Camping Groepsreis Zuid-West Frankrijk 2018
Activiteitenprogramma Camping Le Pech Charmant
zaterdag 2 juni tot zaterdag 9 juni 2018
ZATERDAG 2 juni

19.00 uur: welkomstdiner en uitleg van het weekprogramma

ZONDAG 3 juni

9.00-13.00 uur: bezoek Streekmarkt St. Cyprien (op
eigen gelegenheid)

MAANDAG 4 juni:
14.00 uur: Rondleiding door Mariette in de grot

van Bernifal. Een schitterende grot met druipsteen
en echte prehistorische schilderingen! Om deze
schilderingen is Les Eyzies en omstreken zo bekend!
Trek uw wandelschoenen aan en neem een vest of
trui mee. Vertrek per auto, vervolgens dienen we
een stukje van ongeveer 10 minuten te lopen.

DINSDAG 5 juni:

tip: Bezoek aan Roque St. Christophe "een prehistorische nederzetting dit t/m de middeleeuwen
bewoond is geweest".
18.30 uur: Menu Perigordin : 4-gangen menu van de streek

WOENSDAG 6 juni:
17.00 uur: Jeu/de boules toernooi (verzamelen bij de bar van het zwembad)
DONDERDAG 7 juni:
9.30 uur: Rondleiding door Château Castelnaud
door Mariëtte.

Het fort van Castelnaud is gebouwd op een rotsige
uitloper en biedt een prachtig uitzicht over het dal
van de Dordogne. De collectie wapens en harnassen
en oorlogstuig dat op ware grootte is nagemaakt
(katapult, ballista, slingergeschut, blijde) laten u de
oorlogskunst in de Middeleeuwen zien.
Verzamelen bij de receptie.

Vanaf 18.30 uur is het restaurant geopend.
S.v.p. inschrijven bij de bar
VRIJDAG 8 juni:
10.00 uur: Wandeling onder begeleiding van
Mariette. Afhankelijk van de conditie van de
deelnemers doen we een wandeling van 6 of
8,5 km. Neem een picknick mee en doe goede
schoenen aan.
17.30 uur: afscheidsdrankje en
routebeschrijving volgende camping
Vanaf 18.30 uur is het restaurant geopend.
S.v.p. inschrijven bij de bar
ZATERDAG 10 juni:

Vertrek naar camping Le Pouylebon
N.B. Wijzigingen in het programma voorbehouden.
Voor de activiteiten buiten de camping zijn de vertrektijden vanaf de camping vermeld.

