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VtbKultuur-trip 
7 DAGEN CORREZE - LOT - DORDOGNE - CANTAL 
 

8 JUNI 2019   I   Affligem - Saint-Privat (850 km) 
Vertrek om 6u te Affligem. Via Mons naar Assevillers, koffiestop. Langs Parijs naar Orléans, vrij 
middagmaal langs de snelweg. Via Limoges en Tulle naar Saint-Privat. Welkomstdrankje, avondmaal 
en logies in Auberge de la Xaintrie. 
 
9  JUNI 2019   I   Corrèze (150 km)  
Ontbijt. Vertrek naar Saint-Julien-aux-Bois. Bezoek aan Les fermes du Moyen Age, een authentiek 
middeleeuws dorp met een molen, een kapel en boerderijen. Middagmaal in het hotel. Nadien via 
Argentat en Beynat naar Brive-la-Gallarde voor bezoek en proeverij aan distillerie Denoix. Vervolgens 
naar Collonges-la-Rouge, geklasseerd als “l’un des plus beaux villages de France”. Bezoek aan dit 
middeleeuws dorpje met een schilderachtige charme en de beroemde rode zandsteenhuizen. Terug 
naar Saint-Privat voor animatieavond en logies.  
 
10  JUNI 2019   I   Lot (160 km)  
Ontbijt. Via Argentat en door de vallei van de Dordogne naar Beaulieu-sur-Dordogne en Padirac en 
Gouffre de Padirac, één van de bekendste en spectaculairste grotten van Frankrijk. Bezoek en 
boottochtje op de ondergrondse rivier (jasje of trui voorzien, zomer en winter 13°). Middagmaal. 
Nadien naar Rocamadour, een heilig pelgrimsstadje, vastgepind op een kalkklif en beroemd om de 
Notre-Dame kapel met de Zwarte Madonna. Aansluitend bezoek aan La Ferme des campagnes waar 
we het procedé ontdekken van de productie van de foie gras. Avondmaal en logies te Saint-Privat.  
 
11  JUNI 2019   I   Corrèze (140 km)  
Ontbijt. Vertrek naar Tulle, prefectuur van het departement Corrèze. Wandeling door het historische 
centrum. Middagmaal. Nadien naar Les Pans de Travassac. Een unieke locatie waar u wordt 
meegenomen voor een verbazingwekkende reis door het hart van de leisteentraditie. En spectaculair  
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en duizelingwekkend decor met steile pieken van meer dan 100 meter. Via Brive-la-Gaillarde en 
Beynat naar Saint-Privat. Avondmaal, folkloreavond  en logies in Auberge de la Xaintrie. 
 
 
12  JUNI 2019   I   Dordogne (70 km)  
Ontbijt. Vertrek naar Argentat, een typisch dorpje in de Dordognevallei en hoofdstad van de gabarre 
schippers. Bezoek aan  historische dorpskern, de oude haven en de kaaien. Middagmaal in het hotel. 
In de namiddag boottocht door de vallei van de Dordogne in een gabarre, een traditionele boot uit 
de Dordognestreek. Avondmaal  en logies in Auberge de la Xaintrie. 
 
13  JUNI 2019   I   Cantal (120 km)  
Ontbijt. Vertrek naar Salers. Bezoek aan dit schitterende stadje met een mooi centraal plein en 
huizen met muren van lavasteen, men waant er zich echt in de middeleeuwen!  Middagmaal in het 
hotel. Nadien bezoek aan een typische Salers-kaasmakerij. Deze kaasmakers behoren tot de laatste 
passionele kaasmakers uit de Cantal. Avondmaal  en logies in Auberge de la Xaintrie.  
 
14  JUNI 2019   I  Saint-Privat - Affligem  (850 km)  
Ontbijt. Via Limoges naar Orléans, middagmaal. Over Parijs naar Péronne, halte. Via Valenciennes en 
Mons naar Affligem. Aankomst omstreeks 20u30. 
 
AUBERGE DE LA XAINTRIE *** - www.aubergedelaxaintrie.fr 
LIGGING 
Centraal gelegen in het gezellige dorpje te Saint-Privat in Corrèze en nabij Cantal en Dordogne 
FACILITEITEN 
Receptie met lift, bar, restaurant, zonneterras met zwembad, jacuzzi, hotelshop, gratis WiFi  
KAMERS 
Standaardkamer met airco, safe, frigo, badkamer, toilet, tv en telefoon 
MAALTIJDEN 
Continentaal ontbijtbuffet en driegangen middag- en avondmalen  
TAFELDRANKEN 
Wijn, water en koffie  inbegrepen bij middag- en avondmalen  
VERBLIJFSFORMULE 
Volpension vanaf het avondmaal de 1e dag t/m het middagmaal de 7e dag.  
INKOMGELDEN 
Inbegrepen volgens programma  
 
VERTREKDATUM  8 juni 2019   
PRIJS p.p.  € 964 - basis minimum 40 betalende personen     
INBEGREPEN Rantour reisleiding, welkomstdrankje, uitstappen met inkomgelden volgens 

programma, dansavond en folklore avond, verblijftaks en parking Rantour.  
 
NIET INBEGREPEN singlekamer + € 150,00  

annulerings- en bijstandverzekering:  + € 4,50 / dag en p.p.  
   verblijfstaks: € 5,40 p.p. 
 
VOORSCHOT         € 300 + toeslagen (single, verzekering en taks) te betalen vóór 28.02.2019 op  

Rekening BE38 0016 5572 9372 van vtbKultuur Affligem. 
 
 

quality holidays since 1958 
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