
Wij zorgen voor het decor, 

de ervaring creëert u zelf...



 IN DE

 NATUUR

  



Wanneer u van naturisme houdt, 
bent u ook aan het goede adres in de 
Dordogne. 

Enkele campings hebben hiervoor 
een specifiek aanbod. Deze regio 
leent zich perfect voor een natuurlijke 
vakantie. 

Vanaf nu te reserveren.

Kamperen in de Dordogne: dat staat 
garant voor vakanties in de natuur 
met het gezin. Hier kunt u genieten 
van de kleine maar charmante 
campings van de Périgord. 

Houdt u van actieve vakanties? 
Of het nu boom- of bergbeklimmen 
is, wandelen of mountainbiken, 
in de Dordogne bent u hiervoor 
op de goede plek met haar 
adembenemende landschappen.

       Evenement 2017

Kom kamperen in de Dordogne op 10, 11 en 
12 juli want dan doet de Tour de France de 
Dordogne aan. Boek vanaf nu uw vakantie 
op één van de campings van de Dordogne. 
U kunt hier de wedstrijd van dichtbij 
meemaken en uw favoriete wielrenners 
aanmoedigen tijdens de 2 etappes in 
Périgueux en Bergerac.

Tour de France, 
de Ronde doorkruist de Dordogne



 MET DE

 STROOM MEE



Van een mobilhome  tot een hut 

op het water of in de bomen, van 

een houten chalet tot een volledig 

uitgeruste lodge…de campings in de 

Dordogne weten te voldoen aan al uw 

vakantiewensen : glampings, comfort, 

bijzondere of luxe accommodaties…

Vanaf nu te boeken.

Ons mooie departement telt 5 rivieren 

en vele plassen en meren waar u in uw 

vrije tijd met de familie kunt kayakken, 

zwemmen, vissen... 

Ook niet te missen : de zwembaden en 

zwemparadijzen op onze campings. 



 IN HET HART VAN

 HET ERFGOED

  



       Evenement 2017

Voor de allereerste keer zijn de grotten van 
Lascaux in zijn geheel te ontdekken. U kunt 
hier de volledige replica bezoeken van de 
beroemde  beschilderde grot. Daarnaast 
kunt u de prehistorische muurschilderingen 
bekijken met behulp van de moderne 
technologieën op het gebied van beeld en 
het virtuele te midden van een moderne 
architectuur.

Lascaux, 
beleef een unieke ervaring

Op de (2 tot 5 sterren) campings in de 

Dordogne, geniet u met volle teugen 

van uw vakantie dankzij de vele 

beschikbare diensten : 

bar, horeca, wifi…en verschillende 

animaties voor het hele gezin : 

kinderclubs, sportieve en culturele 

activiteiten, thema avonden…

Tijdens uw kampeervakantie in de 
Dordogne, ontdekt u een uniek historisch 
en cultureel erfgoed met :  dorpen die 
vallen onder « Les plus beaux villages 
de France », prehistorische plekken die 
internationaal bekend zijn, opmerkelijke 
kastelen en tuinen, zonder natuurlijk 
de lokale gastronomie te vergeten ! 
Lokale producenten  laten u graag 
kennismaken met de lokale gastronomie 
op de markten, in de herbergen of op de 
boerderij. 



campingsdordogneperigord.com
Kijk voor meer informatie, bereikbaarheid en reserveringen op : 

Hoe kunt u de Dordogne 

bereiken ?

Met de auto
Vanaf Parijs : Paris-Limoges A20

Vanaf Bordeaux : A89

Vanaf Lyon : Lyon-Brive A89

Vanaf Den Haag : 950 km

Vanaf Amsterdam : 992 km

Vanaf Utrecht : 959 km

Vanaf Groningen : 1141 km

Met het vliegtuig :
Amsterdam-Bergerac met Transavia

Charleroi-Bergerac met Ryanair

Dordogne Périgord, een rijke en diverse bestemming

Blader door de mooiste pagina’s van ons grote, regionale geschiedenisboek waarin alle tijdperken van de menselijke beschaving 

naar voren komen. Naast het feit dat de regio doordrenkt is van cultuur en levenskunst, is de Dordogne  ook één van de meest 

rijke departementen van Frankrijk  (na Parijs) op het gebied van historische monumenten waar bezoekers vanuit de hele wereld 

op afkomen.

De Dordogne vormt een samenvatting van al het moois wat Frankrijk heeft te bieden. De mooiste dorpen, de steden vol 

kunst en geschiedenis, de 1001 kastelen, de bijzondere tuinen, de versierde grotten en schuilplaatsen, maar ook de rivieren, 

panoramische uitzichten. Of je deze nu te voet, per fiets, te paard of met de auto ontdekt, er is genoeg keuze !

De Dordogne behoudt de kunst van het goede leven en heerlijk eten met behulp van een authentieke keuken, het erfgoed 

van de regio.
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A20 - vers Paris

A20 - vers Toulouse

Dordogne
Périgord

Handige informatie ter voorbereiding van uw vakantie kunt u vinden op : 

www.ontdek-dordogne.nl


