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Voorwoord 
Deze opdracht werd gemaakt in het kader van één van onze vakken in de opleiding Toerisme- en 

Recreatiemanagement, in samenwerking met de Beroepsvereniging van Autobus- en 

Autocarondernemers en Reizen Patteeuw. 

In naam van Reizen Patteeuw bieden we een unieke 8-daagse autocarreis aan doorheen de streek 

van de Périgord. Tijdens deze buitengewone ervaring maken we gebruik van de comfortabele luxe 

autocar van Reizen Patteeuw. 

Graag zouden we ook enkele mensen willen bedanken die ons doorheen deze opdracht geholpen en 

gesteund hebben. 

Eerst en vooral gaat onze dank uit naar meneer Patteeuw van reizen Patteeuw voor de verschillende 

tips, professionele ervaring, raad en feedback die we van hem kregen inzake autocarreizen. Ook 

willen we onze contactpersonen bedanken die tijd gemaakt hebben om onze mails en vragen te 

beantwoorden. 

In het bijzonder willen we ook een woord van dank geven aan de betrokken vakdocenten. Zij stonden 

elke keer klaar tijdens dit project en waren bereid om hun vakkennis met ons te delen. 

Wij hopen dat de reizigers deze streek en reis op een leuke manier kunnen ontdekken! 

URL naar de website van deze reis: https://reizenpatteeuwperigord.weebly.com/ 

  

https://reizenpatteeuwperigord.weebly.com/


Périgord

 

 
 

Pagina 2 van 124 

  



Périgord

 

 
 

Pagina 3 van 124 

Inhoud 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 1 

1 Inleiding - De Périgord ..................................................................................................................... 4 

2 Doelgroep analyse ........................................................................................................................... 5 

3 Draaiboek ........................................................................................................................................ 9 

4 Beschrijving excursies, restaurant en hotel .................................................................................. 19 

5 Kaarten Programma ...................................................................................................................... 32 

6 Prijsberekening .............................................................................................................................. 36 

7 De prijs ........................................................................................................................................... 41 

8 Verzekeringen ................................................................................................................................ 42 

9 Hotelbeschrijving - l'Orangerie du Château de Reynats ................................................................ 43 

10 Informatie over de autocar en het autocarbedrijf ........................................................................ 45 

11 Formaliteiten ................................................................................................................................. 46 

12 Bijzonderheden Reizen Patteeuw ................................................................................................. 47 

13 Taken reisleider en chauffeur ........................................................................................................ 49 

14 Animatie op de Autocar ................................................................................................................ 50 

15 Marketing- & communicatieplan .................................................................................................. 51 

16 Contactgegevens ........................................................................................................................... 57 

17 Brochure - 8-daagse reis naar de Périgord .................................................................................... 60 

18 Bronnen ......................................................................................................................................... 65 

19 Bijlagen .......................................................................................................................................... 67 

 

  



Périgord

 

 
 

Pagina 4 van 124 

1 Inleiding - De Périgord 
De regio Dordogne-Lot, beter bekend als de Périgord 

ligt op ongeveer 800 km van Brussel en heeft als 

bekendste reisbestemmingen: Périgueux, Lascaux en 

Bergerac. Met deze groepsreis gaan we deze steden 

dus zeker en vast bezoeken. Uiteraard brengen we je 

langs minder bekende plekjes en laten we je genieten 

van de culinaire verrassingen en unieke uitzichten. 

De natuur weet je elk moment te verbazen. Maar ook 

de bijzondere steden zullen dit doen. Geniet 

onderweg ook van het rijke kleurenpalet van de 

Périgord. 

 

1.1 Ligging 
De Périgord is een regio gelegen in het zuidwesten van Frankrijk. De Dordogne-rivier is het centrum 

van de streek en het departement waarin het gelegen is, het is er dan ook naar vernoemd.  

De Périgord is verdeeld in 4 streken. Enerzijds heb je de Périgord Blanc, dat gekend is voor zijn witte 

kalksteen, anderzijds heb je de Périgord Noir, gekend om zijn dichte bossen rond Sarlat-la-Canéda. 

Daarnaast heb je ook nog de Périgord Vert, een verzameling van groene wei-gebieden en als laatste 

de Périgord Pourpre, de bekende wijngaarden rond Bergerac.  

 

1.2 Folklore 
La Félibrée is een groot Occitaanse feest, dat ieder jaar in een andere stad in de Périgord 

georganiseerd wordt door een vereniging genaamd ‘Lo Bournat dau Périgord’. De eerste Félibrée 

werd in 1903 georganiseerd in Mareuil sur belle. Het feest is dus vooral een symbool van resistentie, 

het behoud van de wortels van het volk en de authentieke wijze van leven. 

 

1.3 Gastronomie 
Truffel en foie gras zijn in Périgord het toppunt van culinair genot. Truffels zijn een zwam die onder 

de grond, op de wortels van verschillende boomsoorten groeien. De truffel is een zeer duur en 

begeerd product in de culinaire wereld.  Met behulp van snuffel varkens of honden, moeten de 

truffels vanuit de ondergrond tussen de wortels van bepaalde eiken worden opgegraven. Foie gras 

wordt gemaakt van de lever van ganzen of eenden en wordt zeer vaak gegeten tijdens de 

feestdagen.  

Rond de stad Bergerac, het hart van de Périgord Pourpre, zijn er ook vele wijngaarden. Zij 

produceren witte en rode wijnen.  

Andere typische ingrediënten en gerechten zijn aardbeien, noten, kaas zoals Cabécou du Périgord en 

Trappe d'Echourgnac, tourin à l’ail en marsepein. 
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2 Doelgroep analyse 
Tijdens het eerste contact met reizen Patteeuw hebben we onze doelgroep gekregen, namelijk 55-

plussers die houden van cultuur, natuur en gastronomie. Aangezien dit een zeer ruime doelgroep is 

hebben we een enquête in google forms opgesteld met enkele vragen over de eventuele reis. Dit om 

wat meer inzicht te krijgen. We hebben deze enquête gedeeld via social media, Facebook en we 

hebben op enkele dagen tijd een respons gekregen van 57 personen. 

 

In deze enquête hebben we gevraagd dat enkel degene die tot deze doelgroep horen, deze zouden 

invullen. Natuurlijk kunnen we niet uitsluiten dat ook jongere mensen de enquête hebben ingevuld. 

We hebben dus geen 100% zekerheid over de correctheid van de gegevens. Hieronder vindt u de 

vragen die we gesteld hebben met onze conclusies erbij. 

 

 

Vraag 1: Welke van onderstaande excursies zou u graag bezoeken/doen? 
 

 
Uit onze ondervraging blijkt dat de meerderheid vooral geïnteresseerd is in culinaire ervaringen en 

het opsnuiven van lokale cultuur. Een kasteelbezoek of het bezoek aan een middeleeuws dorp zijn 

tevens populair, alsook de natuurwandeling. 

We kunnen ook afleiden uit deze grafiek dat er niets is dat niemand wil doen. Er zal dus altijd wel 

iemand geïnteresseerd zijn in bepaalde activiteiten. 

  



Périgord

 

 
 

Pagina 6 van 124 

Vraag 2: Welke excursies u zou helemaal niet graag bezoeken? 
 

 
De ondervraagden zijn het minst enthousiast over bezoeken die te maken hebben met de 

geschiedenis en religie zoals een historisch museum of kathedraal. Ook een grotbezoek of een truffel 

zoektocht zijn minder in trek. 

 

 

Vraag 3: Welk soort hotel zou u verkiezen voor een gastronomische cultuurreis? 
 

 

Uit deze diagram kunnen we duidelijk afleiden dat de doelgroep graag op een speciale locatie zou 

willen overnachten tijdens een gastronomische cultuurreis. 
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Vraag 4: Hoe laat zou u de activiteit ‘s ochtends laten beginnen? 
 

  
Uit alle reacties zijn er maar enkelen die heel vroeg of heel laat willen beginnen. Het ideale uur om 

de dag te starten volgens onze doelgroep is ergens tussen 09h00 en 10h00. Op deze manier hebben 

de reizigers voldoende tijd om ’s morgens te ontbijten. Zo is er ook voldoende tijd om in de 

voormiddag een activiteit in te plannen. 

 

 

Vraag 5: Hoe wilt u dat de activiteiten verlopen?  
 

  
Bij deze vraag kan je stellen dat de reiziger zich niet verplicht wilt voelen tot het participeren aan de 

groepsactiviteit, maar liever de keuze krijgt of hij al dan niet de activiteit meedoet. 
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Vraag 6: Hoe mag de dag ingepland worden?  
 

 

We kunnen hieruit afleiden dat de meerderheid de voorkeur geeft aan een gevuld programma met af 

en toe wat tijd voor ontspanning. Je kunt duidelijk zien dat een intensief programma niet geliefd is bij 

onze doelgroep. 

 

 

Conclusie 
We kunnen concluderen dat we activiteiten moeten organiseren die te maken hebben met de lokale 

cultuur en gastronomie en niet zozeer de historische kant van de streek. De reizigers willen vooral 

interactief de streek ontdekken. Een verblijf in een kasteel of gerenoveerde boerderij is dus de ideale 

plek om in de sfeer van de streek te komen. 

 

Activiteiten zoals de truffel zoektocht of een bezoek aan een grot zijn minder in trek. Volgens komt 

dit omdat er geen uitleg bij de activiteiten staat in de enquête. Hierdoor weten de mensen niet wat 

ze ervan moeten verwachten. Misschien als ze zouden weten dat deze grotten wereldberoemd zijn, 

dat hun mening zou veranderen over het bezoek eraan. 

 

De dag mag niet te vroeg beginnen, maar zeker ook niet te laat. Het ideale tijdstip zal dus niet 

vroeger dan 09h00 en niet later dan 10h00 mogen zijn. Ook mag het programma niet te druk zijn en 

moet er voldoende tijd voorzien worden voor ontspanning. 

 

Bij reizen Patteeuw werken ze met een prijs exclusief de excursies/bezoeken. Hierdoor krijgen de 

reizigers de kans om zelf te beslissen of ze al dan niet deelnemen aan de bezoeken. 
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3 Draaiboek 
 

Dag 1 - maandag 29/06/2020: Moorslede - Périgord (Zie Beschrijving P. 19) 

Tijdstip Activiteiten  Prijs- Duur - Afstand - Adres 

06:00 Vertrek met de autocar van Moorslede naar de Périgord met eerste tussenstop in 
Compiègne voor een ontbijt. 

Duur: 4u 
Afstand: ± 310 km 
Adres: Roeselaarsestraat 163 a, 8890 Moorslede 

10:00 Aankomst bij een wegrestaurant (Aire de Limours) voor een ontbijt. Ontbijt: Niet inbegrepen 
Adres: Aire de Limours - Briis-sous-Forges, 91640, 
Frankrijk 

10:45 We gaan verder met de autocar richting een stopplaats voor het middagmaal. Duur: ±  2u30 
Afstand: ± 210 km 

13:15 Aankomst aan een wegrestaurant (Aire de champs d’amours) voor het middagmaal. 
 

Middagmaal: Niet inbegrepen  
Adres: Aire des Champs d'Amour, 36150 Meunet-
sur-Vatan, Frankrijk 

14:15 We rijden na de lunch verder naar het hotel (met eventueel een plaspauze in Aire de 
Beaune Les Mines) 

Duur: ± 3u30 
Afstand: ± 260 km 

17:45 Aankomst in hotel L’orangerie du Château des Reynats. Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

18:00 Inchecken in het hotel, de kamers verkennen en zich opfrissen. Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

19:30 Avondmaal in het restaurant van het hoofdhotel. Avondmaal: Inbegrepen  
Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

Extra: 

Totale reisduur (Roeselare - Périgord) = 10u 

Totale afstand (Roeselare – Périgord) = ± 780km 

Amplitude = 11u45min  
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Dag 2 - Dinsdag 30/06/2020: Brantôme (Zie Beschrijving P. 20) 

Tijdstip Activiteiten Prijs - Duur - Afstand - Adres 

Vanaf 08:00 Ontbijt in Hotel Ontbijt: Inbegrepen 

09:30 Vertrek met autocar naar Brantôme, Les Jardins tranquilles  Duur: 30 min 
Afstand: ± 25 km 

10:00 Activiteit 1: Les Jardins Tranquilles Activiteit: Inbegrepen (€ 5 per persoon)  
Duur: ± 2 u 
Adres: Lieu dit Chambon, 24310 Brantôme, France 

12:00 Rit met autocar naar het restaurant  Duur: 15 min 
Afstand: ± 5 km 

12:15 Middagmaal in restaurant (Hostellerie du perigord vert) Middagmaal: Inbegrepen (€21,50 per persoon) 
Adres: 7 avenue André Maurois, 24310 Brantôme 

14:15 Wandeling naar Grotte de l’Abbaye de Brantôme en Museum Fernand Desmoulin  Duur: 15 min  
Afstand: ± 500 m 

14:30 Activiteit 2: Grotte de l’Abbaye de Brantôme en Museum Fernand Desmoulin  Activiteit: Inbegrepen (€11 per persoon) 
Duur: ± 2 u 
Adres: Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme 

16:30 Vrije tijd in het Venetië van Frankrijk Prijs: Gratis 
Duur: ± 45 min 
Adres: Brantôme, Frankrijk 

17:00 Enkel voor chauffeur: Autocar verplaatsen naar afgesproken plek Duur: 5 min 
Afstand: 500 m 
Adres: Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme 

17:30 Terugkeer met autocar naar hotel Duur: 30 min 
Afstand: ± 25 km 
Adres: Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme, 

18:00 Aankomst in het hotel Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

Vanaf 19:00 Avondmaal in het hotel  Avondmaal: Inbegrepen 
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Extra: 

