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Ervaar de middeleeuwse sfeer
Ervaar de middeleeuwse sfeer
       met de gezelligheid van nu 
       met de gezelligheid van nu 
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Belangrijke telefoonnummers

Waarschuwt u in geval van nood altijd de receptie. 
Buiten de openingstijden belt u het noodnummer 
van de camping: 0033 553 290 115. Ook kunt 
u de telefoon links naast de ingang van de 
receptie opnemen en wachten tot u iemand aan 
de lijn krijgt. Wij zorgen voor begeleiding van de 
hulpverlening naar uw plaats of accommodatie. 
Ook kunnen onze EHBO-medewerkers zo nodig 
eerste hulp verlenen.

Algemeen alarmnummer 112
Politie 17
Brandweer 18
Ambulance 15
ANWB steunpunt Lyon 0033 472 171 212

Huisarts (Engels sprekend)
Dr. Bellevallée, 4 rue Antoine Despont, Belvès 
0033 607 503 455

Apotheek
Place d’Armes
Op het marktplein te Belvès

Huisartsenpost
(ziekenhuis Sarlat)
Centre hospitalier
Le Pouget te Sarlat

Tandartsen
Van der Most, Bergerac (Nederlandstalig)
27 bd Montaigne 24100 Bergerac
0033 553 571 996
Lombard (Engelstalig)
Route Buisson 24170 Siorac en Perigord 
(bij de Carrefour)
0033 553 289 452

Dierenarts
Madame Fondu
lieu-dit Moissie
24170 Belvès
0033 553 285 641
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WELKOM

Van harte welkom op RCN le Moulin de la Pique in het departement La Dordogne. Al meer dan dertig jaar kamperen 

gasten op ons terrein, dat ooit ontstaan is rondom de oude watermolen die midden op de camping staat. De camping 

hoort bij de gemeente Belvès, een middeleeuws stadje dat een rijke geschiedenis kent. Elke zaterdag is er een 

gezellige weekmarkt rondom de authentieke markthal, waar u verse streekproducten, groeten, fruit en andere zaken 

kunt kopen. Bezoek dan ook eens het oude stadscentrum van Belvès en verwonder u over de prachtige gebouwen, 

sommige al honderden jaren oud.

In dit informatiemagazine vindt u veel informatie over de camping, de geschiedenis ervan en zijn omgeving. 

Mocht u specifieke informatie zoeken over bijvoorbeeld adressen en openingstijden van toeristische attracties, 

loopt u dan eens binnen bij de receptie. Daar vindt u ook wandelroutes. 

Met trots willen wij u informeren dat wij door de Franse overheid zijn uitgeroepen tot topcamping met 5 sterren. 

Onze 5-sterren camping heeft de runner u award gewonnen bij de Alan Rogers Family Award 2013! We werden uit 

meer dan 2500 campings in dertien verschillende Europese landen gekozen.

Wij wensen u een fijne vakantie toe op en in de omgeving van onze camping.

Else-Marieke en Eelco Stienstra

Beheerders RCN le Moulin de la Pique

Beste gast, 

Het team van RCN le Moulin de la Pique
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DE GESCHIEDENIS VAN LE MOULIN 
DE LA PIQUE
Over het riviertje de Nauze bent 

u onze camping binnengekomen. 

Dit riviertje was in de 17e en 

18e eeuw aanleiding voor de 

vestiging van een dertigtal 

watermolens met uiteenlopende 

productiebestemmingen. Le Moulin 

de la Pique was er daar één van en 

werd oorspronkelijk gebouwd voor 

het fabriceren van verschillende 

soorten papier (een nog in gebruik 

zijnde papiermolen kunt u bezichtigen 

in het dorpje Couze bij Lalinde, waar 

u zelfs uw eigen briefpapier kunt 

laten maken). In 1839 werd de toen 

reeds noodlijdende Moulin de la 

Pique gekocht door notaris Dejean uit 

Belvès, die van de molen een smederij 

maakte. Op onze huidige binnenplaats 

liet hij een hoogoven bouwen. 

Vervolgens werden hier in de smederij 

allerlei gereedschappen vervaardigd 

van ijzererts uit deze streek. Deze 

productie werd rond 1870 gestopt. De 

steenrijke familie Dejean verhuisde 

naar Parijs en gebruikte le Moulin de 

la Pique als chique tweede woning. 

De zoon van de notaris, inmiddels 

burgemeester van Belvès, was de 

initiatiefnemer van de oprichting van 

de spoorlijn Parijs-Agen, waarvan 

hij de president-directeur werd. 

Hij liet een privéwagon bouwen, 

voorzien van alle comfort, waarmee 

de familie geregeld naar het 

buitenverblijf le Moulin de la Pique 

kwam. Er werden dan grote feesten 

en andere vermaken gehouden voor 

de bevolking van Belvès. Op het 

station van Belvès is nog de in de 

rotswand uitgehouwen “garage” te 

zien, waarin de privéwagon gestald 

werd wanneer de familie op ‘La Pique’ 

verbleef. Een aantal schrijvers en 

andere kunstenaars heeft in de loop 

der tijden zijn weg naar le Moulin de 

la Pique gevonden, zoals bijvoorbeeld 

de componist Louis Aubert, waarvoor 

een gedenksteen in de muur van 

het huis is geplaatst. In de oorlog 

was le Moulin de la Pique regionaal 

hoofdkwartier van het Franse verzet 

en bood onderdak aan onderduikers. 

Na de oorlog is le Moulin vele malen 

van eigenaar veranderd, totdat de 

familie Manassen er in 1979 in slaagde 

het toen leegstaande landgoed 

te verwerven en er zijn huidige 

bestemming van vakantieparadijs aan 

te geven.

Sinds 1999 maakt le Moulin de la Pique 

deel uit van RCN Vakantieparken.