Activiteitenprogramma Camping Pouylebon
zaterdag 9 juni tot zaterdag 16 juni 2018
Zaterdag 9 juni
Aankomst op Camping Pouylebon.
Uitleg van het weekprogramma. Aansluitend het welkomstdiner volledig verzorgd door Jean-Marc.
Zondag 10 juni
In de morgen de mogelijkheid tot het bezoeken van een typisch klein Frans streekmarktje in het pittoreske
dorpje Bassoues. Waar men zeker niet moet vergeten even een drankje te nuttigen op het eeuwenoude
terras van “Café des Sports”, de Poterie et Bijouterie artisanale van Lieve te bezoeken en een kijkje te
nemen vanaf de torenhoge Bastide van Bassoues over het prachtige boerenlandschap van de Gers
Maandag 11 juni
We gaan de benen strekken in het hellende landschap rondom Pouylebon en het echt Franse dorpje
Montesquiou. Een prachtige wandeling dwars door de landerijen met aansluitend een picknick van het
huis.
Dinsdag 12 juni
We stellen voor om zelf een bezoek te brengen aan het wereldberoemde “Jazz dorp” Marciac , Lupiac, het
geboorte dorp van d’Artagnan (een van de musketiers) en het authentieke dorpje Tillac. En niet te
vergeten de Abbaye de Flaran, Fourcès, Larressingle, Lavardens, Montréal-du-Gers en Sarrant.
Woensdag 13 juni
Bezoek aan een Frans biologische geitenboerderij, die gerund wordt door de geitenfluisteraar van de
Gers. Tijdens deze rondleiding maakt u kennis met het echte plattelandsleven in de Gers. U krijgt uitleg
over de primitieve manier van melken, de alternatieve geneeswijze van de geiten en waarom Marie Duffo
klassieke muziek draait in haar stal. Na het bezoek op de geitenboerderij gaan we richting de camping
waar we u een heerlijke versnapering aanbieden tijdens een “jeu de boules les” van een echte Fransman.
Aansluitend volgt het viergangen menu van de streek wat weer met liefde door Jean-Marc bereid wordt
voor u.
Donderdag 14 juni
Vandaag wordt u uitgenodigd een kijkje en een slokje te nemen in de cave van “La famille Della
Verdove!”
Via een mooie route langs de druivenranken arriveren we bij het Domaine de Bilé. Dit prachtig gelegen
domain in het glooiende landschap van de Gers verzorgt al jaren onze wijnen die wij ook aan u mogen
schenken tijdens één van uw diners op Camping Pouylebon. Het maken van deze heerlijke wijnen is maar
een bijzaak van Domaine de Bilé. Het departement de Gers staat namelijk bekend om zijn chique
digestief Armagnac en om haar heerlijke zoete aperitief Floc, welke beiden met veel zorg worden
vervaardigd op Domain de Bilé.
Vrijdag 15 juni
Indien het weer het toelaat stellen we voor een grill-avond te organiseren. Tijdens deze avond kunt u door
onze chef Jean-Marc een heerlijk stukje vlees of vis laten grillen op onze lavasteengrill en gebruik maken
van ons lopend buffet (kosten voor de BBQ zijn niet inbegrepen). Na afloop drinken we een afscheids
drankje.
Zaterdag 16 juni
Uitleg route volgende camping en gedag zeggen!

Domaine d´Esperbasque
Weekprogramma 16 t/m 23 juni
ZATERDAG 16 juni
19.00 uur. Welkomstdiner.
ZONDAG 17 juni
11.30 uur. Koffietafel, Marianne vertelt over de
geschiedenis van Domaine d’Esperbasque.
MAANDAG 18 juni
14.00 uur. Rondleiding door zoutstad en kuuroord Salies de
Béarn en bezoek aan het zoutmuseum.
DINSDAG 19 juni
10.30 uur. Rondleiding en wijnproeven bij onze buurman Lapeyre-Guilhemas.
Optie: wandelen naar de Cave over de heuvelrug en langs de wijngaarden. Op de fiets of met de
auto is ook een mogelijkheid.
WOENSDAG 20 juni
8.30 uur. Vertrek voor een dagtocht met touringcar
door de Béarn en Baskenland met zicht op de hoge
toppen van de Pyreneeën. De route loopt via een
aantal bijzondere plaatsen.
Prinsdom Laas met het Chateau en de mooie tuin
langs de snelstromende rivier Gave d’Oloron.
We hebben de mogelijkheid om een echte Franse
béret te kopen bij één van de laatste Franse
fabrieken.
Navarrenx “Plus beaux villages de France” één van de
mooiste dorpen van Frankrijk, tevens bekend als
vestingstad van Vauban.
Baskenland met Mauléon, de stad van de espadrilles
en de gateau Basque. Optie: lunch bij restaurant met
Baskische maaltijd.
Via de Col d'Osquich naar Saint Palais, bezoek weefatelier van het Baskische linnen bij voldoende
tijd.
DONDERDAG 21 juni
Tips: bezoek de gezellige markt van Salies de Béarn en grijp je kans om lokale producten te
kopen (eend, paté, schapenkaas, enz...) en geniet daarna van een drankje of lunch op één van de
terrasjes.
Neem een kijkje bij de zoutfabriek en de boutique met zoutproducten, eveneens in Salies de
Béarn.
VRIJDAG 22 juni
Tips: naar het kuuroord in Salies de Béarn om te baden in het warme zoute water.
Een bezoek aan het vestingstadje Sauveterre de Béarn.
19.00 uur. Op Domaine d’Esperbasque een gezamenlijke maaltijd als afsluiting van de reis.