Totale reisduur = 1u20min 

Totale afstand = ± 56km 

Amplitude = 8u30min 
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Dag 3 - woensdag 1/07/2020: Bergerac (Zie Beschrijving P. 21) 

Tijdstip Activiteiten Prijs - Duur - Afstand - Adres 

Vanaf 08:00 Ontbijt in hotel Ontbijt: Inbegrepen  

08:50 Vertrek naar Bergerac Duur: ± 1u10 
Afstand: ± 55 km 

10:00 Aankomst in Bergerac (Parking) en wandeling van de parking naar de 
toeristische dienst 

Adres: Rue Junien Rabier, 24100 Bergerac, France 
Duur: 5 min 
Afstand: 450m 

10:10 Activiteit 1: begeleide wandeling door de oude stad  Activiteit: Inbegrepen (€4,30 /€129 voor max 50 personen) 
Duur: ± 1u10 
Adres: 97 Rue Neuve d'Argenson, 24100 Bergerac, Frankrijk 

11:20 Te voet verder gaan naar volgende activiteit Duur: 10 min 
Afstand: 600m 

11:30 Activiteit 2: boottocht op de Dordogne Activiteit: Inbegrepen (€6,50 per persoon) 
Duur: 55 min 
Adres: 14 Quai Salvette, 24100 Bergerac, Frankrijk 

12:25 Te voet verder gaan naar restaurant  Duur: max 5 min 
Afstand: 30 m 

12:30 Middagmaal in Au Riverside  
 

Middagmaal: Inbegrepen (€15 per persoon) 
Adres: 12 quai Salvette, 24100 Bergerac, Frankrijk 

14:30 Terugkeer naar autocar en doorrijden naar volgende activiteit Duur: ± 30 min 
Afstand: ± 7 km 

15:00 Activiteit 3: Chateau de Monbazillac  
 

Activiteit: Inbegrepen (€6,90 per persoon) 
Duur: 1u30 
Adres: Le Bourg, 24240 Monbazillac, Frankrijk 

16:30 Terugkeer met autocar naar hotel Duur: ± 1u15 
Afstand: ± 70 km 

17:45 Aankomst hotel Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

19:30 Diner Diner: inbegrepen  
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Extra: 

Totale reisduur = 2u55min 

Totale afstand = ± 132km 

Amplitude = 8u55min 
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Dag 4 - donderdag 2/07/2020: Périgueux (Zie Beschrijving  P. 22) 

Tijdstip Activiteiten Prijs - Duur - Afstand - Adres 

Vanaf 08:00 Ontbijt in het hotel Ontbijt: Inbegrepen  

09:30 Vertrek naar Périgueux Duur: 20 min 
Afstand: 6 km 
Adres: 16 Cours Tourny, 24000 Périgueux, France 

09:50 Wandelen naar de eerste activiteit Duur: 10 min 
Afstand: 350 m 

10:00 Activiteit 1: Marche des Fermiers of Shoppen’ en stad ontdekken in de Rue 
Limogeanne 
 

Activiteit: Niet inbegrepen (Eigen budget) 
Duur: 2u 
Adres: Place de la Clautre of Rue Limogeanne, 24000 
Périgueux, France  

12:00 Te voet verdergaan naar restaurant l’Eden 
 

Duur: 5 min 
Afstand: 210m 

12:15 Middagmaal in restaurant l’Eden 
 

Middagmaal: Inbegrepen (€23,50 per persoon) 
Adres: 3 rue Aubergerie, 24000 Périgueux 

14:00 Te voet verdergaan naar volgende activiteit Duur: 10 min 
Afstand: 260 m 

14:15 Activiteit 2: La Ville Médiévale-Renaissance  
 

Activiteit: Inbegrepen (€ 5 per persoon) 
Duur: 2u15 
Adres: 9b Place du Coderc, 24000 Périgueux 

16:30 Terugkeer naar autocar en vertrek terug naar hotel Duur: 30 min 
Afstand: 6 km 

17:00 Aankomst hotel Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

19:00 Gastronomisch diner Diner: Inbegrepen  

Extra: 

Totale reisduur = 50min 

Totale afstand = ± 12km 

Amplitude = 7u30min  
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Dag 5 - Vrijdag 3/07/2020: Beynac-et-Cazenac  (Zie Beschrijving  P. 23) 

Tijdstip Activiteiten Prijs - Duur - Afstand - Adres 

Vanaf 08:00 Ontbijt in Hotel Ontbijt: Inbegrepen 

09:00 Vertrek naar Beynac Duur: 2u 
Afstand: 75 km 

11:00 Activiteit 1 : Château de Castelnaud-la-Chapelle  
 

Activiteit: Inbegrepen (€9,67 per persoon))  
Duur: 1u 
Adres: Castelnaud-la-Chapelle, 24250, France 

12:00 Vertrek met de autocar naar het restaurant Duur: 15 min 
Afstand: 6 km 

12:15 Middagmaal in Hôtel Restaurant du Château 
 

Middagmaal: Inbegrepen (€19,50 per persoon) 
Adres: Le Bourg- La Balme, 24220 Beynac & Cazenac 

14:15 Vertrek naar tweede activiteit met autocar Duur: 15 min 
Afstand: 4 km 

14:30 Activiteit 2 : Les jardins de marqueyssac  
 

Activiteit: Inbegrepen (€ 7 per persoon) 
Duur: 45 min 
Adres: 24220 Vezac, France 

15:15 Terugkeer naar autocar en verdergaan naar volgende activiteit Duur:  15 min 
Afstand: 3 km 

15:30 Activiteit 3: Château de Beynac 
 

Activiteit: Inbegrepen (€ 7 per persoon) 
Duur: 1u30 
Adres: Route du château, 24220 Beynac-et-Cazenac, France 

17:00 Terugkeer met autocar naar hotel Duur: 1u45min 
Afstand: 71 km 

18:45 Aankomst hotel Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

Vanaf 19:00 Diner Diner: Inbegrepen 

Extra: 

Totale reisduur = 4u30min 

Totale afstand = ± 159km 

Amplitude = 9u45min  
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Dag 6 - zaterdag 4/07/20: Saleix (Zie Beschrijving P. 24) 

Tijdstip Activiteiten Prijs - Duur - Afstand - Adres 

Vanaf 08:00 Ontbijt in Hotel Ontbijt: Inbegrepen 

09:15 Vertrek naar Sorges Duur: 35 min 
Afstand: ± 25 km 

09:50 Activiteit 1: Rondleiding op een truffelplantage in de Perigord  
 

Activiteit: Inbegrepen (€ 10 per persoon) 
Duur: 1u30 
Adres: Saleix, 24420 Sorges, France 

11:30 Verdergaan naar restaurant Laugerie-basse 
 

Duur: 1u 
Afstand: ± 56 km 

12:30 Middagmaal in restaurant Laugerie-basse Middagmaal: Inbegrepen (€ 19 per persoon) 
Adres: D47 Route de Périgueux, 24620 Les 
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France 

14:30 Vertrekken naar volgende activiteit Duur: 1u30 max (nog niet bekend) 
Afstand: ± 100 km (Nog niet bekend) 

16:00 Evenement: La Felibrée (elk jaar een andere stad en daarom dus nog niet 
bekend) 
 

Activiteit: Gratis 
Duur: 2u 
Adres: Nog niet bekend 

18:00 Terugkeer met autocar naar hotel Duur: 1u30  
Afstand: ± 100 km (Nog niet bekend) 

19:30 Aankomst hotel Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 
Chancelade 

Vanaf 20:00 Diner Diner: inbegrepen 

Extra: 

Totale reisduur = 4u35min 

Totale afstand = ± 291km 

Amplitude = 10u15min 
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Dag 7 - zondag 5/07/20: Montignac & Peyzac-le-Moustier (Zie Beschrijving P. 25) 

Tijdstip Activiteiten Prijs - Duur - Afstand - Adres 

Vanaf 07:00 Ontbijt in Hotel Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

09:00 Vertrek naar activiteit Duur: 1u30  
Afstand: 67 km 

10:30 Activiteit 1: Grotten van Lascaux 
 

Activiteit: Inbegrepen (€ 12,80 per persoon) 
Duur: 2u 
Adres: Lascaux II, Lieu-dit Lascaux, 24290 Montignac, France 

12:30 Terugkeren naar de autocar en verder gaan naar restaurant Duur: 15 min 
Afstand: 2 km 

12:45 Middagmaal in Les Terrasses de Lascaux 
 

Middagmaal: Inbegrepen (€22 per persoon) 
Adres: La grande Béchade 24290 Montignac 

14:45 Verdergaan met autocar naar volgende activiteit Duur: 20 min 
Afstand: 9 km 

15:05 Activiteit 2: Le Château de Losse et ses jardins 
 

Activiteit: Inbegrepen (€7,5 per persoon) 
Duur: 1u05 
Adres: Château de Losse - 24290 THONAC 

16:10 Verdergaan met autocar naar de volgende activiteit Duur: 20 min 
Afstand: 11 km 

16:30 Activiteit 3: La roque St. Christophe 
 

Activiteit: Inbegrepen (€7 per persoon) 
Duur: 1u15 
Adres: La Roque Saint-Christophe - 24620 Peyzac-le-
Moustier 

17:45 Terugkeer met autocar naar hotel Duur: 1u20min 
Afstand: 55 km (afhankelijk van de gekozen weg) 

19:05 Aankomst hotel Adres: 15 Avenue des Reynats, 24650 Chancelade 

19:30 Diner Diner: Inbegrepen 

Extra: 

Totale reisduur = 3u45min 

Totale afstand = ± 144km 

Amplitude = 10u05min  
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Dag 8 - maandag 6/07/20: Perigord → Moorslede (Zie Beschrijving P. 26) 

Tijdstip Activiteiten Prijs - Duur - Afstand - Adres 

Vanaf 07:00 Ontbijt in Hotel + uitchecken Ontbijt: Inbegrepen 

08:00 Vertrek met autocar van hotel naar Moorslede (met eventueel een plaspauze in 
Aire de Baunes Les Mines) 

Duur: 4u 
Afstand: 260 km 
Adres vertrek: 15 Avenue des Reynats, 24650 
Chancelade 

12:00 Middagmaal in Aire des Champs d’Amour Middagmaal: Niet inbegrepen 
Duur: 1u 
Adres: Aire des Champs d'Amour, 36150 
Meunet-sur-Vatan, Frankrijk 

13:00 Verdergaan met autocar richting België Duur: 2u15min 
Afstand: 200 km 

15:15 Aankomst in Aire de Limours om iets te kopen voor het avondmaal of ter plaatse 
iets eten 

Avondmaal: Niet inbegrepen 
Duur: 1u 
Adres: Aire de Limours - Briis-sous-Forges, 
91640, Frankrijk 

16:15 Vertrek met autocar richting België Duur: 3u45 
Afstand: 290 km 

20:00 Aankomst aan reizen Patteeuw (Moorslede)  Adres: Roeselaarsestraat 163a, 8890 Moorslede 

Extra: 

Totale reisduur = 10u 

Totale afstand = ± 750km 

Amplitude = 12u 
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4 Beschrijving excursies, restaurant en hotel 
De reis naar de périgord zal doorgaan van 29 Juni tot en met 6 Juli 2020. Tijdens deze reis hechten 

we vooral belang aan natuur, cultuur en gastronomie.  

4.1 Dag 1: Moorslede - Périgord → zie ‘Draaiboek’ p. 9 

Wegrestaurants 

& Hotel 

Beschrijving Motivatie 

Aire de Limours Een wegrestaurant gelegen bij briis-

sous-Forges, net na Parijs. Het is een 

stop op de autostrade van l’aquitaine. 

Er zijn een Pizzahut, mcdonald en 

twee restaurants genaamd A table en 

Paul aanwezig.  

→ Prijs: Niet inbegrepen 

We kozen voor dit wegrestaurant 

omdat deze werd aangeraden door 

onze autocarondernemer. Er is ook 

voldoende plaats  aanwezig en er zijn 

verschillende mogelijkheden om te 

ontbijten. 

Aire de champs 
d’amours 

Een wegrestaurant gelegen bij 

Meunet-sur-Vatan. Het is een stop op 

de autostrade van l’occitane. Er zijn 

twee  restaurants genaamd Phileas en 

Phileas grill aanwezig.  

→ Prijs: Niet inbegrepen 

→ €40 gerekend voor maaltijd chauffeur 

en reisleider 

We kozen voor dit wegrestaurant 

omdat deze werd aangeraden door 

onze autocarondernemer. Er zijn twee 

goede restaurants aanwezig waar de 

reizigers de kan hebben om een 

middagmaal te nuttigen.  

Aire de Beaune Les 
Mines 

Een wegrestaurant gelegen bij 

Limoges. Het is een stop op de 

autostrade van l’occitane. Er is een 

restaurant genaamd Phileas aanwezig. 

→ Prijs: Niet inbegrepen 

We hebben dit wegrestaurant gekozen 

omdat deze ideaal is om iets kleins te 

kopen om te eten en voor een korte 

plaspauze.  

Hotel L’orangerie du 
Château des Reynat 

Het driesterren hotel is een sportief 

charmehotel gelegen in een klein 

stadje, omringd door de natuur. Je 

waant je in een sprookjesachtige 

omgeving door het nabijgelegen 

kasteel.  
→ Prijs: Halfpension Inbegrepen 

→ Chauffeur en reisleider gratis  

We kozen voor dit hotel omdat er in 

onze doelgroepanalyse naar voor 

kwam dat de mensen graag op een 

speciale locatie wouden slapen zoals in 

een kasteel of een gerenoveerde 

boerderij.  