DE DORDOGNE ALS 
VAKANTIESTREEK
De Dordogne heeft de vakantieganger 

ontzettend veel te bieden. Een rijke 

geschiedenis in een betoverend 

mooi gebied dat sinds oudsher 

zeer in trek is om het gunstige 

klimaat, de vruchtbare bodem en, 

niet te vergeten, de Bourgondische 

levensstijl van de bewoners. De 

Fransen waarderen de Dordogne, of 

beter gezegd “Le Périgord”, vooral 

om haar gastronomie. De prehistorie 

heeft vele sporen achtergelaten. Er 

zijn maar weinig streken waar zo veel 

STREEKINFORMATIE
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STREEKINFORMATIE

prehistorische vondsten zijn gedaan 

als in de Dordogne en in de Lot 

(het departement ten oosten van 

de Dordogne). De prehistorische 

Cro Magnonmens heeft zijn sporen 

achtergelaten in de vorm van 

wandschilderingen en sculpturen, 

die veelal te bezichtigen zijn. Er is 

om dit gebied veel gestreden. Een 

eindeloze reeks van gebeurtenissen 

heeft zijn sporen nagelaten in het 

landschap en in de architectuur. 

Dat maakt dit gebied naast al het 

natuurschoon dat het te bieden 

heeft, voor iedereen interessant.

ARCHITECTUUR
De Dordogne kent een specifieke 

architectuur, waarbij de gele 

natuursteen als belangrijkste 

bouwmateriaal wordt gebruikt. 

‘La pierre sèche’ wordt deze 

kalksteen genoemd. Bij de oudste 

gebouwen, die nog in originele 

staat verkeren, bestaat zelfs de 

dakbedekking uit dit gesteente. 

Soms zie je dit nog bij kastelen, 

kerken en eeuwenoude boerderijen. 

Helaas zijn vele dakkappen bij 

gebrek aan onderhoud onder 

het enorme gewicht van zo’n 

dakbedekking bezweken. Speciaal 

zijn ook de vierkante torens, die 

soms aan gebouwen vastzitten of 

zomaar midden in een veld staan. 

Die torens worden ‘Pigeonniers’ 

genoemd, duiventillen. Duiven 

werden vanaf de middeleeuwen 

tot zo’n 100 jaar geleden als een 

absolute delicatesse beschouwd 

en daarom zorgvuldig gekweekt 

en vertroeteld. Soms stuit u op 

een klein, rond stenen gebouwtje, 

midden in een veld of langs 

een pad in het bos. Dit zijn de 

zogenaamde “Bories”, die vroeger 

als schuilplaats door wijnbouwers 

en herders werden gebruikt.

TRADITIES
Vaak wordt gevraagd wat die hoge 

palen met versierde top zijn. Dat 

zijn een soort meibomen, die ter 

ere van iemand worden opgericht, 

die dan voor die gelegenheid de 

gasten eten en drinken dient aan te 

bieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld na 

gemeenteraadsverkiezingen, waarbij 

de gekozene de gelegenheid krijgt 

zijn kiezers te bedanken. Het komt 

ook voor dat werknemers zo’n ‘mai’ 

planten voor hun baas. 1 mei (dag van 

de Arbeid), nog steeds een offi  ciële 

vrije dag voor alle werkende mensen 

wordt beschouwd als een zondag. 

Alle winkels zijn dan gesloten. 

Net als op 8 mei (Bevrijdingsdag 

2e Wereldoorlog) en 15 augustus 

(Maria Hemelvaart). Een andere 

traditie is het ‘planten’ van jenever-

besstruiken bij de ingang van het 

ouderlijk huis van bruid en bruidegom, 

enkele dagen voor de bruiloft. Deze 

struiken worden versierd met bloemen 

van crèpepapier en blijven tot lang na 

de bruiloft staan.

TRUFFELS
Het ‘zwarte goud van de Périgord’, 

dat in zeer kleine hoeveelheden 

wordt toegevoegd aan gerechten 

en een heel bijzondere smaak 

geeft. Truff els ontstaan bij wijze van 

ziekte op wortels van bomen, met 

name eikenbomen. Truff els zijn niet 

eenvoudig te vinden. Doordat wilde 

zwijnen van nature deze vreemde 

aardappelvormige knollen wroetend 

in de grond opsporen kwam men op 

het idee om varkens af te richten om 

truff els op te sporen. Tegenwoordig 

worden vooral honden gebruikt, die 

speciaal hiervoor zijn getraind. Truff els 

zijn zeldzaam en bijzonder moeilijk 

te telen. Een kilo truff els brengt 

ongeveer € 500,- tot € 800,- op, 

vandaar ‘het zwarte goud’. 

TIP: L’Écomusée de la Truff e in Sorges.

WALNOTEN
U komt ze zelfs op de camping 

in grote getale tegen: walnoten-

bomen. De Dordogne staat met de 

productie van walnoten in Frankrijk 

op de tweede plaats. Vroeger 

werd er vooral olie uit geperst. 

Tegenwoordig worden walnoten 

ook in salades verwerkt of wordt 

er walnotentaart van gemaakt. 

De productie van walnoten is zeer 

arbeidsintensief, want de noten 

kunnen niet machinaal worden 

gekraakt. Als u wat meer wilt 

weten over de productie van deze 

walnoten kunt u het ‘Ecomusée 

de la Noix de Périgord’ te 

Castelnaud-la-Chapelle bezoeken. 

Dit museum is zeer geschikt 

voor kinderen. Niet ver van de 

camping, bij Doissat, bevindt 

zich een walnotenboomgaard van 

maar liefst 32 hectare! Er is een 

wandeltocht verkrijgbaar bij de 

receptie, die u hierlangs leidt.

WIJN
Reeds in de vroege middeleeuwen 

werd er in de hele streek veel wijn 

verbouwd, zelfs op de heuvels rond 

Belvès. Aan het einde van de 

19e eeuw zijn hier echter alle 

wijnranken vernietigd door een 

schimmel (phylloxéra), waar men 

toen nog geen bestrijdingsmiddel 

voor had. Dit was voor de 

plaatselijke bevolking een grote 

ramp en velen werden genoodzaakt 

naar andere streken te verhuizen om 

in hun levensonderhoud te kunnen 

voorzien. Sommige wijnboeren 

gingen over op het verbouwen 

van tabak, wat in deze streek 

een belangrijk agrarisch product 

is geworden. De wijnranken in 

Bergerac, Cahors en Bordeaux 

bleven gespaard. In Bergerac is een 

wijnmuseum: ‘la Maison du Vin’.

Voor meer informatie en reserveringen: www.rcn.nl 5RCN le Moulin de la Pique
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AANKOMST & VERTREK 
ACCOMMODATIE
Vanaf 15.00 uur bent u van harte 

welkom in uw accommodatie. De 

sleutel vindt u op de eettafel. Bij uw 

vertrek, voor 10.00 uur, kunt u de 

sleutel op de tafel neerleggen en de 

deur sluiten.

