar Brantôme vanaf

Nontron komt u de afslag naar Saint Jean de Côle

tegen, één van de ‘plus beaux villages de France’. ZeORADOUR SUR GLANE

ker een bezoekje waard: mooie kerk, steegjes, mooie
huisjes, restaurantjes en wat winkeltjes.

L
De waffen-ss heeft op 10 juni 1944 als een vergelding voor een aanslag van ‘la résistance’ alle
inwoners op 4 na vermoord: 642 mannen, vrouwen
en kinderen. Het dorp is daarna in de brand gestoken. Na deze laffe oorlogsmisdaad is het dorp
nooit meer opgebouwd, de ruïnes staan er nog.
Een bezoek is zeer indrukwekkend!! Maar volgens
ons niet geschikt voor (te) kleine kinderen.
Openingtijden:
● Maart- 15 mei:: 9.00-18.00
● 16 mei-15 september: 9.00-19.00
● 15 september-31 oktober: 9.00-18.00
● Overig: 9.00-17.00, gesloten vanaf half
december tot eind januari.
Website: www.oradour.org
Bij onze receptie of bij het Office de Tourisme is
een brochure in het Nederlands af te halen.

A

GROTTE DE Villars. Op dezelfde weg vanaf

Nontron ziet u ook een bordje Villars. Hier is in

1953 een grot ontdekt met prehistorische schilderingen, diverse ‘zalen’ met stagmiten, stalactiten etc.
Te bezoeken in april/mei/juni en september van
10.00-12.00 en van 14.00-19.00, in juli en augustus
van 10.00-19.30. De tocht met licht- en geluidseffecten in de grot duurt zo’n 45 minuten.
Entree 8.50€, kinderen tot 12 jaar 5.50€.
Website: www.grotte-villars.com (ook in engels).
U kunt altijd bij ons terecht voor meer info.
Veel plezier in de Limousin.