 

Onze autocarondernemer  vroeg een 

driesterrenhotel met een familiaal 

karakter en een zwembad was mooi 

meegenomen. Ook is het hotel 

centraal gelegen in vergelijking met 

onze activiteiten. Dit hotel is dus ideaal 

voor deze reis.  
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4.2 Dag 2: Brantôme → Zie ‘Draaiboek’ p. 10 

Excursies 

 & restaurant 

Beschrijving Motivatie 

Les Jardins tranquilles  Deze prachtige tuinen zijn al meer dan 

25 jaar opengesteld voor het publiek. 

Gelegen naast de rivier de Dronne met 

honderden bomen, struiken, planten en 

bloemen, fonteinen en beelden om van 

te genieten. Dit jaar is er nog eens 2 ½ 

hectare bos dat wordt bebouwd voor 

wandelingen langs de rivier. 

→ Zelfstandig bezoek door de tuinen met 

vooraf een korte uitleg. 

→ Prijs: €5 

→ Chauffeur en reisleider gratis  

Ondanks dat er in onze 

doelgroepanalyse niet veel 

interesse was in tuinbezoeken, 

vinden we toch dat deze 

prachtige tuinen zeker een 

bezoek waard zijn 

 

De reizigers houden daarnaast wel 

van de natuur en wandelen en dus 

blijkt dit wel een goede activiteit te 

zijn. 

Restaurant Hostellerie 

du perigord vert 

Sinds 15 jaar verwelkomen Marielle & 

Gilles Roby en hun personeel hun gasten 

in hun hotelrestaurant in Brantôme, in 

het hart van de "Groene Perigord". Eend 

en foie gras staan naast Limousin 

rundvlees, lam, walnoten en Périgord 

truffels op de voorgrond. 

→ Menu met voor-, hoofd- en nagerecht 

→ Prijs: €21,50 

→ Chauffeur en reisleider betalend  

We hebben dit restaurant  gekozen 

om zijn ligging. Het ligt op een 

tiental minuten stappen van de 

volgende activiteit. Ze bieden ook 

speciale menu’s aan voor groepen 

en ze hebben voldoende plaats in 

hun restaurant.  

Grotte de l’Abbaye de 
Brantôme en Museum 
Fernand Desmoulin 

Volgens de legende werd de 

benedictijnenabdij van Brantôme aan 

het einde van de 8e eeuw gesticht door 

Karel de Grote. Het bestaat uit een kerk, 

een kloostergalerij, een romaanse 

klokkentoren uit de 11e eeuw gebouwd 

op een rotsachtige uitloper en een 

kloostergebouw met het Museum 

Fernand Desmoulin. 

→ Begeleide tour (oude en recentere deel) 

→ Prijs: €11 

→ Chauffeur en reisleider gratis  

Volgens onze doelgroepanalyse 

waren de mensen niet zo 

enthousiast om een grot te 

bezoeken, maar dit is wel geen 

gewone grot. Het is een abdij 

gebouwd in de grotten en het is er 

prachtig om te zien hoe ze vroeger 

leefden.  

Het is ook  in combinatie met een 

museum en het recentere gedeelte, 

waardoor het toch een activiteit is 

met voor iedereen wat wils.  

Vrije tijd in Brantôme De reizigers krijgen de kans om zelf het 

venetië van de Périgord te ontdekken op 

hun eigen manier. Ze kunnen wat 

shoppen, terrasjes doen of nog een 

wandeling maken.   

→ Prijs: Gratis 

We vinden het belangrijk dat de 

reizigers wat vrije tijd hebben tijdens 

de reis en Brantôme is daarvoor 

ideaal. Het is een kleine, gezellige 

stad, gelegen aan het water waar er 

enkele dingen te doen zijn.  
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4.3 Dag 3: Bergerac → Zie ‘Draaiboek’ p. 12 

Excursies 

 & restaurant 

Beschrijving Motivatie 

Begeleide 

wandeling door de 

oude stad 

Een wandeling in de oude stad met een gids, 

zo komen we meer te weten over de 

verschillende gebouwen en de geschiedenis 

van de stad 

→ Begeleide wandeling 

→ Prijs: €4,30 (€129 max 50 pers) 

→ Reisleider gratis chauffeur neemt niet deel 

Bergerac is een hele mooie stad, 

maar we hebben maar een 

voormiddag dus wou ik er alles 

uit halen. Dat gaat het best met 

een begeleide wandeling zodat 

we meer te weten komen over 

de bezienswaardigheden en 

geschiedenis 

Boottocht op de 

Dordogne 

Aan boord van een traditionele boot vaar je 

op de Dordogne met ondertussen animatie en 

informatie van een gids.  

→ Prijs: €6,50 

→ Reisleider gratis, chauffeur neemt niet deel 

Na een wandeling is het 

belangrijk om even tot rust te 

komen. Hiervoor is een 

boottocht op de prachtige 

Dordogne rivier perfect. Zo 

ontdekken de reizigers  

Restaurant au 
Riverside  

Het restaurant is gelegen aan de oevers van 

de Dordogne en biedt een panoramisch 

uitzicht van de rivier. U kan er genieten van 

traditionele gerechten met lokale producten 

in een gezellige inrichting.  

→ Dagmenu (zonder drank) 

→ Prijs: €15 

→ Chauffeur en reisleider betalend  

Het is een gezellig restaurant 

met veel keuze en het is niet ver 

gelegen van waar we aanmeren 

met de boot.  

Château de 

Monbazillac 

We brengen een bezoek aan de wijngaarden 

met gids en daarna krijgen we uitleg over 

verschillende wijnen en hebben we de 

mogelijkheid om te proeven aan de hand van 

een degustatie 

→ Begeleide tour en degustatie 

→ Prijs: €6,90 

→ Chauffeur en reisleider gratis 

Bij de doelgroepanalyse 

hebben meerdere personen 

laten weten dat zij graag een 

degustatie zouden bijwonen 

en de kastelen waren ook in 

trek daarom hebben we deze 

twee troeven kunnen 

combineren in één excursie. 
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4.4 Dag 4: Périgueux → Zie ‘Draaiboek’ p. 14 

Excursies 

 & restaurant 

Beschrijving Motivatie 

Marche des Fermiers 

of/en Shoppen in rue 

Limoges Anne 

Traditionele markt met lokale producten, 

ambachten, enz. Hier krijgt de reiziger vrije 

tijd om de voormiddag zelf te vullen met 

dingen die hij wil, dat kan op de traditionele 

markt of shoppen in de winkelstraat. Daar 

heeft hij volledige keuze in.  

→ Vrije tijd 

→ Prijs: eigen budget 

We willen de reizigers ook 

wat vrije tijd geven en 

daarvoor is een traditionele 

lokale markt een ideale 

activiteit. Zo kunnen ze 

eventueel een souvenirtje 

kopen voor thuis of die wijn 

of kaas die ze net zo lekker 

vonden. Hetzelfde geldt 

voor het shoppen.  

Restaurant l’Eden Het restaurant heeft een traditionele Franse 

keuken, met specialiteiten in foie gras. 

L’Eden bestaat uit drie zalen voor 35 

personen.  

→ Menu met glas wijn, aperitief 

→ Prijs: €23,50 

→ Chauffeur en reisleider gratis 

Een goed gelegen 

restaurant, dat gastvrij is en 

een lekker menu aanbiedt.  

La Ville Médiévale-

Renaissance 

Na een historische presentatie in de laatste 

toren van de middeleeuwse wal, wandelt u 

door de steegjes van het beschermde 

gebied. U heeft ook toegang tot de 

binnenplaatsen en een trap uit de 

renaissance. Uw bezoek eindigt in de 

kathedraal Saint-Front, een belangrijke 

tussenstop op de wegen van de 

pelgrimsroute naar Santiago de 

Compostela. 

→ Wandeling met een gids  

→ Prijs: €5 

→ Reisleider gratis, chauffeur neemt niet deel 

Périgueux is de hoofdplaats 

van de Périgord, daarom is 

het belangrijk dat we meer 

te weten komen over de 

geschiedenis en hoe beter 

de stad te verkennen dan in 

een wandeling met gids?  
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4.5 Dag 5: Beynac-et-Cazenac → Zie ‘Draaiboek’ p. 15 

Excursies 

 & restaurant 

Beschrijving Motivatie 

Château de 

Castelnaud-la 

-Chapelle 

De versterkte burcht van Castelnaud is 

gebouwd op een rotspunt en biedt een 

prachtig panorama over de Dordognevallei. 

Een collectie wapens, wapenrustingen en 

reconstructies op ware grootte laten je de 

oorlogskunst van de middeleeuwen en een 

aantal aspecten van het leven van de heren 

van Castelnaud ontdekken. 

→ Begeleide tour met gids 

→ Prijs: €9,60 per persoon  

→ Reisleider gratis, chauffeur neemt niet deel 

In onze enquête hebben veel 

mensen aangeduid dat ze graag 

een kasteel zouden willen 

bezoeken.  

 

De oorlog is een interessant 

onderwerp voor onze 

doelgroep. 

Hôtel Restaurant du 
Château 

Het restaurant bevindt zich in een oud fort 

waar alle gerechten huisgemaakt zijn.  

→ Menu zonder drank 

→ Prijs: €19,50 per persoon 

→ Chauffeur en reisleider gratis 

 

Het is een viersterrenhotel  

het restaurant heeft ook heel 

goede recensies en er heerst 

een gezellig sfeer.  

Les jardins de 

Marqueuyssac 

Op dit moment is deze tuin, de meest 

bezochte tuin in de Périgord. Het park, 

ontworpen om te wandelen, kijkt uit over 

de hele Dordogne-vallei met zijn prachtige 

krijtrotsen. Het onthult het meest 

spectaculaire, panoramische uitzicht over 

de Périgord, dat mogelijk is. 

→ Begeleide tour met gids 

→ Prijs: €7 per persoon 

→ Reisleider gratis, chauffeur neemt niet deel 

Ondanks dat niet veel 

mensen tuinbezoeken 

interessant leken te vinden, 

vinden we toch dat deze 

prachtige tuinen zeker een 

bezoek waard zijn 

 

Onze doelgroep houdt 

daarnaast ook van wandelen, 

dus leek het ons wel een 

goede activiteit 

Château de Beynac Het kasteel van Beynac is het meest 

authentieke kasteel van de Périgord 

gebouwd in 1115 op een rots met uitzicht 

op het dorp Beynac-et-Cazenac, de rivier de 

Dordogne en de vallei van de Dordogne. 

Het vertelt de geschiedenis van de stad en 

laat je treden in de voetsporen van o.a. 

Richard Leeuwenhart. 

→Vrij bezoek 

→ Prijs: €7 per persoon 

→ Chauffeur en reisleider gratis 

In onze enquête hebben heel 

wat mensen aangeduid dat ze 

graag een kasteel zouden willen 

bezoeken. 
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4.6 Dag 6: Saleix → Zie ‘Draaiboek’ p. 16 

Excursies 

 & restaurant 

Beschrijving Motivatie 

Rondleiding op een 

truffelplantage 

Naast een gewone rondleiding wordt er  

ook de kans gegeven  om zelf op zoek te 

gaan naar truffels met honden.  Ook leren 

de reizigers de kookkunsten van 

geweldige chefs kennen en staat er een 

kleine maaltijd met truffels op het menu. 

→ Begeleide tour  

→ Prijs: €20 per persoon  

→  Chauffeur en reisleider gratis 

Uit onze ondervraging bleek dat 

heel wat mensen hier niet zo 

enthousiast over waren, maar 

volgens ons weten ze niet zo goed 

wat deze rondleiding op de  

truffelplantage  inhoudt. 

 

MAAR: Wat wel blijkt is dat onze 

doelgroep wel geïnteresseerd is in 

gastronomie en activiteiten waarbij 

ze iets kunnen proeven. Dus dit is 

wel de ideale activiteit hiervoor 

Restaurant Laugerie-
basse 
 

Een familiaal viersterrenrestaurant met een 

authentieke keuken en met traditionele 

gerechten. 

→ Menu met fles rosé 

→ Prijs: € 19 

→  Chauffeur en reisleider gratis 

 

Het is een viersterrenrestaurant en 

een zeer familiaal restaurant. 

Daarnaast is het ook een heel 

gezellig restaurant 

 

Evenement: La 

Felibrée 

Het meest populaire evenement in de 

Périgord is zeker en vast La Felibrée in 

juni. Een mix van cultuur, tradities, 

kostuums, dansen, liedjes,… zorgen voor 

een geweldige ervaring. Dit is echt een 

must wanneer je de Périgord in deze 

periode bezoekt. 

→Vrij bezoek  

→ Prijs: gratis  

Een lokaal evenement viel 

heel erg in de smaak bij 

onze doelgroep. 

 

Dit is een heel speciaal 

evenement, waarbij we vinden 

dat het wel belangrijk is dat de 

reizigers de lokale tradities en 

cultuur ontdekken en leren 

kennen.  
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4.7 Dag 7: Montignac & Peyzac-le-Moustier → Zie ‘Draaiboek’ p. 17 

Excursies 

 & restaurant 

Beschrijving Motivatie 

De Grotten van 

Lascaux 

Voor het eerst wordt Lascaux getoond in zijn 

geheel. Een ongeëvenaarde complete replica 

speurt de ontdekking van deze beroemde 

versierde grot na. Maar het avontuur stopt 

hier niet: 4 exhebitiehallen onderzoeken de 

plek die behoren tot Lascaux in ‘World Cave 

Art’ en zijn relatie tot hedendaagse creaties.  

→ Begeleiding  d.m.v. een tablet en een gids. 