AANKOMST & VERTREK 
KAMPEERGASTEN
Vanaf 12.00 uur bent u van harte 

welkom op uw kampeerplaats. Uw 

auto mag op uw plek geparkeerd 

worden of op de centrale parkeer-

plaats bij de entree van de camping. 

Wij vinden het leuk u te groeten bij 

vertrek en te informeren of u het naar 

uw zin heeft gehad. Komt u nog even 

langs op de receptie?

BARBECUE
Barbecueën is toegestaan met een 

elektrische- of gasbarbecue of met 

houtskool. Tussen half juni en half 

september worden er regelmatig 

volledig verzorgde barbecues 

georganiseerd met (live) muziek. 

Bij tijden van droogte kan bar-

becueën op houtskool en gas door 

de campingbeheerders worden 

verboden.

BOEKEN
In onze bibliotheek boven de 

receptie vindt u een behoorlijk 

aantal boeken. Er is ook een leuke 

verzameling kinderboeken. Dit 

mede doordat sommige gasten hun 

boeken, eenmaal uitgelezen, aan de 

camping cadeau doen.

DRINKWATER
Het water uit de kranen op de 

camping is drinkbaar. Houd er 

wel rekening mee dat zuiverings-

technieken en kwaliteitsnormen 

in Frankrijk anders zijn dan in 

Nederland en België. Het water 

kan dus anders smaken dan thuis. 

Fransen kiezen er zelf vaak voor om 

water uit flessen te drinken.

ELEKTRICITEIT
Voor de elektriciteitsaansluiting 

heeft u een eurostekker nodig. 

Bent u deze vergeten? Geen nood, 

in onze campingwinkel verkopen 

wij ze ook. Op uw kampeerplaats 

heeft u 10 ampère stroom.

FOSSIELENVELD
In het fossielenveld liggen honderden 

echte fossielen en mooie mineralen 

verborgen. Heb je een fossiel of 

mineraal gevonden, dan mag je die 

HANDIG OM TE WETEN

houden. Ook krijg je, bij het eerste 

fossiel of mineraal dat je vindt, een 

toegangskaartje voor Natuurhistorisch 

museum Naturalis in Leiden.

FUNCARD
De RCN-funcard ligt voor iedereen van 

3 t/m 17 jaar bij aankomst klaar. In het 

programme d’animation lees je wat je 

allemaal met de funcard kunt doen. Op 

vertoon van de funcard eten kinderen 

t/m 12 jaar in het voor- en naseizoen 

gratis mee in ons restaurant!

GAS
In onze campingwinkel zijn blauwe 

campinggasfl essen te koop en 

inwisselbaar. De bekende grotere 

Nederlandse gasfl essen met butaan 

of propaan zijn niet in Frankrijk te 

verkrijgen. Het is ook niet mogelijk de 

Nederlandse gasfl essen bij te vullen, 

doordat de gasaansluitingen niet 

overeenkomen.

HORECA
Ons gezellige restaurant is een 

uitstekende plek voor een smakelijke 

lunch of een heerlijk etentje. Voor 

een vriendelijke prijs haalt u een 

dagschotel of een ovenheerlijke pizza. 

Natuurlijk kunt u hier ook terecht voor 

een kopje koffi  e, een ijscoupe of een 
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Banken en postzaken

Op het marktplein in Belvès is een 

pinautomaat van Crédit Agricole 

te vinden, evenals bij de Carrefour 

in Siorac. Het postkantoor zit in 

Belvès. De post die voor onze 

gasten binnenkomt is op de receptie 

op te halen. U kunt post versturen 

door het in de gele brievenbus 

naast de winkel te deponeren.

Campingwinkel

Op het park vindt u een 

campingwinkel. Hier kunt u elke 

ochtend vers brood afhalen. In 

het voor- en naseizoen kunt u een 

dag van tevoren brood bestellen. 

Daarnaast zijn er Franse, Nederlandse, 

Engelse en Belgische kranten en 

vindt u alle benodigdheden voor uw 

eerste levensbehoeften. Een grote 

supermarkt, de Carrefour, vindt u in 

Siorac.

Kerk- en recreatiedienst

Gedurende het hoogseizoen 

wordt er op enkele zondagen 

een recreatiedienst gehouden 

met kindernevendienst (beide in 

het Nederlands). Er is tevens de 

mogelijkheid om een dienst van 

Beter-Uit bij te wonen, wij wijzen u 

graag de weg naar deze kerken.

Markten

Alle markten vinden in de ochtend 

plaats.

• maandag: Les Eyzies

• dinsdag: Le Bugue

• woensdag: Bergerac, Sarlat, 

Périgueux

• donderdag: Monpazier, Domme, 

Libos

• vrijdag: Le Buisson

• zaterdag: Bèlves, Le Bugue, 

Bergerac, Sarlat (hele dag)

• zondag: Saint Cyprien

Openingstijden winkels

In Frankrijk wordt tussen de 

middag uitgebreid gegeten. 

Over het algemeen zijn de 

openingstijden van 9.00 tot 

12.00 uur en van 14.30 tot 19.00 

uur. Supermarkten zijn in het 

hoogseizoen doorgaans open van 

9.00 tot 19.30 uur.

Trein en taxi

Indien u eens een ritje met de 

Franse trein wilt maken, kan 

dat vanuit Belvès. Het station is 

een half uurtje lopen vanaf de 

camping. Mocht u van een taxi 

gebruik willen maken, loopt u dan 

even langs de receptie.

HANDIGE ADRESSEN IN DE OMGEVING 

HANDIG OM TE WETEN

verkoelend glas bier. Snacks, frites 

en ijs kunt u kopen in de snackbar. In 

de croissanterie zijn verse croissants, 

broodjes en stokbroden te koop. 

INTERNET
Op het hele terrein hebt u draadloos 

toegang tot internet. U betaalt 

hiervoor per tijdseenheid een kleine 

vergoeding. U kunt het internet 

gebruiken voor email en surfen op 

internet (bijvoorbeeld het opzoeken 

van informatie over de uitstapjes in de 

omgeving). De verwerking van grote 

bestanden en het verwerken van veel 

data via de draadloze verbinding, is 

beperkt mogelijk.

