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Trøfler, Gæs og forhistoriske hulemalerier
Dordogne for gourmét’er !
	
  

DORDOGNE GOURMET

På cykeltur gennem den franske
gourmets højborg
Dordogne er ubetinget Frankrigs ande- og gåsefarm, og
landskabet veksler mellem grotter med hulemalerier,
gamle borge og hyggelige landsbyer, valnøddelunde,
majsmarker og tobaksproduktion, ligesom trøfler er et
stort hit på denne egn.

Let rute
I vil på denne tur have rig mulighed for at nyde både gæs,
forhistoriske huler, slotte, smukke byer og…skøn mad og vin!

Dag 4. Omkring Sarlat

Dag 1. Ankomst til Souillac
Velkommen til hjertet af Dordogne og Souillacs
gamle huse, små butikker og klosterkirke.

Dag 2. Souillac - Montignac

(ca. 45 km)

Begynd med en behagelig tur i et autentisk landskab, langt væk fra masseturismens trængsel. I vil
sikkert påskønne et stop på ”Eyrignac Gardens”,
inden I cykler videre gennem typiske landsbyer som
Salignac og Saint Amand de Coly. Herefter fortsættes til Montignac, hvor I overnatter og har mulighed
for at besøge den forhistoriske hule Lascaux II.

(valgfri km)

Let cykeltur i Dordogne-dalen, hvor I kan beundre
adskillige slotte, der ligger lige ved floden, og lands-	
  
byerne Beynac, La Roque Gageac og Domme, der er
klassificeret som nogle af de smukkeste landsbyer
i Frankrig.

Dag 5. Sarlat - Rocamadour

(ca. 54 km)

En behagelig tur på cykelsti og en lille vej langs
Dordogne-floden, der giver jer tid til at beundre det
imponerende Château de Fénelon, inden I kommer
til den regionale park Quercy Causses og den fantastiske landsby Rocamadour.

Dag 6. Omkring Rocamadour

(ca. 28 km)

I rammer igen Dordogne-floddalen i Lacave, hvor I
kan se på huler og beundre udsigten til Belcastelslottet. Herfra følger I Dordogne-floden tilbage til
Souillac.

Dag 8. Souillac
Afrejse eller forlængelse med ekstra dage.

Slottet Castelnaud i La Roque-Gageac

Dag 3. Montignac - Sarlat

Turkode:

(ca. 48 km)

FRA-4
Dordogne

(Valgfri km)

Tag på opdagelse i det tørre landskab Quercy
Causses, den fantastiske Padirac-grotte og landsbyerne Loubressac og Carennac, der ligeledes hører
til blandt nogle af Frankrigs smukkeste landsbyer.

Dag 7. Rocamadour - Souillac

Information

Rejsetype:
Varighed:
Rejseperiode:

Individuel rejse
8 dage (7 nætter)
April - Oktober

Startdage:
Samlet længde:

Hver dag
ca. 200 km

Rutekarakteristik:
Let at cykle for alle. Ruten er flad
og lagt på veje med lidt eller meget
lidt trafik, med enkelte lette
bakker.	
  

I cykler i Vézère-dalen, der vil afsløre sine utallige
forhistoriske skatte for jer, grotter og huleboeres
bosteder. Ruten fører jer videre til forhistoriens
hovedstad Les Eyziers. I følger herefter en rute gennem hjertet af et grønt og frodigt landskab mod
Sarlat, der er en af de vigtigste middelalderbyer i
hele Europa.
Rocamadur
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Inkluderet i pris for
Individuelle rejser:

Generel information
• Cykelturen er en individuel tur uden
guide.

• 7 nætter på gode hoteller i værelse
med eget bad og toilet.
• 7 x halvpension med morgenmad
og aftensmad.
• Velkomstmøde med lokal
engelsktalende medarbejder
• Transport fra Souillac station til det
første hotel når ankomst er med tog.
• Daglig bagagetransport mellem
hotellerne
• Detaljerede rutebeskrivelser og
cykelkort
• Service hotline under hele turen.