→ Prijs: €12,80 per persoon 

→ Chauffeur en reisleider betalend  

De Grotten van Lascaux zijn 

wereldberoemd en dus zeker 

de moeite waard om eens te 

bezoeken. Het is een unieke 

ervaring om te zien wat onze 

voorouders zoveel jaar 

geleden hebben gemaakt en 

nu wordt gezien als kunst. 

Les Terrasses de 
Lascaux 

Het is een bistro-restaurant dat zich 

onderscheidt van andere door de nabije 

ligging bij de Grotten van Lascaux. Het is ook 

een zeer degelijk restaurant in het hart van de 

Périgord Noir die een keuken aanbiedt die 

gebruik maakt van kwaliteitsvolle lokale 

producten.  

→ Menu met voor-, hoofd- en nagerecht 

→ Prijs: € 22  

→ Chauffeur gratis, maar reisleider betalend 

Het restaurant werkt vaak 

samen met groepen dus er is 

genoeg plaats en er is ook een 

parking aanwezig voor de 

autocar. Het is ook dicht 

gelegen bij de vorige activiteit 

(de Grotten van Lascaux). 

Le Château de 

Losse et ses Jardins 

Zoals we kunnen zien is het kasteel vrijwel nog 

intact gebleven, behalve dan de schade die is 

geleden door de tijd. Hierdoor is hij geklasseerd 

als ‘Historisch Monument’ van 1928. De tuinen 

en de muren lijken net juwelen. Ze zijn gelabeld 

als “Jardins Remarquables” in 2004 door het 

Ministerie van Cultuur. Het laat een herinnering 

van perfecte harmonie achter. 

→Begeleide rondleiding in het kasteel + tuinen zijn 

vrij te bezoeken 

→ Prijs: €7,50 per persoon 

→ Reisleider gratis, chauffeur neemt niet deel 

De Périgord staat deels 

bekend om haar kastelen. Een 

kasteelbezoek kan dus zeker 

niet ontbreken in ons 

programma. De combinatie 

van een kasteelbezoek en een 

bezoek aan een mooie tuin 

lijkt ons dan geschikt om wat 

variatie aan te bieden aan de 

reizigers. 

La Roque St. 

Christophe 

Opmerkelijk door de machtige vormen, het 

aantal woningen en de vroege bezetting van de 

mens in de geschiedenis, vormt deze site een 

omgeving van een zeldzame en ruwe 

schoonheid binnen de Périgord. 

→ Mogelijkheid tot gratis begeleid bezoek, maar 

mogelijkheid tot bezoek zonder gids  

→ Prijs = €7 p.p. 

→  Reisleider gratis, chauffeur neemt niet deel 

Het is een unieke beleving om 

te zien hoe onze voorouders 

leefden en wat ze zoal deden 

tijdens hun dag. Deze site 

toont dit alles. Het is een 

mooie afsluiter van een dag 

die we begonnen zijn met de 

kunst van diezelfde 

voorouders. 
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4.8 Dag 8: Périgord - Moorslede → Zie ‘Draaiboek’ p. 18 

Wegrestaurants Beschrijving Motivatie 

Aire de Baunes Les 

Mines 

Een wegrestaurant gelegen bij Limoges. Het 

is een stop op de autostrade van l’occitane. 

Er is een restaurant genaamd Phileas 

aanwezig. We stoppen hier enkel voor een 

plaspauze 

Het ligt op de ideale plek tussen 

de plaats van vertrek (het hotel) 

en het wegrestaurant voor de 

lunch. Hier kan de chauffeur een 

korte pauze nemen, en de 

reizigers een plaspauze. 

Aire des Champs 

d’Amour 

Een wegrestaurant gelegen bij Meunet-sur-

Vatan. Het is een stop op de autostrade van 

l’occitane. Er zijn twee  restaurants 

genaamd Phileas en Phileas grill aanwezig.  

→ Prijs: Niet inbegrepen 

→ €40 gerekend voor maaltijd chauffeur en 

reisleider 

Dit wegrestaurant werd 

aangeraden door de autocarist 

waarmee we samenwerken. Er 

zijn twee goede restaurants 

aanwezig waar de reizigers de 

kan hebben om een middagmaal 

te nuttigen.  

Aire de Limours Een wegrestaurant gelegen bij briis-sous-

Forges, net na Parijs. Het is een stop op de 

autostrade van l’aquitaine. Er zijn een 

Pizzahut, mcdonald en twee restaurants 

genaamd A table en Paul aanwezig. We 

stoppen hier enkel voor een plaspauze 

Ook deze aire ligt ideaal om even 

pauze te nemen en naar het 

toilet te kunnen gaan. 

Aire Assevillers 

Ouest 

Dit wegrestaurant biedt volgende 

restaurants aan: Bakkerij Paul, l’Arche, Le 

Boeuf Jardinier, Pomme de Pain en Quick. 

Je kunt er ook vlug iets kopen bij Oui Shop 

& Relay. 

→ Prijs: Niet inbegrepen 

Dit is een van de laatste 

wegrestaurants die we zouden 

tegenkomen op weg van de 

Périgord naar Moorsele. Het 

heeft verschillende 

mogelijkheden om iets te eten, 

zodat de reizigers zelf iets 

kunnen kiezen. 
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4.9 Overzicht rij- en rusttijden 
 

4.9.1 Dag 1 (Bijlage 24) 
 

Met Mappy: 

0:00 - 6:00 Rust 

6:00 - 10:00 Rijden 

10:00 - 10:45 Rust 

10:45 - 13:30 Rijden 

13:30 - 14:30 Rust 

14:30 - 18:15 Rijden 

18:15 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 10u30min 

Rusttijd = 13u30min 

Amplitude = 12u15min 

 

Met Google Maps: 

0:00 - 6:00 Rust 

6:00 - 10:00 Rijden 

10:00 - 10:45 Rust 

10:45 - 13:15 Rijden 

13:15 - 14:15 Rust 

14:15 - 17:45 Rijden 

17:45 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 10u 

Rusttijd = 14u 

Amplitude = 11u45min 
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4.9.2 Dag 2 (Bijlage 25) 
 

0:00 - 9:30 Rust 

9:30 - 10:00 Rijden 

10:00 - 12:00 Rust 

12:00 - 12:15 Rijden 

12:15 - 17:00 Rust 

17:00 - 17:05 Rijden 

17:05 - 17:30 Rust 

17:30 - 18:00 Rijden 

18:00 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 1u20min 

Rusttijd = 22u40min 

Amplitude = 8u30min 

 

4.9.3 Dag 3 (Bijlage 26) 
 

0:00 - 8:50 Rust 

8:50 - 10:00 Rijden 

10:00 - 14:30 Rust 

14:30 - 15:00 Rijden 

15:00 - 16:30 Rust 

16:30 - 17:45 Rijden 

17:45 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 2u55min 

Rusttijd = 21u05min 

Amplitude = 8u55min  
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4.9.4 Dag 4 (Bijlage 27) 
 

0:00 - 9:30 Rust 

9:30 - 9:50 Rijden 

9:50 - 16:30 Rust 

16:30 - 17:00 Rijden 

17:00 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 50min 

Rusttijd = 23u10min 

Amplitude = 7u30min 

 

4.9.5 Dag 5 (Bijlage 28) 
 

0:00 - 9:00 Rust 

9:00 - 11:00 Rijden 

11:00 - 12:00 Rust 

12:00 - 12:15 Rijden 

12:15 - 14:15 Rust 

14:15 - 14:30 Rijden 

14:30 - 15:15 Rust 

15:15 - 15:30 Rijden 

15:30 - 17:00 Rust 

17:00 - 18:45 Rijden 

18:45 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 4u30min 

Rusttijd = 19u30min 

Amplitude = 9u45min 
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4.9.6 Dag 6 (Bijlage 29) 
 

0:00 - 9:15 Rust 

9:15 - 9:50 Rijden 

9:50 - 11:30 Rust 

11:30 - 12:30 Rijden 

12:30 - 14:30 Rust 

14:30 - 16:00 Rijden 

16:00 - 18:00 Rust 

18:00 - 19:30 Rijden 

19:30 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 4u35min 

Rusttijd = 19u25min 

Amplitude = 10u15min 

 

4.9.7 Dag 7 (Bijlage 30) 

0:00 - 9:00 Rust 

9:00 - 10:30 Rijden 

10:30 - 12:30 Rust 

12:30 - 12:45 Rijden 

12:45 - 14:45 Rust 

14:45 - 15:05 Rijden 

15:05 - 16:10 Rust 

16:10 - 16:30 Rijden 

16:30 - 17:45 Rust 

17:45 - 19:05 Rijden 

19:05 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 3u45min 

Rusttijd = 20u15min 

Amplitude = 10u05min 
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4.9.8 Dag 8 (Bijlage 31) 
 

Met Mappy: 

0:00 - 8:00 Rust 

8:00 - 12:00 Rijden 

12:00 - 13:00 Rust 

13:00 - 15:30 Rijden 

15:30 - 16:30 Rust 

16:30 - 20:15 Rijden 

20:15 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 10u15min 

Rusttijd = 13u45min 

Amplitude = 12u15min 

 

Met Google Maps: 

0:00 - 8:00 Rust 

8:00 - 12:00 Rijden 

12:00 - 13:00 Rust 

13:00 - 15:15 Rijden 

15:15 - 16:15 Rust 

16:15 - 20:00 Rijden 

20:00 - 0:00 Rust 

Rijtijd = 10u 

Rusttijd = 14u 

Amplitude = 12u 
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5 Kaarten Programma  

5.1 Dag 1: Moorslede – Périgord 

 

 

5.2 Dag 2: Brantôme 
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5.3 Dag 3: Bergerac 

 

 

5.4 Dag 4: Périgueux 
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5.5 Dag 5: Beynac-et-Cazenac 

 

 

5.6 Dag 6: Saleix 
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5.7 Dag 7: Montignac & Peyzac-le-Moustier 

 

 

5.8 Dag 8: Périgord – Moorslede 

 

  



Périgord

 

 
 

Pagina 36 van 124 

6 Prijsberekening  
 → Gebaseerd op 30 personen 

 

Vervoer (€4781,60)      €159,39 
Autocar (€330 X 8 dagen = €2640)     €88 
Aantal kilometers (2324 km X 0,90 = €2091,60)   €69,72 

Extra kost (overschrijding (2u) amplitude X €25 = €50)  €1,67 

 

Taksen of péage (2 X €110,80 = €221,60, Bijlage 1 en 18) €7,39 

Logement (Bijlage 2)      €538,65 
Hotel         €466,65 

Drank tijdens diner (7 X €6)     €42  

Gastronomisch diner (1 X €30)     €30 

Single supplement  (€174,90, Bijlage 2) 

 

Catering       €120,50 
Restaurant Hostellerie du Perigord vert (Bijlage 5):     €21,50 (zonder drank) 

Restaurant Au Riverside (Bijlage 8):     €15 (zonder drank) 

Restaurant l’Eden (Bijlage 11):     €23,50 (glas wijn + aperitief) 

Restaurant du Château (Bijlage 19):     €19,50 (zonder drank) 

Restaurant Laugerie-basse (Bijlage 22):      €19 (Met fles rosé) 

Restaurant Les Terrasses de Lascaux (Bijlage 15):    €22 (Met wijn en koffie) 

 

 

Bezoeken       €99,67 
Les jardins tranquilles (Bijlage 4)     €5 

Grotte de l’Abbaye de Brantôme (Bijlage 6)    €11 

Vrije tijd in Brantôme (Geen bijlage)    Gratis 

 

Begeleide wandeling Bergerac (€129) Bijlage 7)   €4,30 

Boottocht op de Dordogne(Bijlage 7)    €6,50 
Château de Monbazillac (Bijlage 9)     €6,90 

 

Marche des Fermiers (Bijlage 13)     Gratis 
La Ville Médiévale-Renaissance (Bijlage 10)    €5 
 
Château de Castelnaud-la-Chapelle (Bijlage 12)   €9,67 
Les jardins de Marqueyssac (Bijlage 20)    €7 
Château de Beynac (Bijlage 21)     €7 
 
Rondleiding op een truffelplantage in de Perigord (Bijlage 23)  €10 
La Felibrée (Geen Bijlage)      Gratis 
 
Grotten van Lascaux (Bijlage 14)     €12,80 
Le Château de Losse et ses jardins (Bijlage 16)   €7,5 
La roque St. Christophe (Bijlage 17)     €7 
 
 

Kosten chauffeur (€76,50)     €2,55 
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Fooi chauffeur (€30 per dag x 8 dagen = €240)   €8 

 

 

Kosten begeleider (€118,80)     €3,96 

 

  

Vergoeding begeleider  (€125 per dag X 8 dagen = €1000 ) €33,33 

  

 
KOST       CHAUFFEUR  REISLEIDER 
Middagmaal Air de champs d’amours (Geen bijlage)  €20   €20 

Hotel (Bijlage 2)      Gratis   Gratis 

 

Les Jardins Tranquilles (Bijlage 4)    Gratis   Gratis 

Maaltijd in Hostellerie du perigord vert (Bijlage 5)  €21,50   €21,50 

Grotte de l’Abbaye (Bijlage 6)    Gratis   Gratis 

 

Begeleide wandeling Bergerac (€129) (Bijlage 7)  /   Gratis 

Boottocht op de Dordogne (Bijlage 7)   /   Gratis 
Middagmaal in Au Riverside (Bijlage 8)   €15   €15 
Château de Monbazillac (Bijlage 9)     Gratis   Gratis 

 

Marché des Fermiers (Bijlage 13)    Gratis   Gratis 
Middagmaal in l’Eden (Bijlage 11)    Gratis   Gratis 
La Ville Médiévale-Renaissance (Bijlage 10)   /   Gratis 
 