JEU DE BOULES
Bij de midgetgolfbaan hebben we een 

jeu-de-boulesbaan, waar u een potje 

kunt boulen met andere gasten. Het 

animatieteam verzorgt regelmatig jeu-

de-boulestoernooien voor jong en oud.

MILIEU EN AFVAL
Bij de entree van de camping vindt 

u het afvalstation. Wij vragen u 

vriendelijk het afval te scheiden.

• Bruine container met gele deksel: 

plastic en blik (speciale zakken 

verkrijgbaar op de receptie).

• Bruine container met bruine deksel: 

overig huisvuil.

• Glascontainer voor het glas.

• Papier en karton in de daarvoor 

bestemde papiercontainer.

• Lege batterijen kunt u op de receptie 

inleveren.

RECREATIE
Het recreatieteam verzorgt vanaf de 

meivakantie tot half september de 

leukste activiteiten voor alle leeftijden. 

Van een voetbaltoernooi tot knutselen 

en van bingo tot een spannende 

speurtocht. Het complete programma 

kunt u elke zaterdag afhalen op de 

receptie.

SANITAIR
De warmwatervoorziening is 

inbegrepen in de prijs van de 

kampeerplaats, u heeft geen 

muntjes nodig. In de 2 vrijstaande 

sanitairgebouwen vindt u een 

babyruimte, een speciale ruimte voor 

rolstoelgebruikers en het chemisch 

toilet. Een andere mogelijkheid om 

het chemisch toilet te legen is direct 

rechts als u de camping op komt en 

dan helemaal rechts aanhoudt. Een 

familiedouche, speciaal voor een 

ouder met jongere kinderen, vindt u in 

het sanitairgebouw naast de receptie.

SPEELZOLDER
Voor de allerkleinsten hebben we in het 

hoofdgebouw naast de bibliotheek een 

speelzolder ingericht, waar peuters en 

kleuters tot 6 jaar kunnen spelen als 

het weer het buiten niet toelaat.

SPORT EN SPEL
Op het park zijn verschillende 

speeltoestellen en een sportveld, 
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VOLG JE FAVORIETE 
VAKANTIEBESTEMMING 
OOK ONLINE!

Beleef nog meer vakantie plezier 

op onze officiële Facebookpagina. 

 

Als ‘Volger van RCN’ heb je diverse 

aantrekkelijke voordelen:

• kortingen exclusief voor onze 

volgers

• spannende ‘doe mee & win’ acties

• leuke foto’s, video’s en ervaringen

• handige tips voor tijdens je 

verblijf

Wil jij hier ook van mee profiteren? 

Word dan vandaag nog volger!

  facebook.com/rcnvakantieparken

  twitter.com/rcnvakantie

HANDIG OM TE WETEN

een tennisbaan, een midgetgolf, 

volleybalveld, tafelvoetbal en 

tafeltennistafels, jeu-de-boules en 

open air fi tnessarea. Tevens kunt 

u in de directe omgeving kanoën, 

paardrijden en golfen.

TECHNISCHE STORINGEN
Eventuele technische storingen 

melden bij de receptie. Onze 

technische medewerkers helpen 

u graag en snel. Na sluiting van 

de receptie kunt u in dringende 

gevallen uw storing melden via de 

medewerkers in ons restaurant.

TOERISTISCHE INFORMATIE
Op de receptie is een ruim aanbod 

aan folders met toeristische infor-

matie over de omgeving. De receptie-

medewerkers beantwoorden graag uw 

vragen.

TOEZICHT
Op het terrein wordt toezicht 

gehouden door onze medewerkers. 

Zij zorgen ervoor dat regels en 

afspraken nageleefd worden.

TV
Boven de receptie is een televisie 

aanwezig voor speciale gelegenheden 

zoals EK/WK voetbal, Tour de France, 

Formule 1 en speciale nieuwsberichten 

of een leuke fi lm.

VISSEN EN SPEELWATER
Het lijkt wel of de heldere beekjes 

overal stromen! De oorsprong is de 

Nauze, die 7 km verderop uitmondt 

in de Dordogne. Het meertje op 

de camping biedt leuk vertier. Op 

warme dagen is het heerlijk spelen. 

De kinderen kunnen in rubberbootjes 

rondpeddelen of hengelen naar 

diverse soorten vis. Bij voorkeur 

met maden vissen. Wilt u buiten 

de camping vissen dan heeft u een 

vergunning nodig. Deze is verkrijgbaar 

in de winkel naast het benzinestation 

in Vaurez.

VRIEZER
Links van de zwembadbar staat 

een vriezer voor uw koelelementen. 

Vergeet niet uw naam op de 

elementen te zetten.

WASSERETTE
Voor uw vakantiewas kunt u terecht 

in onze wasserette, u kunt hiervoor 

muntgeld gebruiken. Het universele 

wasmiddel is bij de prijs inbegrepen 

en wordt automatisch toegevoegd. 

Naast wasmachines zijn er ook 

droogtrommels aanwezig. Er is tevens 

een strijkplank met strijkijzer (te leen 

via de receptie) beschikbaar.

ZWEMBAD
Onze 4 zwembaden zijn geopend 

van 08.00 tot 20.00 uur. Er is een 

zwembad met een 4-baans glijbaan. 

Deze gaat zo hard, dat je hier niet 

met een band van af mag. Sommige 

kinderen halen per dag wel 100 

afdalingen! Er is ook een 45 meter 

lange glijbaan. Deze laatste is gaaf om 

met de rubberband vanaf te glijden. 

Voor de allerkleinsten is er tevens een 

kinderbadje tot 40 cm diep.
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EEN PRETTIG VERBLIJF

Enkele regels om uw verblijf zo 

aangenaam mogelijk te maken.

Op alle kampeerovereenkomsten is de 

Franse wetgeving van toepassing.

 

• Per plaats of accommodatie is één 

parkeerplaats beschikbaar.

• U mag tegen vergoeding een huisdier 

meenemen. Bij aankomst op de 

camping ontvangt u een honden-

penning. Op het terrein vragen wij u 

het huisdier altijd te hebben aangelijnd. 

U kunt uw huisdier buiten het terrein 

uitlaten.

• In verband met ieders veiligheid wordt 

er op de camping door auto’s en 

motoren stapvoets gereden.

• Tussen 23.00 uur en 7.00 uur heerst er 

rust op het terrein. Gedurende die tijd is 

het gebruik van radio’s e.d. en het rijden 

van auto’s en motoren niet toegestaan.

