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Bereiken de Vallée du Lot



Oevers vol geschiedenis

Het dal van de Lot , een avontuur aan elke meander !

Aan de ene kant de Mont Lozère, aan de andere de Garonne. In het midden, de Lot. 
Een rivier met een verhaal. Een boéiend verhaal, dat in vijf departementen wordt 

geschreven. Met hoofdstukken vol natuur, cultuur en de heerlijkste gastronomie. Beter 
dan dit kun je Frankrijk niet krijgen.

De Lot ontspringt op een hoogte van 1241 meter, en stort zich zowat 500 km verderop in de 
Garonne. Een parcours door unieke landschappen: de hoogvlaktes van de Aubrac, de bossen 
van Margeride, meren van smaragd en kreken als canyons. En natuurlijk ook de Aquitaine, met 
wijngaarden en weiden. De ‘Vallée’ in een handvol rake omschrijvingen. Een streek die rijk is 
aan geschiedenis: van de prehistorische grot in Pech Merle tot de trotse burchten uit de Honder-
djarige Oorlog. Romaanse kerken vertellen het verhaal van de bedevaarders naar Santiago. De 
kleine binnenhavens ademen dan weer de geschiedenis van de hout- en steenkooltransporten 
naar Bordeaux.

Lozère Lot Lot et Garonne Cantal  Aveyron



De Vallée du Lot in cijfers :
- 4 regio’s: Midi-Pyrénées, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Aquitaine

- 5 departementen : Lozère, Aveyron, Cantal, Lot, Lot et Garonne
- 481 km rivier

Hoe je reis voorbereiden?
CDT Lozère, 14 boulevard Henri Bourillon, F-48000 Mende
tel. (00.33)-(0)4-66.65.60.00, cdt@lozere-tourisme.com
www.lozere-tourisme.com

Cantal Destination, 12 rue Marie Maurel, F-15000 Aurillac
tel. (00.33)-(0)4-71.63.85.00, accueil@cantal-destination.com
www.cantal-destination.com

CDT Aveyron, 17 rue Aristide Briand, F-12000 Rodez
tel. (00.33)-(0)5-65.75.40.12, info@tourisme-aveyron.com
www.tourisme-aveyron.com

Lot Tourisme, 107 quai Cavaignac, F-46000 Cahors
tel. (00.33)-(0)5-65.35.07.09, info@tourisme-lot.com
www.tourisme-lot.com

CDT Lot-et-Garonne, 271 rue de Péchabout, F-47000 Agen
tel. (00.33)-(0)5-53.66.14.14, cdt47@tourisme-lotetgaronne.com
www.tourisme-lotetgaronne.com

Een daal luisteren

www.lot valley.com
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Het erfdeel

 Kano op de rivier

Villeneuve sur Lot 

Bouziès  Garabit

Saint Julien de 
Tournel

Espalion



Cahors Estaing

Monfl anquin Bonaguil

Een sprookjesvallei
Het slot waarvan alle kinderen dromen? Bonaguil. 
Eén van de mooiste grotten van Frankrijk? Pech-Merle! 
Een juweel van Romaanse kunst? Conques. 
En dan vergeten we nog het dorp dat tot ‘Les plus beaux Villages de France’ wordt gerekend: 
Saint Cirq Lapopie! 
Je vindt het allemaal in de Vallée du Lot. Een sprookje, met alle ingrediënten: kastele, burchte, 
abdijen, romaanse kerke, dorpjes met karakter.
Enkel de ridders en jonkvrouwen ontbreken…

Een overzicht :
De kastelen! Middeleeuwse omwallingen, verdedigingswallen, of zomerverblijven. Van Bo-
naguil tot La Baume via Cénevières, Calmont d’Olt of Vieillevie. Het zet aan tot dromen.
De ‘bastiden’! Denk aan Villeneuve sur Lot, Monflanquin, Tournon d’Agenais, Castelfranc
Les ‘Plus Beaux Villages de France’! Saint Cirq Lapopie natuurlijk, maar ook Capdenac le 
Haut, Estaing, Saint Côme d’Olt, Sainte Eulalie d’Olt.
De natuursites! De Gorges de la Truyère en het beroemde viaduct van Garabit, dat ontwor-
pen werd door Eiffel. Maar ook de Vallée du Célé.
De musea! Het bastidenmuseum in Monflanquin, het Musée Champollion, het ecomuseum 
van Margeride, enz.
De romaanse kunst! Trek mee in de voetsporen van de bedevaarders, van kerk naar kerk: 
Montsalvy, La Canourgue en Lozère, en natuurlijk de abdij van Conques, terecht uitgeroepen 
tot Unesco-werelderfgoed.