Château de Castelnaud-la-chapelle (Bijlage 12)  /   Gratis 
Middagmaal in Hôtel Restaurant du Château (Bijlage 19) Gratis   Gratis  
Les jardins de marqueyssac (Bijlage 20)   /   Gratis 
Château de Beynac (Bijlage 21)    Gratis   Gratis  
  
Rondleiding op een truffelplantage (Bijlage 23)  Gratis   Gratis  
Middagmaal in Laugerie-basse (Bijlage 22)   Gratis   Gratis 
La Félibrée (Geen bijlage)     Gratis   Gratis 
 
Grotten van Lascaux (Bijlage 14)    /   €12,80 
Middagmaal in Les Terrasses de Lascaux (Bijlage 15)  Gratis   €22 
Le Château de Losse et ses jardins (Bijlage 16)  /   €7,50 
La roque St. Christophe (Bijlage 17)    /   Gratis 
 
Middagmaal in Aire des Champs d’Amour (Geen bijlage) €20   €20 

 

 

Totaal       €76,50    €118,80  
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Prijs gebaseerd op basis van een dubbele kamer 
 

Totaal netto       €873,77 

 

 

Winst (10%)       €97,09 

 

 

X1        €970,86 

 

 

BTW (2.73%)       €26,50 

 

 

X2        €997,36 

 

 

Garantiefonds reizen (0.15%)     €1,50  

 

 

X3        €998,86  

 

 

Verkoopprijs       €1000 
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Prijs gebaseerd op basis van een dubbele kamer met single gebruik 
 

Totaal netto       €1048,67 

 

 

Winst  (10%)       €116,52 

 

 

X1        €1165,19 

 

 

BTW (2.73% )       €31,81 

 

 

X2        €1197 

 

Garantiefonds reizen (0.15%)     €1,80 

 

 

X3        €1198,80 

 

 

Verkoopprijs       €1200 
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Prijs Excursies 

 

Totaal netto       €99,67 

 

 

Winst  (10%)       €11,07 

 

 

X1        €110,74 

 

BTW (2.73%)       €3,02 

 

 

X2        €113,76 

 

Garantiefonds reizen (0.15%)     €0,17 

 

 

X3        €113,93 

 

Verkoopprijs       €115 
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7 De prijs 
De totale prijs in een dubbele kamer is: €1000 

De totale prijs in een dubbele kamer voor single gebruik is: €1200 

Supplement voor alle excursies: €115 

Inbegrepen in de prijs: 

● Vervoer per luxe autocar 

● Professionele begeleiding 

● Alle overnachtingen in een goed en comfortabele hotel met bad of douche en toilet 

● Verblijf op basis van volpension (avondmaal de eerste dag tot ontbijt de laatste dag)  

● Parking in Moorslede 

● Fooien chauffeur en gids 

Niet inbegrepen in de prijs: 

● Maaltijden onderweg (de eerste en laatste dag) 

● Tafeldranken (Wel bij ontbijt en avondmaal) 

● Vermelde uitstappen  en toegangsgelden  

● Annulatie- en bijstandsverzekering (voorwaarden) 

● Ophaaldienst 

● Carplaatsen 

● Toeristenbelasting en eventuele BTW verhogingen 

● Audiogids  

Opgelet : Indien er geen verzekering bij ons afgesloten wordt, gelden de bijzondere voorwaarden 

voor de begeleide reizen (Zie brochure reizen Patteeuw p. 286 - 288, Bijlage 32) 
https://www.reizenpatteeuw.be/brochure-2019/index.html#page=291 

Voorschot 

Het voorschot moet betaald worden ten laatste 3 weken na de inschrijving. 

● Reizen tot € 1200,00 per persoon: voorschot van € 200,00 per persoon 

● Reizen vanaf € 1200,00 per persoon: voorschot van € 400,00 per persoon 

 

Ophaaldienst 

Reizigers hebben de mogelijkheid om thuis opgehaald en teruggebracht te worden. Deze dienst 

wordt aangeboden mits een vergoeding: 

● € 15,00 per persoon binnen een straal van 20 km 

● € 25,00 per persoon binnen een straal van 20 - 40 km 

● Meer dan 40 km op aanvraag 

 

Carplaatsen 

Reservatie van uw zitplaats is mogelijk: 

● Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon 

● Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis 

● Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis 

https://www.reizenpatteeuw.be/brochure-2019/index.html#page=291
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8 Verzekeringen 

8.1 Annulatie 
● Europ Assistance komt tussen in de annulatiekosten bij onder andere: 

● Ziekte of ongeval van verzekerde, zijn/haar echtgenoot, zijn/haar familie tot de tweede graad 

● Oproep als getuige of jurylid 

● Herexamens 

● Stoffelijke schade aan onroerende goederen 

● Adoptie 

● Ontslag om economische redenen 

● Annulatie medereiziger 

 

8.2 Reis- en bijstand personen 
● Medische kosten in het buitenland(tot € 250.000,00) 

● Medische nazorg in België na ongeval (tot € 2.500,00) 

● Ziek, gekwetst of overlijden: repatriëring 

● Terugkeer bij overlijden van een familielid in België 

● Verblijfskost familielid bij hospitalisatie van min. 5 dagen(tot € 500,00) 

● Opsporings- en reddingskosten in de bergen(tot € 5000,00) 

● Terugbetaling van uw vervoer naar het ziekenhuis na ongeval 

● Bagage(tot € 1.250,00) 

 

8.3 Premie annulatie- en bijstandsverzekering 
● 2 en 3 daagse reizen: € 35,00 per persoon 

● 4 tot 8 daagse reizen: € 44,00 per persoon 

● 9 tot 16 daagse reizen: € 50,00 per persoon 

 

Indien de prijs van de reis boven de € 1.250,00 per persoon is, komt er een toeslag bij van €20,00 per 

schijf van € 250,00 

Voor reizen boven de € 2.750,00 per persoon: verzekering op aanvraag 
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9 Hotelbeschrijving - l'Orangerie du Château de Reynats  
Het driesterren hotel is een sportief charmehotel gelegen in een klein stadje, omringd door de 

natuur. Je waant je in een sprookjesachtige omgeving door het nabijgelegen kasteel.  

  

9.1 Ligging 
l'Orangerie du Château de Reynats is een gelegen in het hart van de Périgord, in het stadje 

Chancelade. Het ligt binnen 15 minuten lopen van Abbaye de Chancelade en Golf Public de 

Périgueux. Ook Jardin des Arenes en Musée Gallo-Romain liggen binnen 10 km afstand. 

  

9.2 Prijzen  
Prijzen voor 8 dagen/7 nachten, met de taxen inbegrepen in halfpension:  

● Halfpension 

○ ½ double: €466,65 

○ Single: €641,55 (€174,90 toeslag per persoon) 

 

● Supplement drank: 6 /persoon/maaltijd ( 2 glazen wijn en koffie) = € 42/persoon 

● Een supplement gastronomische maaltijd: 30/persoon/maaltijd = € 30/persoon 

● Vanaf 20 personen: Gratis chauffeur en 1 persoon (Reisleider) gratis per 25 personen  

De totale prijs voor de accommodatie in een dubbele kamer in halfpension is €538,65 per persoon. 
Indien je een single kamer wenst, dan is de prijs €713,55 per persoon. Dit is inclusief de drank tijdens 
het ontbijt en het avondmaal en een gastronomische maaltijd. 
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9.3 Maaltijden in het hotel 
Het ontbijt wordt elke ochtend geserveerd in het nabijgelegen Chateau Des Reynats, een 19e-eeuws 

kasteel op slechts 20 meter afstand. Daar vindt u ook de bistro La Verrière en het restaurant L'Osion, 

dat met een michelinster is bekroond.  

● Amerikaans ontbijt 

● Avondmaal bestaat uit 3 gangen 

 
 

9.4 Faciliteiten hotel  
Het hotel beschikt over vele faciliteiten en is omgeven door fraai aangelegde tuinen en het beschikt 

over een buitenzwembad, bar/lounge, een tennisbaan, koffiebar, een business center en gratis WiFi. 

Er is gratis parkeergelegenheid op het terrein aanwezig, ideaal voor de autocar. 

  

 

9.5 Faciliteiten kamer 
De kamers zijn ingericht met wit marmer, pastelkleurige tegels en donker hout. Elke kamer is 

uitgerust met een eigen badkamer, een lcd-televisie met satellietontvangst, een telefoon en gratis 

WiFi. 
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10 Informatie over de autocar en het autocarbedrijf 

10.1 Autocarbedrijf 
Reizen Patteeuw is zowel een reisbureau als een autocarbedrijf dat gespecialiseerd is in begeleide 

reizen, waaronder ook vliegvakanties. In de brochure vind je veel reizen terug, maar er is altijd de 

mogelijkheid om à la carte reizen samen te stellen. Reizen patteeuw investeert steeds in nieuwe luxe 

autocars. Hun wagenpark bestaat uit 4 autocars (Setra Mercedes Topclass), waarvan 3 met een 

glazen panoramadak.  

 

10.2 Soort autocar 
Bij reizen Patteeuw wordt er gewerkt met een Setra Mercedes Topclass autocar, type S516 HDH. De 

zetels zijn individuele relaxzetels met eigen leeslampen, waarbij zowel de rugleuning als de afstand 

naar het gangpad toe verstelbaar zijn. Er is ook voldoende ruimte tussen de zetels. Aan boord zijn 

een toilet, een koelkast, airco, gps, aansluitingen voor laptop, digitale tv, Tv-schermen en alle 

nieuwste veiligheidsvoorzieningen aanwezig. De reizigers kunnen genieten van het uitzicht boven 

hen door het panoramisch dak. In de drukke periodes is het mogelijk dat er gebruik gemaakt wordt 

van een andere autocar van een collega.  

 

10.3 Capaciteit van de autocar 
In de autocar is er een capaciteit van 55 zitplaatsen en daar bovenop nog een klapstoel voor de 

reisleider en de bestuurderszetel voor de chauffeur. Tijdens deze reis zullen we waarschijnlijk niet de 

volledige capaciteit gebruiken.  

 

10.4 Indeling van de autocar  
De autocar wordt volgens de normaal normen ingedeeld. Bij reizen patteeuw wordt er gebruik 

gemaakt van het op voorhand boeken van de carplaatsen. Bij de boeking van de reis, kunnen de 

reizigers hun plaats op de autocar kiezen. Wel wordt er hiervoor een supplement gerekend.  De 

exacte prijzen vindt u terug bij de informatie over de prijs.  

De reisleider krijgt op de eerste rij een plaats aangeboden. Hierdoor kan hij of zij makkelijk 

communiceren met de chauffeur en kan hij of zij ook makkelijk mededelingen doen vooraan in de 

autocar. De autocar is hiervoor voorzien van een microfoon. De reisleider kan zo ook snel uit de 

autocar stappen bij aankomst bij een bezienswaardigheid, hotel, restaurant ... 
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11 Formaliteiten 

11.1 Reisdocumenten 
Om naar Frankrijk te reizen ben je enkel verplicht om een geldige identiteitskaart in bezit te hebben. 

U kan deze nodig hebben aan de receptie van het hotel om u te registreren. Het is niet nodig om een 

visum aan te vragen om naar Frankrijk te reizen.  

 

11.2 Vaccinaties 
Om naar Frankrijk te reizen is het enkel nodig om de basisvaccinaties te vernieuwen. De 

basisvaccinaties zijn Mazelen, Bof, Rubella, Kinkhoest Polio (kinderverlamming), Difterie, Tetanus 

(klem) en ook Hepatitis A/B.  

 

11.3 Tips  
● Let op voor een zonnesteek en verbranding. 

● Voorzie kleren voor elke situatie en weersomstandigheden. 

● Indien je snel reisziek bent, zorg voor voldoende water, medicatie, eet af en toe iets kleins op de 

autocar en zorg dat je vooraan op de autocar kunt zitten. 

● Zorg ervoor dat je de nodige medicatie voor uw eigen gezondheid en een reisapotheek steeds bij 

hebt en eventueel andere verwittigd over uw ziekte of gezondheidsproblemen.  

● Indien we in beboste regio’s gewandeld hebben, controleer uzelf dan steeds op teken. 

● Roken in openbare ruimtes, openbaar vervoer, restaurants, cafés en hotels is niet toegestaan. 

 

11.4 Algemene informatie  
● Munteenheid: De euro 

● Er is geen tijdsverschil tussen België en Frankrijk 

● Men spreekt Frans in Frankrijk en ze kunnen vaak geen Engels 
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12 Bijzonderheden Reizen Patteeuw 
 

12.1 Nederlands Begeleiding 
Heel erg belangrijk voor ons is dat u tijdens de gehele reis, wordt begeleidt door een 

Nederlandstalige reisleider. 

 

12.2 Singles 
Voor klanten die alleen reizen is er een singletoeslag. Wenst u eventueel de kamer te delen met 

iemand anders om een toeslag te vermijden? Laat het ons weten. 

 

12.3 Gebruiken 
Iedere bestemming heeft zijn eigen keuken en gebruiken, iedere cultuur is anders. Dat is nu net het 

fantastische aan reizen. Natuurlijk dient u hier ook rekening mee te houden als u naar een bepaalde 

bestemming reist. 

 

12.4 Audiogids 
 Er kunnen audiogidsen voorzien worden vanaf 30 personen. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u 

de uitleg van de reisleider of gids ontvangt via een geluidsoortje. Dit is ideaal voor drukke plaatsen en 

voor mensen die graag veel fotograferen. Dit kost per persoon €1,30 per persoon en dit komt dan 

voor de hele reis op €7,80. 

 

12.5 Exclusief voor klanten 
U kunt na uw reis een selectie van foto’s bekijken. Daarvoor vraagt u bij ons de code op van de reis. 