• Radio’s en andere geluidsbronnen zijn 

toegestaan in accommodatie, caravan 

of tent, mits zij niet voor andere gasten 

hoorbaar zijn.

• Om de veiligheid voor onze gasten 

zoveel mogelijk te kunnen garanderen 

is open vuur en het gebruik van 

vuurkorven niet toegestaan. 

Tijdens droge periodes kunnen de 

campingbeheerders het gebruik van 

barbecues, tuinfakkels of waxinelichtjes 

verbieden.

• Het gebruik van alcohol is toegestaan in 

de horecagelegenheden en bij de eigen 

accommodatie of kampeerplaats.

• U heeft voor uw kampeermiddel plm. 

1/3 van de plaats ter beschikking. 

Dit is inclusief twee eventueel bij 

uw tent of caravan te plaatsen 

bijzettentjes (shelters). Bij een 

verhuuraccommodatie mag u één 

bijzettentje van maximaal 2 personen 

plaatsen, mits het maximaal aantal 

toegestane personen niet wordt 

overschreden. Eén partytent is 

toegestaan, mits bij afwezigheid 

(= als men niet overnacht) afgebroken 

en komt i.p.v. één bijzettent of luifel. 

De partytent mag de doorgang niet 

belemmeren en mag niet hinderlijk zijn 

voor andere gasten.

• Wij vragen u om kleine kinderen te 

begeleiden bij het bezoek aan toilet en 

douche.

• Afval dient gescheiden te worden 

(glas, plastic en verpakking, papier) in 

de daartoe bestemde containers.

• Chemische toiletten kunt u alleen 

leegstorten op de aangegeven punten.

• Wilt u het te verwerken afvalwater in 

uw caravan of tent opvangen in een 

emmer of jerrycan. Afvalwater kunt u in 

het chemisch toilet storten.

• Wilt u i.v.m. maaien en snoeien kabels, 

snoeren en lijnen hoog ophangen.

• Het is de gasten niet toegestaan zonder 

toestemming van de beheerders 

te kappen, te snoeien, te graven, te 

planten of af te rasteren.

• U kunt gebruikmaken van propaan en 

butaan in goedgekeurde fl essen. De 

aansluiting op een gasfl es is toegestaan 

d.m.v. een goedgekeurde gasslang, die 

niet ouder mag zijn dan twee jaar. Het 

gebruik van LPG als brandstof voor 

koken of verwarming is niet toegestaan.

• De elektra-aansluiting bij uw 

kampeerplaats is beveiligd met een 

aardlekschakelaar.

• Wij vragen u om bij afwezigheid de 

elektrische apparaten en gasfl essen af 

te sluiten.

• Alle gebouwen op de camping zijn 

rookvrij.

• RCN kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor diefstal, beschadiging 

en ongevallen, anders dan waartoe 

wij wettelijk zullen zijn gehouden. 

U verblijft hier op eigen risico. Het 

spreekt vanzelf dat wanneer u schade 

veroorzaakt, wij u vragen deze te 

vergoeden.

• In geval van calamiteiten vragen wij 

u de instructies van de camping-

beheerders te volgen tot er bevoegde 

autoriteiten zijn om u te voorzien 

van nadere instructies. Al is het 

onwaarschijnlijk, toch zou bij extreem 

slechte weersomstandigheden 

overstroming van een deel van de 

camping mogelijk kunnen zijn en 

is evacuatie noodzakelijk. U wordt 

daarvan zo snel mogelijk op de hoogte 

gebracht. Wij vragen u in dit geval kalm 

te blijven en de aanwijzingen te volgen 

die de beheerders u geven. In het meest 

extreme geval gelden de volgende 

regels:

- Verlaat het terrein TE VOET;

- Neem paspoort, geld en waardevolle 

spullen mee;

- Laat uw auto en kampeermiddel op de 

plaats achter.

• Wij doen er alles aan om uw vakantie 

zo plezierig mogelijk te maken. 

Sinds enkele jaren hanteren wij een 

gedragscode, die aangeeft dat grove 

inbreuk op het recreatiemilieu dat 

wij voor ogen hebben, kan leiden tot 

verwijdering van onze campings (de 

gedragscode is ter inzage beschikbaar 

op de receptie).

• We vinden het leuk als u langer blijft. 

Op de receptie kunnen ze u over de 

mogelijkheden informeren.

 WIJ WENSEN U EEN 
PRETTIG VERBLIJF!
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Faciliteiten

Horeca

• Restaurant 

• Snackbar

• Verwarmd terras

Recreatie

• 4 zwembaden

• 45 meter lange glijbaan

• Vierdubbele waterglijbaan

• Recreatiemeer (5500 m²) voor vissen en 

spelevaren

• Recreatieteam (vanaf de meivakantie tot 

half september)

• Speeltuin

• Speelzolder

• Fossielenveld

• Sportveld

• Tennisbaan

• Midgetgolf

• Jeu-de-boulesbaan

• Volleybalveld
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Receptie, winkel, restaurant, verwarmd terras

Meertje

Vakantiewoning Le Moulin

Sanitairgebouw

Snackbar

Vuilinzamelplaats

Midgetgolfbaan

Fossielenvindplaats

Vakantiewoning Périgord

Vakantiewoning Campagnac

1

2
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4

5

6

7
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10
Sportveld

Speeltoestellen

Jeu de boules

Zwembad

Terrasverwarming

Fitness-area

Midgetgolf

Fossielenveld

Tennisbaan

ParkeerplaatsP

4LM

4LMV

4LMV XL

4LMV XXL

SF6

6LM+

6LMV+

6LMV+3

Tenten Koko

• Tafeltennistafels

• Golfbaan 9-holes en 18-holes op 7km

• Paardrijden op 5km

Overige

• Campingwinkel

• Wasserette

• Bibliotheek

• Verhuur koelkasten

• Internetvoorziening en WiFi-hotspot 

(kaarten verkrijgbaar op de receptie)

• Aangepast kampeersanitair voor 

rolstoelgebruikers

PLATTEGROND
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4LM 
4-persoonsstacaravan met keuken, 

douche, toilet, een slaapkamer met 

een tweepersoonsbed, één slaap-

kamer met twee eenpersoonsbedden 

of een stapelbed.

4LMV 
4-persoonsstacaravan met keuken, 

douche, toilet, een slaapkamer met 

een tweepersoonsbed, één slaapkamer 

met twee eenpersoonsbedden of een 

stapelbed. Dit type is voorzien van een 

veranda.