Ikke inkluderet i prisen:
• Rejsen til/fra Souillac
• Personlig rejseforsikring
• Cykelleje og leje af evt. udstyr

Les Eyziers i Tayac Sireuil

Afrejsedatoer i 2016 for
Individuelle ture:
Fra 1. maj til 31. oktober 2016 er det
muligt at starte turen hver dag.
Hvis man rejser alene og starter som
den eneste på en given startdato kan
der være ekstra bagagetransporttillæg, da turen er prissat på baggrund
af mindst 2 deltagere.

• Drikkevarer og frokost
• Adgang til museer, attraktioner
m.m.
• Evt. lokale turistskatter.

Rejsetype:
Turens daglige strækninger er
tilrettelagt med afstande, der gør det
muligt at gøre stop undervejs til både
pauser og besøge attraktioner, og I
kan tage turen helt i jeres eget tempo.
De individuelle cykelture er ikke
guidede, og mellem dagens start- og
slutpunkter har I frihed til at følge
ruteforslagene i større eller mindre
grad.

Indkvartering:
På denne tur er overnatningerne
arrangeret på pæne og hyggelige 3*
hoteller med eget bad og toilet.
Halvpension er inkluderet i turen, og
hotellet byder hver aften på en dejlig
gastronomisk oplevelse baseret på
lokale specialiteter.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler
med 7 eller 21 gear, som alle har en
medfølgende cykeltaske.
Endvidere kan der lejes el-cykler,
børnecykler og andet børneudstyr,
hvilket dog findes i et begrænset
omfang og derfor skal bestilles i god
tid i forvejen.
Det er muligt at medbringe egen cykel,
men det er på eget ansvar i forhold til
evt. skade, tab eller tyveri af cyklen.
Brug af cykelhjelm er ikke lovpligtigt i
Frankrig, men for din egen sikkerheds
skyld anbefaler vi både børn og
voksne til at leje eller medbringe en
hjelm.

• I cykler turen i eget tempo og og
holder pauser de pauser, som I har
lyst til og besøger de attraktioner,
som passer til netop jeres smag og
temperament.
• Alle afstande er beregninger af de
anbefalede ruter og mulige omveje.
• Detaljerede kort og informationer
vil blive udleveret og gør det muligt
både at udstikke sin egen rute, hvis
man ønsker det, og undgå at fare
vild i forhold til den anbefalede
rute.

Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Ofte er det billigt at flyve direkte til
Paris (ca. 2 timer uanset om
lufthavnen er Charles de Gaulle eller
Orly). Herfra videre med tog (TGV
og/eller alm.) til Souillac på 3-5 timer.
Alternativt er de nærmeste lufthavne
Bordeaux og Toulouse, evt. med en
mellemlanding i Paris el. lign.
Med tog:
Fra Padborg til Souillac: ca. 20-22
timer med 5-6 skift undervejs.
OBS - Bemærk venligst:
Hvis man ankommer med tog (evt.
efter flyrejse) er det muligt at bestille
transfer, så man bliver afhentet på
stationen i Souillac og kørt til det første
hotel. Denne service er inkluderet i
rejsens pris og koster ikke ekstra, men
vi skal naturligvis kende jeres
rejsearrangement for at koordinere
transporten.
I egen bil:
Padborg – Souillac: ca. 1.570 km

Priser :

Kategori A
1 /4 - 30/4 og
1/10 – 31/10

Sæson 2
1/5–30/6 og
1/9 - 30 /9	
  

Sæson 3
1/7 - 31/8	
  

Pris pr. person i dobbeltværelse 	
  

DKK

6.450

7.100

7.350

Tillæg pr. person i enkeltværelse	
  

DKK

Børn 0-12 år i samme værelse som forældre

DKK

3.750

4.000

4.250

3. person (+12 år) i værelse med 2 fuldt betalende

DKK

5.500

5.800

6.050

Gourmethalvpension

DKK

Inkluderet i prisen pr. person

Leje af cykel med 7 eller 21 gear

DKK

600

Leje af el-cykel

DKK

900

Grupperabat

DKK

5% rabat ved mindst 8 personer

2016	
  

	
  

Sæson 1
	
  

1.850