Daarna gaat u naar de website van reizen Patteeuw en vult u de code in bij de foto’s. Deze zijn ten 

vroegste beschikbaar vanaf 3 weken na thuiskomst en tot 3 maanden na aanmaak van de code. 

 

12.6 Garantiefonds reisgelden 
Reizen Patteeuw is aangesloten bij Amlin insurance SE. U bent dus ervan verzekerd dat de 

vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de 

reisovereenkomst niet kan nakomen. 

 

12.7 Uitstappen 
Niemand is verplicht om uitstappen mee te maken. Wij respecteren uw beslissingen en uw vrijheid 

ter plaatse. Bij een reis in volpension gebeurt dit in overleg met de reisleider of de chauffeur. We 

vragen wel dit op tijd te melden. 
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12.8 Programma 
Het programma kan steeds gewijzigd worden door omstandigheden. Het wordt wel zo volledig 

mogelijk uitgevoerd of er worden alternatieven voorzien. 

 

12.9 Bagage 
Ter herkenning van de koffers van de medereizigers, voorzien wij in ons kantoor en voor de reis, 

bagagelabels van reizen Patteeuw. 

 

12.10 Social Media 
Volg ons op Facebook: Reizen Patteeuw; op Twitter: @Reizenpatteeuw. 
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13 Taken reisleider en chauffeur 
Motivatie keuze reisleider: Wij hebben gekozen voor een reisleider en niet voor een reisbegeleider 

omdat een reisbegeleider zich vooral bezighoudt met praktische zaken terwijl een reisleider een 

persoon is die instaat voor het goede verloop van een georganiseerde reis. Daarnaast geeft hij/zij ook 

veelzijdige toeristische informatie over de streek en de eventuele niet-begeleide bezoeken en 

excursies. Dit kan tijdens onze reis een grote troef of waarde zijn. 

Reisleider Chauffeur 

Ontvangen van gasten op de plaats van vertrek 

(parking Reizen Patteeuw in Moorslede). 

Besturen van de autocar en stoppen op 

de juiste locaties, op het juiste tijdstip 

Uitleg geven over de excursies en 

bezienswaardigheden indien er geen begeleid 

bezoek geregeld is.  

  

Informeren van de reizigers over onder 

meer reistijd, stops en bestemming 

In- en uitchecken van reizigers bij hun 

accommodatie. (De reisleider vraagt aan de balie 

naar de sleutels van de kamers en geeft deze bij het 

uitchecken terug). 

Opruimen en schoonhouden van de 

autocar. 

Elke dag het programma van de dag zelf en het 

programma van de volgende dag overlopen op de 

autocar.  

Melden van defecten, storingen of 

beschadigingen 

Organiseren van informatiebijeenkomsten om 

mensen te enthousiasmeren om deel te nemen aan 

de activiteiten. 

Handelend optreden volgens de 

voorschriften in geval van calamiteiten of 

ongevallen 

Plannen, organiseren en in goede banen leiden van 

excursies en andere activiteiten. 

Toezien op ordelijk gedrag van reizigers 

(en zo nodig aanspreken van 

overtreders) 

Bijhouden en afhandelen van administratieve zaken 

en bij aankomst op een excursie zorgen voor de 

Toegangstickets. 

 

Onderhouden van contacten met andere 

reisagenten, gidsen en vertegenwoordigers van het 

hotel, vervoerder en andere betrokken partijen. 

 

Handelend optreden bij problemen van reizigers 

(bijvoorbeeld bij klachten over de accommodatie of 

vermissing van persoonlijke eigendommen). 

 

Fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor 

reizigers.  
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14 Animatie op de Autocar 
Om de tijd wat te verkorten en het verplaatsen wat aangenamer te maken hebben we enkele ideeën 

om de reizigers te entertainen. 

● Uitleg door de reisleider op weg naar de activiteiten: 

Op de autocar geeft de reisleider uitleg over de het dagverloop, de activiteiten, de streek en 

allerlei andere informatie. 

 

● Films aanwezig (zeker voor dag 1 en 8 nodig) 

Op de eerste en de laatste dag zullen we een aantal films voorzien waaruit men kan kiezen. 

We zullen ook extra films voorzien zodat er genoeg keuze is. Indien er lange ritten zijn op de 

andere dagen, dan kunnen ze ook een film kijken. De mogelijke genres zijn: 

o Oude klassiekers 

o Romantiek 

o Komedie 

 

● Wijndegustatie: 
We voorzien iedereen van een glaasje typische wijn uit de périgord. Zo maken ze al een 
beetje kennis met de smaken en geuren van in de Périgord. 

● Busboekje/Brochure: 
We delen aan iedereen een boekje uit waarin het programma voor de reis staat samen met 
steeds een kleine uitleg over de activiteiten die we bezoeken, de restaurants waar we eten 
en het hotel waar we verblijven. Ook staat er informatie in over de streek en algemene 
informatie over de reis. Op het einde van het busboekje staat ook nog een kruiswoordraadsel 
met vragen over de Périgord enz. 

● Quiz: 

Voor onderweg zou het ons leuk lijken om een quiz te houden. De quiz zou over heel 

verschillende dingen gaan. Van vragen over de Périgord tot vragen over gastronomie, 

geschiedenis, algemene kennis… In de mate van het mogelijke zou het tof zijn om in groepjes 

te werken. (De persoon/personen die de meeste punten halen krijgen een fles ‘Bergerac 

Rouge’, een plezierige, rode wijn met een fruitige smaak, typisch uit de Périgord.) 

● Muziek: 

Voor de lange ritten hebben we al films voorzien, voor de korte ritten zouden we muziek 

willen laten afspelen. Goede, oude klassiekers zullen de sfeer nog 10x leuker maken dus ook 

dit lijkt ons een goed idee. 

● Kaartspellen: 

Kaarten is ook altijd amusant. We zullen een aantal pakjes kaarten op de autocar voorzien 

voor wie zin heeft in een spelletje patience, solitaire…   
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15 Marketing- & communicatieplan 
 

15.1 Product 
Ons product is een 8-daagse autocarreis naar de prachtige streek van de Périgord in Frankrijk. Daar 

combineren we gastronomie, cultuur en natuur in het programma. We overnachten in een 3-sterren 

charmehotel centraal gelegen van onze bezoeken. De reis is in volpension. 

 

15.2 Doelgroep 
Onze doelgroep werd opgegeven door onze autocarist Bert Patteeuw. Hij wilt een reis organiseren 

voor 55-plussers die houden van cultuur, natuur en gastronomie. 

 

15.2.1 Buyer’s Persona 
● Leeftijd: 55 

● Mobiliteit: goed te been, niet specifiek sportief 

● Persoonlijkheid: rustig, sociaal, joviaal 

● Relatiestatus: getrouwd 

● Functie: heeft een goed betaalde job, geen directeur of andere hoge functie 

● Levensstijl: Bourgondiër, levensgenieter, gezond maar let niet speciaal op de lijn 

● Interesses: cultuur, natuur, gastronomie 

● Woonplaats: West-Vlaanderen (eventueel Oost-Vlaanderen) 

● Social media: gebruikt Facebook 

● Influencers: kinderen (en kleinkinderen), njam tv, Vlaanderen Vakantieland, Focus WTV 

 

15.3 Indirecte Doelgroep 
De indirecte doelgroep is dichte familie, vrienden en collega’s. Zij kunnen onrechtstreeks de 

gewenste doelgroep beïnvloeden. 

 

15.4 Klantenbehoeften 
● Goed in elkaar gestoken reis 

● Gevarieerd programma 

● Kwalitatief hotel 

● Goed voorziene autocar 

● Goed eten 

● Sociale contacten leggen 

● Interessante bezoeken en activiteiten typisch aan de streek 
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15.5 Distributiekanalen 
● Facebook 

● Website 

● Brochure 

● Toeristische beurs 

● E-mail 

● Flyers: tijdens de vorige autocarreis uitdelen met korte presentatie 

● In het reiskantoor zelf: na de fotoreportages, op de bureaus (flyers ronddelen op 

voorlaatste of laatste dag op de autocar van een andere, gelijkaardige reis) 

● Advertentie in tijdschrift en nieuwsbrief van de verenigingen in de buurt (vb. OKRA, NEOS, 

Markant 

 

15.6 Inhoud marketing- en communicatieplan 
 

15.6.1 Facebook 
We betalen voor een advertentie waarin een knop staat waarmee direct naar de website van de reis 

kunnen gaan. We kunnen ervoor zorgen dat deze advertentie enkel zichtbaar is voor onze doelgroep 

en ook voor onze indirecte doelgroep. Zo kunnen we specifiek reclame maken voor de toekomstige 

klanten.  

We maken een professionele Facebookpagina van de autocarrist die de potentiële klanten wat meer 

informatie geeft. Hierop zetten we een bericht van onze reis met wat info, de prijs en enkele 

aantrekkelijke foto’s. 

 

15.6.2 Website 
Op de website zetten we algemene informatie over de streek waar we naartoe gaan, een korte 

beschrijving van het programma, de prijzen, enkele foto’s, een inschrijvingsformulier en een 

infoformulier.  

Deze website is ons uitgewerkt voorstel: https://reizenpatteeuwperigord.weebly.com/  

 

15.6.3 Brochure 
We voorzien een pagina in de brochure. Deze zal er hetzelfde uitzien als die van de andere reizen die 

Reizen Patteeuw aanbiedt. In de inhoudstafel van de brochure wordt er naast de naam van de reis 

‘Nieuw’ gezet. Op de cover wordt er ook verwezen naar deze nieuwe reis. 

 

15.6.4 Toeristische Beurs 
Met Reizen Patteeuw gaan we op een of meerdere beurzen staan zoals het vakantiesalon of de 

reismarkt. Daar kan de autocarist reclame maken voor al zijn reizen. Een bepaald deel van zijn stand 

zal gebruikt worden om deze reis te promoten met flyers en een degustatie van een typisch product 

uit de Périgord. Dit zal aandacht trekken op de beurs zelf. Op de flyers promoten we onze reis d.m.v. 

foto’s en de highlights van de reis. 

 

https://reizenpatteeuwperigord.weebly.com/
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15.6.5 E-mail 
Naar het bestaande klantenbestand van reizen Patteeuw sturen we een nieuwsbrief mail met 

reclame voor onze reis. Hierin gebruiken we foto’s van de streek, enkele bezoeken die we gaan doen 

om de interesse te wekken, wat algemene info over wat er inbegrepen is en wat niet, de prijs, de 

data, enz… 

 

15.6.6 Flyers 
De reisleider dient op de laatste dag van  een autocarreis, die eerder in het jaar plaatsvindt, flyers uit 

aan de reizigers waarop wat info staat met aantrekkelijke foto’s van de Périgord. Hierop staat er ook 

een code waarmee ze korting krijgen indien ze deze reis boeken voor een bepaalde periode. De 

korting zal de toekomstige reiziger aantrekken. 

 

15.6.7 In het reiskantoor zelf 
Reizen Patteeuw doet na afloop van hun reizen een fotoreportage avond voor hun klanten. Nadat 

alle foto’s gepasseerd zijn, wordt er een foto van de reis met de prijs getoond en de tekst ‘Al warm 

geworden voor een nieuwe reis?’. Dit is opnieuw om de bestaande klanten aan te spreken.  

Op de bureaus van de reisagenten plaatsen we een klein blaadje met reclame voor de nieuwe reis, 

gericht naar de klanten toe zodat ze dit kunnen lezen. Zo krijgen ze, als ze om informatie komen naar 

het reiskantoor, al een kleine hint naar onze reis. Op deze manier zal hun interesse misschien worden 

gewekt om dan voor die reis te kiezen. 

 

15.6.8 Verenigingen 
Veel oudere mensen uit onze doelgroep zijn lid van een lokale vereniging die uitstappen en 

activiteiten organiseert. Deze verenigingen brengen vaak een maandblad of nieuwsbrief uit. Hier 

zullen we een stukje reclame op plaatsen van onze reis. Op deze manier kunnen we die potentiële 

klanten bereiken. 

 

15.7 Prijsstrategie 
We gaan een soort van vroegboekkorting hanteren voor de mensen die al eerder in het jaar een reis 

hebben gemaakt met Reizen Patteeuw. Dit doen we met flyers die we gaan uitdelen waar er dan een 

code op staat die ze gaan kunnen gebruiken. De korting zal €20 zijn. De kosten die de autocarist dan 

uiteindelijk heeft door deze korting te gebruiken, zullen er enkel zijn indien de klant effectief boekt, 

maar hij zal dan tegelijkertijd een boeking erbij hebben. (zie ook ‘Flyer’ hierboven) 

Wanneer de reis nadert en we zitten nog niet aan het gewenste aantal minimum deelnemers, dan 

gaan we ook gebruik maken van een last-minute deal die voor elke potentiële klant geldig is. 
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15.8 Marketingkosten 
 

15.8.1 Facebook 
Advertentie plaatsen: Je kan hier zelf kiezen hoeveel je hieraan wilt spenderen. Hoe geavanceerder je 

advertentie, hoe duurder het zal zijn. Volgens de site kan je al adverteren vanaf $5 (€4,40) per week. 

Een professionele facebookpagina is gratis. 

● De Facebookpagina kan de autocarist maken wanneer hij zelf wilt. De advertentie zal hier 

echter pas op geplaatst worden rond April. 

 

15.8.2 Website 
De website die wij hebben gemaakt via Weebly is met de gratis versie, waarop je het Weebly-logo 

kan zien. Dit kan dan later toegevoegd worden aan de website van de autocarist zelf. De kosten 

hiervoor zullen dus hetzelfde zijn als voor de website die al wordt gebruikt. 