4LMV XL
Een luxe 4-persoonsstacaravan met 

o.a. ruime woonkeuken met barretje, 

vaatwasser, LCD-TV met DVD-speler, 

douche en apart toilet. Deze stacaravan 

beschikt over een slaapkamer met een 

tweepersoonsbed en slaapkamer met 

een stapelbed. Met veranda.

ACCOMMODATIES
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6LM+
Een ruime 6-persoonsstacaravan met 

keuken, douche, toilet, een slaapkamer 

met een tweepersoonsbed, één slaap-

kamer met twee eenpersoonsbedden of 

een stapelbed en in de woonkamer staat 

een tweepersoonsslaapbank.

6LMV+
Een ruime 6-persoonsstacaravan 

met keuken, douche, toilet, 

een slaapkamer met een twee-

persoonsbed, één slaapkamer met 

twee eenpersoonsbedden of een 

stapelbed en in de woonkamer staat 

een tweepersoonsslaapbank. Dit type 

is voorzien van een veranda.

6LMV+3
Een ruime 6-persoonsstacaravan 

met keuken, douche, toilet, een 

slaapkamer met een tweepersoons-

bed, één slaapkamer met twee 

eenpersoonsbedden of een stapelbed 

en in de woonkamer staat een 

tweepersoonsslaapbank. Dit type is 

voorzien van een veranda.

4LMV XXL
Luxe stacaravan met twee slaapkamers waarvan 

1 met een 2-persoonsbed en de andere slaap-

kamer met 2 éénpersoonsbedden. 

Slaapkamer 1 heeft een ruime inloopkast. 

Royale badkamer met douche en wastafel. 

Luxe keuken met oven, Senseo-apparaat, 

koelvriescombinatie, afwasmachine, magnetron, 

etc. Ruim woongedeelte met o.a. een tv. Grote, 

halfoverdekte, veranda met luxe tuinmeubilair, 

twee relaxstoelen, twee ligbedden en BBQ.

ACCOMMODATIES



Verhuuraccommodaties van hetzelfde type kunnen qua indeling verschillen.

VAKANTIEHUIZEN

Deze ruime vakantiewoning ligt centraal op de camping 

en beschikt over een woonkamer met grote authentieke 

open haard, een zithoek en een eethoek, TV met franse 

zenders en DVD-speler, een mooie open keuken met 

o.a. vaatwasser, combi-magnetron en een Senseo, een 

luxe badkamer met ligbad/douche, wastafel en toilet. 

Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers, 

één slaapkamer met vier éénpersoonsbedden en een 

tweede slaapkamer met twee éénpersoonsbedden. 

De woning heeft een gezellig terras met terrasmeubilair 

en twee luxe ligbedden aan het water.

Deze ruime vakantiewoning ligt centraal op de 

camping en beschikt over een woonkamer met grote 

authentieke open haard, een zithoek en een eethoek, 

TV met franse zenders en DVD-speler, een mooie 

open keuken met o.a. vaatwasser, combi-magnetron 

en een Senseo, een luxe badkamer met ligbad/

douche, wastafel en toilet. Op de eerste verdieping 

bevinden zich 2 slaapkamers, één slaapkamer met 

4 éénpersoonsbedden en een tweede slaapkamer 

met twee éénpersoonsbedden. De woning heeft 

een gezellig terras met terrasmeubilair en twee luxe 

ligbedden aan het water.

Dit mooie en zeer royale gerenoveerde huis is geschikt 

voor maximaal 8 tot 10 personen en erg rustig 

gelegen met een zonneterras. De woning heeft een 

zeer ruime woonkamer met sfeervolle houtkachel, TV 

met franse zenders en DVD-speler, gezellige zithoek 

en een ruime eethoek. De open keuken is o.a. voorzien 

van een oven, magnetron, Senseo, vaatwasser en een 

fornuis. Er zijn 2 badkamers en 4 ruime slaapkamers 

waarvan 3 met twee éénpersoonsbedden en één 

met een stapelbed. Op de royale vide staan twee 

éénpersoonsbedden. Het terras is voorzien van luxe 

tuinmeubilair, twee ligbedden en een bbq.

Type: Moulin

6SF
Zeer luxe safaritent voor 6 personen staat op 

een ruime plaats op de camping en zijn geschikt 

voor 6 personen (4 volwassenen + 2 kinderen).

Voor meer informatie en reserveringen: www.rcn.nl 13

ACCOMMODATIES

RCN le Moulin de la Pique

Type: Campagnac

Type: Périgord
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Golf de Lolivarie
Een 18-holes golfterrein op ongeveer 7 km van de 
camping. Voor onze gasten is er een aantrekkelijke 
korting. Vanaf de camping rechtsaf tot aan Siorac, 
bij de rotonde rechts en na de brug over de weg 
(na ca. 150 m.) weer rechts. Op beide banen is 
geen G.V.B. vereist. 

 

De Dordogne, oftewel ‘le Périgord’, is meer dan 1000 
kastelen en landhuizen rijk. Er zijn ook vele kastelen 
in de Vézère – vallei te bezichtigen. Natuurlijk zijn 
deze niet allemaal opengesteld voor publiek, maar 
soms is het al mooi zo’n kasteel van buiten te kunnen 
bekijken. Er zijn niet ver van de camping een aantal 
kastelen, die het bezichtigen waard zijn. Het meest 
interessant zijn die van Castelnaud (14 km), Les 
Milandes (12 km), Beynac (25 km) en Biron (25 km).

Beynac (XIII eeuw)
Net als Castelnaud een middeleeuws ridderkasteel, 
een onneembaar fort dat uittorent boven een steile 
rotswand aan de rivier de Dordogne. Bezichtiging 
op eigen gelegenheid met een Nederlandse 
beschrijving. De wandeling door Beynac van 
beneden naar boven is erg mooi.

Biron (XII en XVIII eeuw)
Enkele kilometers ten zuiden van het prachtige 
vestingstadje Monpazier bevindt zich het kasteel van 
Biron, dat ook te bezichtigen is.

Castelnaud (XII en XVI eeuw)
Een echt middeleeuws ‘ridderkasteel’ met 
harnassen, katapulten, kruisbogen en lansen. Leuk 
voor de kinderen. Prachtig uitzicht over het dal van 
de Dordogne.

