
Prehistorische grotten, middel-
eeuwse dorpjes en bastides
De prehistorische muurschilderingen in 
Lascaux en Les Eyzies zijn de oudste sporen 
van menselijke bewoning in de Dordogne. 
De middeleeuwen vindt u in bedevaartplaats 
Rocamadour hoog boven de Alzouvallei of 
in ommuurde bastides als Beaumont en 
Monflanquin.

Truffel, walnoot en
ganzenlever  
Fameuze producten als truffel, walnoot en 
ganzenlever komen oorspronkelijk uit de 
Dordogne. Landelijk Frankrijk ziet, voelt 
en proeft u dan ook overal: boerenbedrijf-
jes waar koe, kalf, haan en kip elkaar nog 
tegenkomen op het erf, gaarden vol druiven 
en fruitbomen. Deze verse streekproduc-
ten vindt u in overvloed op de plaatselijke 
marktjes. 

Rotsflat 
Bij Peyzac-le Moustier rijst de imposante 
rotswand van Roque Sainte-Christophe hoog 
op uit het Vézère-dal. Waar de elementen 
eeuwenlang vrij spel hadden, zijn hoog in 
de rots terrassen ontstaan en ondergrondse 
spelonken. In de Prehistorie woonden er 
mensen in die holen. De middeleeuwse 
bewoners veranderden de Roque in een stad 
met verdiepingen. Laat u verbazen. 

Kanovaren 
Zin in actie en avontuur? Peddel dan eens 
in een kano over Dordogne of Vézère. De 
kano’s zijn op veel plaatsen te huur, inclusief 
zwemvest en ton. De afstand bepaalt u zelf. 
Een busje brengt u stroomopwaarts. U glijdt 
rivierafwaarts, afwegend op welk eilandje u 
stopt om te picknicken.

Dordogne campings 
• Camping Le Clou  zie pag xx

Dordogne
Eeuwlang slijpt de loop van Dordogne en Vézère kalksteen uit de Perigord en voert het 
naar de oceaan. Zo ontstaat de vallei met beboste heuveltoppen en okergele rotswanden 
waar al sinds de prehistorie mensen wonen. In okeren huizen hoog boven de rivier of
met okergele muren dichtgemetselde spelonken aan hun oevers. 

Dordogne
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Ontspannen kamperen op een intieme fami-
liecamping waar het wemelt van de vriendjes 
voor uw kinderen. Maar waar u toch heerlijk 
uitrust omdat de kampeerplaatsen verspreid 
liggen over bosrijk terrein. Dat vindt u op 
Camping Le Clou, middenin de Périgord-Noir.

Vlakbij de camping
Camping Le Clou ligt centraal tussen de rivieren 
Dordogne en Vézère en is daardoor een goed 
uitgangspunt voor uitstapjes. Of u nu  prehisto-
rische grotten of aquapretparken wilt bezoeken, 
kastelen- of kanotochten wilt maken, vanaf
Le Clou kunt u alle historische, culturele, 
sportieve en culinaire hoogtepunten van de 
Dordogne bezoeken, doen of proeven.

Op de camping  
De ongeveer honderd kampeerplekken van
Le Clou liggen verscholen tussen de bomen. 
De receptie ligt aan een gezellige binnenplaats. 
Daar kunt u met uitzicht op het beboste dal ge-
nieten van een drankje. Behalve de bar liggen 
er aan deze cour een winkeltje, recreatieruimte 
en restaurant waar de eigenaren zelf u verras-
sen met hun kookkunst. 
 

Spelen, sporten en ontspannen
In de terras- en ligstoelen rond het tropisch 
aandoende zwemparadijs is het heerlijk oplet-
ten, luieren en zonnen. Over de camping 
verspreid staan speelhofjes met speeltoestel-
len voor de kleintjes. Grotere kinderen treffen 
elkaar op het multisportterrein of op één van
de drie grote trampolines. 

Voor kinderen tot twaalf jaar organiseert Le 
Clou in het hoogseizoen een gevarieerd activi-
teitenprogramma. Natuurlijk kunt u ook zelf
een gezinscompetitie jeu de boules, minigolf
of tafeltennis organiseren. 

Le Coux et Bigaroque ~ Dordogne
1000 km vanaf Utrecht

•	Zwembadcomplex
•	Gezellig	restaurant
•	Bar/snacks
•	Campingwinkel
•	Sportterrein
•	Gratis	minigolf
•	Recreatieruimte
•	Kinderanimatie

Periode Prijs
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x)00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00
00 mei   t/m   00 juni E 00

Reserveringskosten E 00  éénmalig
Babypakket E 00  p/w
Huisdier E 00  p/w

Wisseldagen: zaterdag/woensdag

Camping Le Clou ***