● De webpagina van de reis wordt samen met de uitgave van de nieuwe brochure ingepland, 

dus dit zal rond November 2019 zijn. 

 

15.8.3 Brochure 
De autocarist brengt al een brochure uit. Wij voegen hier een extra blad aan toe, dus deze zal 

hetzelfde kosten als de kosten voor de bestaande brochure. 

● De brochure komt uit in November van het voorgaande jaar, dus November 2019. 

 

15.8.4 Toeristische beurs 
Dit zal wellicht de duurste optie zijn van al onze distributiekanalen. De kosten zullen afhangen van de 

grootte van de stand, welk soort stand, of er onderexposanten zijn, … Hier worden dan nog de 

standaard dossierkosten en een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid aan toegevoegd. Wij 

hebben via het inschrijvingsformulier van het vakantiesalon in Antwerpen een minimumprijs 

opgemaakt voor een basisstand van 8 m^2. De totale prijs inclusief 21% BTW bedraagt €2562,20. Dit 

is voor een naakte ruimte van 8 m^2 met een modulaire stand van 8 m^2, met 2 

elektriciteitsaansluitingen, een All Risk-verzekering en een tegeltje met het logo van Reizen Patteeuw 

op de plattegrond van de beurs. 

● De meeste toeristische beurzen zijn rond Januari-Februari. 

 

15.8.5 E-mail 
Een e-mail versturen naar de bestaande klanten zal niets kosten.  

● Deze mail zal verstuurd worden in Februari 2020. 

 

15.8.6 Flyer 
Flyers maken zijn op zich vrij goedkoop. Voor 500 stuks van het formaat A5 betaal je ongeveer €55.  

● De flyers zullen worden uitgedeeld op de reizen die doorgaan in het voorjaar van 2020. 
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15.8.7 In het reiskantoor zelf 
De kosten voor de reclame na de fotoreportage horen eigenlijk bij de fotoreportage zelf, die de 

autocarist sowieso al organiseert voor zijn reizigers. Er zullen dus geen extra kosten aan te pas 

komen. 

De blaadjes die je in het reiskantoor op de bureaus kan leggen zijn dezelfde als de flyers die we zullen 

uitdelen op de vorige autocarreizen. Deze kosten zijn dus daar al berekend. 

● De fotoreportage waar we onze advertentie zullen tonen, zal ergens in Maart of April 

moeten doorgaan. 

● De flyers op de bureaus zullen er liggen vanaf Maart. 

 

15.8.8 Verenigingen 
OKRA-magazine biedt verschillende formaten aan voor advertenties. Bepaalde types kunnen ook per 

postcode gekozen worden, zodat je specifiek kunt gaan adverteren. De goedkoopste mogelijkheid is 

€1810,00 en hierbij krijg je dan op een pagina de hoek beneden. De duurste mogelijkheid is 

€9615,00, waar je dan 2 volledige pagina’s krijgt om je advertentie op te plaatsen (Dit zijn de prijzen 

voor een advertentie in 2018!). Hiertussen zitten er nog andere mogelijkheden. Deze prijzen zijn ook 

per editie. De advertentie zal dus niet elke editie opnieuw verschijnen. 

Het is wel goedkoper om online, op de site van OKRA, te gaan adverteren. Maar natuurlijk kijkt onze 

doelgroep nog steeds meer daar een geprinte versie, dan naar een online versie van het OKRA-

magazine. 

● Deze advertenties in de magazines van de verenigingen zullen in de editie van Maart moeten 

worden geplaatst. 

 

15.9 Werkuren 
 

Wij hebben gewerkt aan dit marketingplan en aan de website van deze reis. Deze werkuren zijn ook 

kosten die horen bij het marketingbudget voor onze reis. We rekenen €20 per uur voor het werk dat 

we erin hebben gestoken. Het heeft ons in totaal ongeveer 8 uren geduurd om dit tot stand te 

brengen. 

Dit komt neer op een bedrag van €160 voor onze werkuren. 
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15.10 Marketingbudget 
 

Facebook-Advertentie: €60 (Van april tot juni zijn er 12 weken aan €5 per week) 

Facebook-pagina: €0 

Website:  €0 

Brochure:  €0 

Toeristische beurs: €2565,20 

E-mail:   €0 

Flyers:   €55 

Fotoreportage:  €0 

Verenigingen:  €1810 

-------------------------------------------------- 

Totaal:   €4490,20 

Werkuren:  €160 

-------------------------------------------------- 

Totaal:   €4650,20 

Afgerond:  €4700 
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16 Contactgegevens 
Onderstaande vind u een lijst met alle contactgegevens die we hebben gebruikt voor de activiteiten, 

hotel, reisleider, chauffeur en restaurants die gepland staan.  

16.1 Leveranciers  

16.1.1 Autocarbedrijf 
Naam:  Reizen Patteeuw 

Contactpersoon: Bert Patteeuw 

Adres: Roeselaarsestraat 163 b/c 

8890 Moorslede 

Tel: +32 51 777 416 

E-mail: Info@reizenpatteeuw.be  

 

16.1.2 Hotel  
Naam: l’Orangerie du Hôtel - Château de Reynats 

Contactpersoon: Julien Seguin 

Adres: 15 Avenue des Reynats 

24650 Chancelade 

Tel: +33 5 53 03 53 59 

E-mail: reynats@chateau-hotel-perigord.com  

 

16.1.3 Restaurants 
Dag 2 

Naam: Hostellerie du Périgord Vert 

Adres: 7 avenue André Maurois 

24310 Brantôme 

E-mail: contact@hotel-hpv.fr  

 

Dag 3 

Naam: Au Riverside 

Adres: 12 Quai Salvette 

24100 Bergerac 

Tel: +33 5 53 73 86 94 

E-mail: sejours@bergerac-tourisme.com 

 

Dag 4 

Naam: Restaurant l’Eden 

Adres: 3 rue Aubergerie, 24000 Périgueux 

Tel: +33 5 53 06 31 08 

E-mail: restaurant.eden.24@gmail.com  

Dag 5 

Naam: Hôtel Restaurant du Château 

Adres: Beynac-et-Cazenac 

Tel: +33 5 53 29 19 20 

E-mail: info@hotel-beynac-dordogne.com  

 

Dag 6 

Naam: Laugerie Basse 

Adres: Laugerie Basse  

24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil  

Tel: +33 5 53 06 97 91 

Website: http://www.laugerie-basse.com/  

 

Dag 7 

Naam: Les Terasses de Lascaux 

Adres: La Grande Béchade 

24290 Montignac   

Tel:  +33 5 53 42 31 83 

Website: https://lesterrassesdelascaux.com/

mailto:Info@reizenpatteeuw.be
mailto:reynats@chateau-hotel-perigord.com
mailto:contact@hotel-hpv.fr
mailto:sejours@bergerac-tourisme.com
mailto:restaurant.eden.24@gmail.com
mailto:info@hotel-beynac-dordogne.com
http://www.laugerie-basse.com/
https://www.google.be/search?source=hp&ei=xIBsW5OQM4npsAfP-IHwDQ&btnG=Zoeken&q=les+terasses+de+lascaux&oq=bordeaux+st+jean&gs_l=psy-ab.3.1.0i203k1l10.1203.6414.0.9393.27.17.2.1.1.0.771.2754.1j2j1j1j1j1j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..16.11.2712.6..0j35i39k1.158.jZaHDaTlFHw
https://lesterrassesdelascaux.com/
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16.1.4 Bezoeken  

 
Naam: Les Jardins Tranquilles  

Adres: Lieu dit Chambon 

24310 Brantôme 

Tel: +33 5 53 05 95 24 

E-mail: melody@lesjardinstranquilles.com  

Naam: Grotte de l’Abbaye en Museum 

Fernand Desmoulin 

Adres: 14 Boulevard Charlemagne 

24310 Brantôme 

E-mail: abbaye@perigord-dronne-belle.fr  

Naam: Promenade dans la vieille ville de 

Bergerac  

Contactpersoon: Stéphanie Galvan 

Adres: 97 Rue Neuve d’Argenson  

24100 Bergerac  

Tel: 05 53 57 99 24  

E-mail: sejours@bergerac-tourisme.com  

Naam: Gabarres du Dordogne 

Contactpersoon: Stéphanie Galvan 

Adres: 14 Quai Salvette 

24100 Bergerac  

Tel: 05 53 57 99 24 

E-mail: sejours@bergerac-tourisme.com  

Naam: Château de Monbazillac  

Contactpersoon: Véronique Lemoine 

Adres: Le Bourg 

24240 Monbazillac 

Tel: 05 53 63 65 00  

E-mail: vlemoine@chateau-monbazillac.com  

Naam: Begeleide wandeling in Périgueux 

Contactpersoon: Magali Manière 

Adres: 9b Place du Coderc 

24000 Périgueux 

Tel: +33 5 53 53 41 05 

E-mail: contact@tourisme-perigueux.fr  

 

 

 

 

Naam: Château de Castelnaud en Les Jardins 

de Marqueyssac 

Adres: Château de Castelnaud 

24250 Castelnaud-la-Chapelle 

Tel: +33 5 53 31 30 00 

E-mail: chateau@castelnaud.com  

Naam: Château de Beynac  

Adres: Route du Château  

24220 Beynac-et-Cazenac  

Tel: +33 5 53 29 50 40 

Website: http://chateau-beynac.com/  

Naam: Rondleiding op een truffelplantage  

Contactpersoon: Carole Aynaud  

Adres: Péchalifour  

24220 St Cyprien 

Tel: +33 5 53 29 20 44  

Naam: La Félibrée 

Adres: Onbekend (2019: Périgueux) 

Website: https://www.dordogne-perigord-

tourisme.fr/sortir/ne-pas-manquer/felibree-

bournat-perigord-1397.htm  

Naam: Grotten van Lascaux  

Contactpersoon: 

Adres: Lieu-dit-Lascaux  

24290 Montignac  

Tel: +33 5 53 50 99 10 

Website: 

https://www.lascaux.fr/nl/contenu/47-

lascaux-een-reis-naar-het-hart-van-de-

mensheid  

Naam: Le Château de Losse et ses jardins 

Adres: Route des Eyzies 

24290 Thonac  

Tel: +33 5 53 50 80 08 

E-mail: chateaudelosse24@yahoo.fr  

Naam: La Roque St. Christophe  

Adres: Roque Saint-Christophe 

24620 Peyzac-le-Moustier 

Tel: + 33 5 53 50 70 45 

mailto:melody@lesjardinstranquilles.com
mailto:abbaye@perigord-dronne-belle.fr
mailto:sejours@bergerac-tourisme.com
mailto:sejours@bergerac-tourisme.com
mailto:vlemoine@chateau-monbazillac.com
mailto:contact@tourisme-perigueux.fr
mailto:chateau@castelnaud.com
http://chateau-beynac.com/
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/sortir/ne-pas-manquer/felibree-bournat-perigord-1397.htm
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/sortir/ne-pas-manquer/felibree-bournat-perigord-1397.htm
https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/sortir/ne-pas-manquer/felibree-bournat-perigord-1397.htm
https://www.lascaux.fr/nl/contenu/47-lascaux-een-reis-naar-het-hart-van-de-mensheid
https://www.lascaux.fr/nl/contenu/47-lascaux-een-reis-naar-het-hart-van-de-mensheid
https://www.lascaux.fr/nl/contenu/47-lascaux-een-reis-naar-het-hart-van-de-mensheid
mailto:chateaudelosse24@yahoo.fr
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Website: https://www.roque-st-

christophe.com/ 

16.2 Reisleider 
Deze informatie is momenteel niet bekend en wordt later door Reizen Patteeuw meegedeeld 

16.3 Chauffeur 
Deze informatie is momenteel niet bekend en wordt later door Reizen Patteeuw meegedeeld. 

  

https://www.roque-st-christophe.com/
https://www.roque-st-christophe.com/
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17 Brochure - 8-daagse reis naar de Périgord 

 
Dordogne, Périgord, c’est de l’or 

Vanaf €1000 

In de kijker 
Lokale specialiteiten zoals wijn en truffels  

De groene, weelderige natuur 

Verblijf in een gezellig en familiaal hotel 

Transport in een luxe autocar met een panoramisch open dak  

 

Datum 
Van 29 juni 2020 

Tot 6 juli 2020 

De regio Dordogne-Lot, beter bekend als de Périgord ligt op ongeveer 800 km van Brussel en heeft 

als bekendste reisbestemmingen: Périgueux, Lascaux en Bergerac. Met deze groepsreis gaan we deze 

steden dus zeker en vast bezoeken. Uiteraard brengen we je langs minder bekende plekjes en laten 

we je genieten van de culinaire verrassingen en unieke uitzichten. De natuur weet je elk moment te 

verbazen. Maar ook de bijzondere steden zullen dit doen. Geniet onderweg ook van het rijke 

kleurenpalet van de Périgord.  

De Périgord is een regio gelegen in het zuidwesten van Frankrijk. De Dordogne-rivier is het centrum 

van de streek en het departement waarin het gelegen is, het is er dan ook naar vernoemd. De 

Périgord is verdeeld in 4 streken. Enerzijds heb je de Périgord Blanc, dat gekend is voor zijn witte 

kalksteen, anderzijds heb je de Périgord Noir, gekend om zijn dichte bossen rond Sarlat-la-Canéda. 

Daarnaast heb je ook nog de Périgord Vert, een verzameling van groene wei-gebieden en als laatste 

de Périgord Pourpre, de bekende wijngaarden rond Bergerac.  

La Félibrée is een groot Occitaanse feest, dat ieder jaar in een andere stad in de Périgord 

georganiseerd wordt door een vereniging genaamd ‘Lo Bournat dau Périgord’. De eerste Félibrée 

werd in 1903 georganiseerd in Mareuil sur belle. Het feest is dus vooral een symbool van resistentie, 

het behoud van de wortels van het volk en de authentieke wijze van leven. 