Château des Milandes (XV en XIX eeuw)
Renaissance kasteel, op zich niet groot, maar 
interessant doordat de beroemde Amerikaanse 
zangeres Joséphine Baker er heeft gewoond. In het 
park kunt u op gezette tijden een demonstratie met 
roofvogels bijwonen, zoals zij vroeger voor de jacht 
werden afgericht.

Belvès
Het is maar een klein dorpje, maar met een 
rijke geschiedenis met o.a. zijn 7 klokkentorens, 
historische gebouwen en bijzondere grotwoningen 
onder de markthal. U kunt bij de receptie een 
plattegrond met een rondwandeling in het 
Nederlands krijgen. Leuk voor als het ’s avonds 
weer wat koeler wordt…

Domme
Een middeleeuws vestingstadje, prachtig gelegen 
op de top van de heuvel. Vanaf het centrum 
van Domme kunt u genieten van het bekendste 
panorama van de Périgord. Een loodrechte 
afgrond van 150 meter biedt u een prachtig uitzicht 
over de meanders van de Dordogne.

Monpazier
Een nog in originele staat verkerende bastide 
(=vestingstadje) gebouwd tijdens de 100-jarige 
oorlog (ca.1285). Het hart van deze bastide 
vormt het grote plein, omzoomd door een galerij 
van booggewelven, waaronder zich leuke 
winkeltjes bevinden.

Rocamadour
Na Lourdes het tweede bedevaartsoord van 
Frankrijk, tegen de rotswand aangebouwd. Naast 
het bezoek aan het bedevaartsgedeelte kunt u er 
ook een grote vogelshow bijwonen.

Sarlat
Het mooiste stadje van de Périgord is toch wel 
Sarlat. Smalle straatjes met dicht op en in elkaar 
gebouwde middeleeuwse huizen, die in goede 
staat verkeren. Sarlat is reuze gezellig. U kunt er 
‘een terrasje pikken’ of lekker rondslenteren en 
winkels kijken. 

 

Enkele druipsteengrotten in de nabije omtrek zijn 
de moeite waard;
Le gouffre de Proumeyssac (Le Bugue)
La grotte du Grand Roc (Les Eyzies)
Les grottes de Maxange (Le Buisson-de-Cadouin)

La grotte de la Halle (Domme)
Les grottes de Lacave (richting Rocamadour)

Le gouffre de Padirac
Als u echt een spectaculaire grot wilt bezoeken 
moet u daar wel iets voor over hebben. De grot 
bevindt zich in het departement de Lot, ongeveer 
2 uur rijden van de camping. Na een lange gang 
komt u bij een onderaardse rivier, waar u in 
een bootje stapt, dat u naar het beginpunt van 
de rondleiding (in het Frans) door de enorme 
druipsteengrot brengt. TIP: Zorg tijdens het 
hoogseizoen dat u er ’s morgens rond 9.00 uur al 
bent, zodat u niet te lang in de rij hoeft te staan.

Grotwoningen van Belvès
‘Les Troglodytes’ noemen de Fransen de mensen 
die vanaf 50.000 jaar geleden tot 18e begin 
19e eeuw de uithollingen van de rotswanden 
bewoonden. Op sommige plaatsen ontstond in zo’n 
steile rotswand een heel dorp met soms wel 1000 
inwoners, zoals in ‘La Roque Saint Christophe’. 
In Belvès zijn onderaardse grotwoningen te 
bezoeken, die onder het marktplein liggen. Zij 
geven een interessante indruk van het leven van de 
allerarmsten in de middeleeuwen.

Rouffi gnac
Deze grot gaat u in met een open treintje. U ziet 
hier tekeningen van mammoeten en de bewijzen 
dat er beren in deze grot hebben gewoond. In Les 
Eyzies kunt u het Nationaal Prehistorisch Museum 
bezoeken, waar archeologische vondsten 
bijeen zijn gebracht, zoals de enorme collectie 
vuistbijlen, schrapers en pijlpunten. Sinds 2005 is 
het museum vernieuwd en er is Engelse uitleg op 
kaarten in de zalen. Het illustreert hoe ongelofelijk 
langzaam de technische ontwikkeling van de 
prehistorische mens is gegaan.

Golf La Forge
Een 9-holes golfterrein op ongeveer 7 km 
van de camping. Vanaf de camping rechtsaf 
richting Siorac. De banen zijn kleiner dan op 
onderstaande golfbaan.

Kastelen 

Druipsteengrotten 

Stadjes

Op de volgende pagina’s vindt u een greep uit de mogelijkheden voor leuke uitstapjes. Voor meer informatie bent 

u van harte welkom op de receptie. Daar staan alle mogelijkheden in het folderrek.

ER OP UIT

Golfen 
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ER OP UIT

WAAR VINDT U ONS?

Per auto:

In Parijs volgt u eerst de borden 

Bordeaux. Dan ziet u vanzelf de borden 

Orléans en volgt u deze (A10). Daarna 

kiest u achtereenvolgens voor Vierzon 

(A71), Limoges (A20), Brive (A20) 

en Toulouse (A20). De laatste 10 km 

van de A20 is tolweg. Neem afslag 

nr. 55: Souillac. Daarna houdt u Sarlat 

aan, vanaf hier is het nog een uur tot 

anderhalf uur rijden. Vanaf Sarlat rijdt u 

richting Bergerac en komt vervolgens 

langs Beynac, St. Cyprien en Siorac. Op 

de rotonde in Siorac kiest u de richting 

Belvès (D710). Na 5 kilometer komt u 

weer bij een rotonde. Daar kiest u niet 

voor de eerste weg omhoog, maar 

neemt u de 2e afslag en vervolgt u de 

D710 richting Fumel. De camping staat 

daar al aangegeven. U volgt de weg, 

tot u aan de linkerkant het bord en de 

vlaggen van de camping ziet.

Afstand vanaf Utrecht ca. 1050 km.
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Lascaux II, Montignac
Kaartverkoop: Offi ce de Tourisme van Montignac. 
Het is aan te raden tijdens het hoogseizoen ’s 
morgens voor 9.00 uur ter plekke te zijn om van 
een entree op de dag zelf verzekerd te zijn. Er zijn 
combinatiekaartjes voor Lascaux II en le Toth, een 
museum met park, waar oerossen, prehistorische 
hutten en een bijna echte mammoet te zien zijn. U 
kunt ook alleen Le Thot bezoeken.

