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Camping à la Ferme
Gîtes
Chambres et 
Table d’Hôte

In de Tarn et Garonne is
van alles te doen. Einde-
loos wandelen, fietsen, 
paardrijden, klimmen, 
kanoën, zwemmen etc. 
Ook is er veel te zien. 
Middeleeuwse stadjes als 
Saint Antonin Noble Val, Cordes sur Ciel 
en Najac liggen niet ver van het landgoed 
en in de grotten, kastelen, musea en op 
de diverse marktjes in de buurt is altijd 
wel wat te beleven.

Op het landgoed zijn een aan-
tal speeltoestellen voor 
kinderen en een echte 
petanquebaan waar gas-
ten van alle leeftijden graag gebruik 
van maken. Maar bovenal biedt het 
groene Tarn et Garonne rust. Heer-
lijk de dag afsluiten met een glas 
locale wijn en een lekkere maaltijd, 
want de keuken is er uitstekend. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website of neem contact op.



Domaine Audubert is  
gelegen in het Franse 
Tarn et Garonne. Te- 
midden van glooiende 
valleien, weelderige 
bossen, weiden, lief-
lijke riviertjes, wijn- en 
boomgaarden, liggen 
monumentale bastides, idyllische dorpjes,  
pigeonniers en imposante kastelen.  
Dit prachtige stukje Zuid-Frankrijk, met de 
machtige Gorges de l’Aveyron is door zijn 
heerlijk warme zomermaanden en een mild 
voor- en najaar een ideaal vakantiegebied 
voor het hele gezin. Sportieve, culturele of 

culinaire vakantie- 
liefhebbers kunnen hier hun 
hart ophalen. Domaine Audubert is een boerenlandgoed 

van 2,5 hectare met daarop een boerderij uit 
de 18e eeuw die het gastgezin bewoont. Voor 
vakantiegasten is er een volledig ingerichte 

knusse gîte en zijn er kamers met 
douche en toilet te huur, de zoge-
naamde chambres d’hôte. Daarnaast 
is er op het landgoed een beschut 
gelegen kampeerveld 
met uitgebreide sani-
taire voorzieningen. Voor 
kampeerders die zonder 
eigen caravan of tent wil-
len overnachten is er een 
caravan te huur.

Dagelijks is er zelfge-
bakken brood en zijn er 
verse producten van de 
boerderij te koop. 
Ook kunnen alle gasten-
gebruik maken van de  
table d’hôte waarbij 
iedereen bij de gastheer 
mag aanschuiven om van zijn onovertroffen 
kookkunsten te genieten.