Truffel en foie gras zijn in Périgord het toppunt van culinair genot. Truffels zijn een zwam die onder 

de grond, op de wortels van verschillende boomsoorten groeien. De truffel is een zeer duur en 

begeerd product in de culinaire wereld.  Met behulp van snuffel varkens of honden, moeten de 

truffels vanuit de ondergrond tussen de wortels van bepaalde eiken worden opgegraven. Foie gras 

wordt gemaakt van de lever van ganzen of eenden en wordt zeer vaak gegeten tijdens de 

feestdagen.  

Rond de stad Bergerac, het hart van de Périgord Pourpre, zijn er ook vele wijngaarden. Zij 

produceren witte en rode wijnen. Andere typische ingrediënten en gerechten zijn aardbeien, noten, 

kaas zoals Cabécou du Périgord en Trappe d'Echourgnac, tourin à l’ail en marsepein.  
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17.1 Dag 1: Moorslede - Périgord 
De eerste dag vertrekken we om 6 uur ‘s ochtends op de parking van Reizen Patteeuw. Onderweg 

maken we tijd voor een ontbijt, een middagmaal en plaspauzes in te lassen. Het ontbijt, alsook het 

middagmaal is niet inbegrepen in de prijs. ‘s Avonds komen we toe in ons hotel L’orangerie du 

château des Reynats. Daar zal de reisleider ons eerst inchecken, de kamerregeling meedelen en de 

sleutels uitdelen. Daarna hebben we de tijd om ons op te frissen en het hotel te verkennen. Om 

19u30 staat ons in het restaurant van het hoofdhotel een heerlijk avondmaal te wachten. 

  

 

17.2 Dag 2: Brantôme 
We beginnen onze dag om 10 uur met een bezoek aan les Jardins tranquilles in Brântome, waar we 

na een korte uitleg gedurende twee uur een wandeling maken door deze prachtige tuinen. Daarna is 

het tijd voor de lunch, waar ons een heerlijk 3 gangen menu te wachten staat. De volgende excursie 

is een bezoek aan Grotte de l’Abbaye de Brantôme en het museum Fernand Desmoulin. Hier vinden 

we in de grotten restanten terug van het eerste benedictijnse klooster van Brantôme. Nadien hebben 

de reizigers eventjes vrije tijd in het Venetië van de Périgord voordat we terugkeren naar het hotel 

en ons daar klaarmaken voor het avondmaal. 
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17.3 Dag 3: Bergerac 
Na het ontbijt worden de reizigers om 9 uur verwacht aan de autocar om een dag in Bergerac door te 

brengen. Het is ongeveer een uurtje rijden naar de stad. Eenmaal aangekomen in Bergerac worden 

we verwacht rond 10u15 aan de toeristische dienst. Daar beginnen we aan een begeleide wandeling 

door de oude stad. Na de interessante uitleg hebben we een tweede activiteit in de voormiddag 

namelijk een boottocht op de Dordogne. Na de boottocht is het tijd voor het middagmaal. Hierna 

vertrekken we terug met de autocar naar Château de Monbazillac, waar we een rondleiding krijgen 

van de wijngaarden en met achteraf een lekkere degustatie. Rond 17u keren we terug naar het hotel 

waar we ons klaarmaken om de dag af te sluiten met een heerlijk diner. 

  

 

17.4 Dag 4: Périgueux 
Vandaag spenderen we de dag in het hart van de Périgord, de stad Périgueux. We vertrekken om 

9u30 met de autocar. Het is maar een groot kwartiertje rijden dus grote afstanden hoeven we 

vandaag niet af te leggen. In de voormiddag kunnen de reizigers kiezen tussen een lokale markt, 

Marche des Fermiers, of ‘shoppen’ en de stad een beetje ontdekken op Rue Limogeanne. Wie wil kan 

het ook beide doen, dit is met eigen budget. De ingang tot de markt is wel degelijk gratis. Rond 12u 

spreken we terug af aan een vooraf afgesproken punt, waar we samen naar het restaurant 

vertrekken. Na het driegangenmenu worden we verwacht op een nog niet bepaald afgesproken 

punt. Daar volgen we een wandeling door de stad met uitleg. Rond half 5 vertrekken we met de 

autocar terug naar het hotel. Daar hebben de reizigers nog wat vrije tijd en kunnen we ons 

klaarmaken voor het uitgebreid gastronomisch diner.  
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17.5 Dag 5: Beynac-et-Cazenac  
Na een lekker ontbijt vertrekken we naar Beynac. Iedereen wordt ten laatste om 9 uur  aan de 

receptie verwacht. Wanneer we aangekomen zijn in Beynac bezoeken we hier het prachtige kasteel 

‘Château de Castelnaud-la-Chapelle’ en daarbij krijgen we de hulp van een plaatselijke gids. Na het 

bezoek rijden we door naar het restaurant voor het middagmaal. Eenmaal we goed gegeten hebben, 

vertrekken we rond 15u15 naar de volgende activiteit namelijk: Les Jardins de Marqueyssac. Nadat 

we deze magnifieke tuinen hebben bezocht, rijden we door naar de laatste activiteit op het 

programma voor vandaag en dit is Château de Beynac. Na een interessante dag met leuke bezoeken 

wordt het stilaan tijd om terug naar het hotel te vertrekken en om 19 uur kan iedereen genieten van 

het diner in het hotel. 

  

 

17.6 Dag 6: Saleix 
Na het ontbijt vertrekken we naar Saleix. Vandaag staan er twee interessante activiteiten op het 

programma.. Om de dag te starten beginnen we met een rondleiding op een truffelplantage. Daarna 

rijden we door naar het restaurant voor het middagmaal. Als we klaar zijn met eten, vertrekken we 

naar een typische jaarlijks evenement, die heel de namiddag inneemt, genaamd La Felibrée. Rond 

18u vertrekken we terug naar het hotel en om 20 uur kunt u opnieuw genieten van een welverdiend 

diner. 
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17.7 Dag 7: Montignac & Peyzac-le-Moustier 
Vandaag vertrekken we met de autocar richting de wereldberoemde Grotten van Lascaux in 

Montignac. Na het bezoek in de grotten, begeleid door een digitale tablet en lokale gids,  gaan we 

met de autocar richting het restaurant waar we kunnen genieten van de lunch. In de namiddag 

zetten we onze reis verder naar Le Château de Losse en haar tuinen, waar we een begeleide 

wandeling maken doorheen dit prachtige kasteel en haar geschiedenis. De laatste activiteit van de 

dag is een bezoek aan La Roque St. Christophe die je op eigen houtje kan bezoeken. Na een 

interessante dag vertrekken we terug naar het hotel om daar te genieten van het diner. 

  

 

17.8 Dag 8: Périgord - Moorslede 
Na het ontbijt vertrekken we om 8u ‘s ochtends aan het hotel. Onderweg maken we tijd voor enkele 

korte plaspauzes, een middag- en avondmaal (deze maaltijden zijn niet inbegrepen in de prijs). De 

eerste stop is rond 10u30 voor een plaspauze. Daarna rijden we een kleine 2u verder om een stop te 

maken voor het middagmaal. Hierna zetten we onze reis verder richting België met nog een 

plaspauze onderweg. Tijdens het laatste deel van de reis stoppen we nog eens voor een avondmaal 

rond 19u. We verwachten aan te komen in Moorslede, op de parking van Reizen Patteeuw, rond 

21u45. 
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19 Bijlagen 
Bijlage 1: reis Roeselare-Périgord dag 1 

https://nl-be.mappy.com/#/3/M2/TItinerary/IFRRoeselaarsestraat%2C%208890%20Moorslede|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-

%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STAire%20de%20Service%20de%20Limours-Briis-sous-Forges%2C%2091640%20Briis-sous-

Forges|STMeunet-sur-

Vatan%2036150%20(Frankrijk)|STBeaume%20Les%20Mines%20(Buurt)%2C%2087280%20Limoges%20(Frankrijk)|MOvoiture|PRcar/N0,0,1.87168,48.13541/Z6/ 

 
  

https://nl-be.mappy.com/#/3/M2/TItinerary/IFRRoeselaarsestraat%2C%208890%20Moorslede|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STAire%20de%20Service%20de%20Limours-Briis-sous-Forges%2C%2091640%20Briis-sous-Forges|STMeun
https://nl-be.mappy.com/#/3/M2/TItinerary/IFRRoeselaarsestraat%2C%208890%20Moorslede|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STAire%20de%20Service%20de%20Limours-Briis-sous-Forges%2C%2091640%20Briis-sous-Forges|STMeun
https://nl-be.mappy.com/#/3/M2/TItinerary/IFRRoeselaarsestraat%2C%208890%20Moorslede|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STAire%20de%20Service%20de%20Limours-Briis-sous-Forges%2C%2091640%20Briis-sous-Forges|STMeun
https://nl-be.mappy.com/#/3/M2/TItinerary/IFRRoeselaarsestraat%2C%208890%20Moorslede|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STAire%20de%20Service%20de%20Limours-Briis-sous-Forges%2C%2091640%20Briis-sous-Forges|STMeun
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Bijlage 2: Hotel l’orangerie du Château des Reynats 
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Bijlage 3: Route dag 2  

https://nl-be.mappy.com/#/18/M2/TItinerary/IFRL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-
%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-
%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STChambon%2C%2024310%20Brantôme-en-
Périgord%20(Frankrijk)|ST7%20Avenue%20André%20Maurois%2C%20Brantôme%2C%2024310%20Brantôme-en-
Périgord%20(Frankrijk)|STBoulevard%20Charlemagne%2C%20Brantôme%2C%2024310%20Brantôme-en-
Périgord%20(Frankrijk)|MOvoiture|PRcar/N0,0,0.63171,45.286/Z11/ 

  

https://nl-be.mappy.com/#/18/M2/TItinerary/IFRL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STChambon%2C%2024310%20Brantôm
https://nl-be.mappy.com/#/18/M2/TItinerary/IFRL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STChambon%2C%2024310%20Brantôm
https://nl-be.mappy.com/#/18/M2/TItinerary/IFRL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STChambon%2C%2024310%20Brantôm
https://nl-be.mappy.com/#/18/M2/TItinerary/IFRL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STChambon%2C%2024310%20Brantôm
https://nl-be.mappy.com/#/18/M2/TItinerary/IFRL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STChambon%2C%2024310%20Brantôm
https://nl-be.mappy.com/#/18/M2/TItinerary/IFRL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|TOL'Orangerie%20du%20Château%20des%20Reynats%20-%2015%20avenue%20des%20Reynats%2C%2024650%20Chancelade|STChambon%2C%2024310%20Brantôm
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Bijlage 4: Les Jardins Tranquilles 

http://www.perigord-dronne-belle.fr/en/les-jardins-tranquilles-PCUAQU024FS0011D/ 

 

  

 

http://www.perigord-dronne-belle.fr/en/les-jardins-tranquilles-PCUAQU024FS0011D/
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Bijlage 5: Hostellerie du Perigord vert 
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http://hotel-hpv.fr  

  

http://hotel-hpv.fr/
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Bijlage 6: Grotte de l’Abbaye de Brantôme  

http://www.perigord-dre-beonnlle.fr/en/grottes-de-l-abbaye-de-brantome-et-musee-fernand-desmoulin-PCUAQU024FS0005F/ 

 

  

 

http://www.perigord-dre-beonnlle.fr/en/grottes-de-l-abbaye-de-brantome-et-musee-fernand-desmoulin-PCUAQU024FS0005F/
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Bijlage 7: Prijs Stadswandeling met gids in de oude stad van Bergerac en Boottocht op de Dordogne 
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Bijlage 8: Restaurant ‘Au Riverside’ 
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Bijlage 9: Prijs Chateau de Monbazillac. 
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Bijlage 10: Begeleide wandeling in het historisch centrum van Périgueux 
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Bijlage 11: restaurant ‘L’Eden’ 

 

 

 



Périgord

 

 
 

Pagina 87 van 124 

 

 

  



Périgord

 

 
 

Pagina 88 van 124 

Bijlage 12: Château de Castelnaud-la-Chapelle (2 foto’s) 
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Bijlage 13: Traditionele markt - Marché des Fermiers 
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Bijlage 14: Lascaux 
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Bijlage 15: Les Terrasses de Lascaux 
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Bijlage 16: Château de Losse et ses jardins 
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Bijlage 17: La Roque Saint-Christophe 
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Bijlage 18: Reis Périgord-Roeselare dag 8 
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Bijlage 19: Hotel/restaurant du château  
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Bijlage 20: Jardins de Marqueyssac 
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Bijlage 21: Château de Beynac 
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Bijlage 22: Laugerie-Basse (restaurant)  
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Bijlage 23: Tour de truffe 
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Bijlage 24: Rij- en rusttijden dag 1 
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Bijlage 25: Rij- en rusttijden dag 2 
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Bijlage 26: Rij- en rusttijden dag 3 
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Bijlage 27: Rij-en rusttijden dag 4 
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Bijlage 28: Rij- en rusttijden dag 5 

  



Périgord

 

 
 

Pagina 117 van 124 

Bijlage 29: Rij- en rusttijden dag 6 
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Bijlage 30: Rij- en rusttijden dag 7 
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Bijlage 31: Rij- en rusttijden dag 8 
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Bijlage 32: Bijzondere voorwaarden begeleide reizen en de algemene reisvoorwaarden geschillencommissie reizen 
https://www.reizenpatteeuw.be/brochure-2019/index.html#page=291 

 

https://www.reizenpatteeuw.be/brochure-2019/index.html#page=291
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