Le Village du Bournat in Le Bugue
Een openluchtmuseum dat illustreert hoe het 
hier zo’n 100 jaar geleden was. Ambachtslieden 
tonen hun vakkundigheid in een authentieke 
entourage (vergelijkbaar met het Buitenmuseum 
in Enkhuizen).

Le Buisson
Bij de Camping Municipal van Le Buisson kunt 
u ook heerlijk aan de oever van de Dordogne 
vertoeven. U kunt er prima zwemmen, want het 
water is er diep genoeg en er staat bijna geen 
stroming. Vanaf de camping rechtsaf. Bij de rotonde 
richting Bergerac. In Le Buisson gaat u richting Le 
Bugue. De camping ligt aan de rechterkant, vlak 
voor de bruggen over de Dordogne. U kunt hier ook 
ijsjes en frisdrank kopen.

Le Coux
Rustig kiezelstrandje, dat geschikter is voor 
kleine kinderen, omdat het er niet zo diep is en er 
minder stroming staat. U rijdt vanaf de camping 
richting Siorac, bij de rotonde rechtdoor. Houd 
richting Le Coux aan. Zodra u het dorp inrijdt, 
volg het bordje Plage (links naar beneden rijden). 
Het “strandje” van Le Coux is niet zo bekend en 
niet zo gemakkelijk te vinden.

Limeuil
Vanaf de camping gaat u naar rechts, richting 
Siorac. In Siorac richting Le Buisson, in Le 
Buisson richting Le Bugue. U komt dan over de 
Dordogne. Ga na ongeveer 5 km linksaf richting 
Limeuil. Vlak voor Limeuil neemt u de brug 
over de Dordogne (niet die over de Vézère!) 
Ongeveer 500 meter na de brug neemt u de 
eerste weg rechts. Dan ziet u een grasstrand 
aan de rechterkant.

Saint Cyprien
Dit water wisselt van doorwaadbaar, soms 
sterk stromend water tot zwemdiepte. Vanaf 
de camping rechtsaf, bij rotonde van Siorac 
rechts. Saint Cyprien staat hier al op het bord. 
Na ongeveer 5 km rechts (voor de brug over 
de Dordogne) bij bord ‘Le Garrit’, PLAGE 
(=strand) over het spoor na ongeveer 500 
meter. Vervolgens rijdt u onder de bruggen 
door en komt u bij een strandje. U houdt 
links aan en zo komt u vanzelf bij een ruim 
veld langs het water, onder de brug. De oude 
ijzeren brug is ooit door Eiffel ontworpen.

Fietsen en wandelen
De mooie omgeving van de camping biedt volop 
mogelijkheden om te wandelen. Bij de receptie 
zijn verschillende wandel- en fi etstochten 
van verschillende afstanden te verkrijgen. De 
Fransen zijn niet gewend aan fi etsers op de 
weg, dus fi ets wel voorzichtig. Neem bij warm 
weer voldoende drinkwater mee.

Kanotochten
Drie keer per week wordt er een kanotocht 
georganiseerd op de Dordogne. Als u 
voldoende proviand meeneemt kunt u er een 
hele dag over doen. Tijdens de tocht kunt  u 
ook heerlijk zwemmen en zonnebaden. De 
minimum leeftijd is 5 jaar. U krijgt zwemvesten 
en een ton mee om uw spullen droog te 
houden. Natuurlijk kunt u ook een tocht maken 
op rivier de Vézère.

L’Aquarium du Périgord Noir in Le Bugue
Hier vindt u diverse grote aquaria met alle 
soorten (zoetwater) vissen, die in de rivier de 
Dordogne voorkomen of vroeger voorkwamen. 
Ook zijn er diverse reptielen te zien. Een 
aanrader bij minder mooi weer.

Paardrijden
Een ochtend in de week, in het hoogseizoen, 
komen er enkele pony’s naar het sportveld. 
Tegen een kleine vergoeding kunnen de 
kinderen een rondje rijden om het sportveld. 
Eén keer per week is er de mogelijkheid als 
groep van de camping een buitenrit te maken. 
Meer informatie is verkrijgbaar op de receptie.

Rondvlucht in sportvliegtuigje
Een rondvlucht over de kastelen van de Dordogne 
van ongeveer 30 minuten met 3 passagiers. Het 
is een echte aanrader voor wie geen hoogtevrees 
heeft. Ook kunt u een rondvlucht maken van 
ongeveer 10 minuten, deze tocht gaat over de 
camping. Misschien kunt u uw eigen tent of 
caravan wel spotten! Vindt u een rondvlucht niet 
spectaculair genoeg? Boek dan een vlucht met 
een ULM! Zwevend over de prachtige vallei van 
de Dordogne kunt u genieten van vergezichten, 
terwijl u over Belvès en de camping komt. Vanuit de 
vleugel worden foto’s van uw vlucht gemaakt. Deze 
krijgt u na uw vlucht mee op CD-rom. 
Meer informatie is verkrijgbaar op de receptie.

Strandjes aan de Dordogne  

Diversen  
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Gratis Funcard 
voor kids

RCN-voordeelpas 
voor 50-plussers
Als 50-plusser profi teert u met de RCN voordeelpas van 

interessante aanbiedingen, zoals korting op de huur van een 

kampeerplaats of accommodatie. Na iedere vakantie van 

minimaal 3 nachten ontvangt u een stempel op uw stempelkaart. 

Hiermee spaart u voor een gratis kampeervakantie of een korting 

op een bungalowvakantie, die kan oplopen tot € 230! 

Alle kinderen van 3 t/m 17 jaar ontvangen van 

28 maart tot 27 oktober 2014 een gratis Funcard. 

Hiermee krijgen zij korting op leuke activiteiten en gratis 

lekkere extraatjes. Alle parken bieden diverse activiteiten aan. 

Ga op jacht naar fossielen, klimmen, zeilen, zwemmen... en 

natuurlijk hebben we het allerleukste recreatieteam! 

FUNCARD

cardcacacacacacacacaa ddddddrrdarrdrdrdrdrrrdddddrdrddrd
FUN

WWW.RCN.NL

voordeelpas

GRATIS

Als welkomstcadeautje 
ontvangen alle kinderen 
tot 3 jaar een leuke knuffel!

GRATIS

!

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Jaar van uitgave 2014.