De ontdekking

Kano

Viss erij

Kazen van de Cantal Scheepvaart 

Tourt ière

Aligot 
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De natuur in beweging
Van de steppe in l’Aubrac tot het kalksteenplateau van Quercy, van de groeven in Truyère tot 
de Célé, een zijrivier van de Lot. Wat is de Vallée du Lot mooi. De Vallée du Lot hult zich nu 
eens in het groen, dan eens in het blauw, pronkend met haar vele weilanden en het aroma 
van heldere meren en frisse rivieren. Wanneer je er met de fiets over de 150 kilometer fietspa-
den rijdt, er met een bootje op het langzame ritme van
het water dobbert of de vele wandelpaden ontdekt, overal heerst dezelfde harmonie: de 
echte eensgezindheid met de natuur.

Het water als leidraad
Gun jezelf een rustig moment op het ritme van de belangrijkste rivieren in de omgeving: de 
Lot, de Truyère en de Célé. Vergeet ook niet de grote meren waar je verschillende waterspor-
ten kan beoefenen.

De scheepvaart
De mogelijkheden aan cruises en vaartochten zijn oneindig, zo ook de keuze tussen boten, 
schuiten en kano’s. Stap aan boord van een passagiersschip of kies voor het avontuur en bes-
tuur zelf een boot zonder vaarbewijs. Alles is mogelijk.
Het onstuimige water
Op de rivieren en stroomversnellingen van de Vallée du Lot vinden liefhebbers van kanovaren, 
kajakken, rafting, canyoning en wandelingen door het water hier hun geluk.
En ook de visvangst
Ongeacht de visser (beginner of wedstrijdvisser), ongeacht de plaats (rivier of plas), u bent in 
het koninkrijk van de forel, de karper, andere zoetwatervissen en zelfs trekkende vissen.

Met de fi ets
In de Vallée du Lot vind je oneindig veel paden en kleine wegen. Het is een paradijs voor 
fietsliefhebbers.
Tips voor een verblijf:
Pelgrims met de fiets
De pelgrimsroute van Santiago de Compostella : waarom niet met een tweewieler? Vanuit 
Conques naar de Vallée du Lot in 8 of 11 dagen. Maar ook: de Cycloguide Vélo met zijn 24 
trajecten
Handig, een fietsroute!
Beeld je 86 kilometer zorgvuldig bewegwijzerde en vlakke fietspaden, flirtend met de Lot en 
hier en daar een landelijke ommetje maar nooit ver weg van de rivier. Bereikbaar voor iede-
reen.
In de schaduw van het kastanjebos
Ten zuiden van Cantal ligt het beschermde gebied la Châtaigneraie dichtbij de pittoreske dor-
pen Marcolès, Montsalvy en zachte valleitjes. 



De gastronomie

Mandenmakerij

Bergen van Aubrac

Kuurwezen

Cabrerets

Penne d’Agenais

Espalion
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Kilometers goede smaak
De Vallée du Lot is een abc van de goede smaak. De A van aligot (de typische aardappel-Tom-

mekaaspuree), de B van Black Wine (koosnaampje voor Cahors), de C van de overheerlijke 

charcuterie en de croquants de Mende, F van foie gras, K van kastanje, P van pruneau d’Agen 

en natuurlijk de S van saffraan.

Charcuterie. De Lozère en de Cantal horen tot het middengebergte, en vormen dus bij 

uitstek de plaats voor het drogen en affineren van allerlei soorten worst.

Wijn. Cahors is de bekendste appellatie. De wijngaarden bevinden zich langs de Lot en de 

wijn wordt ook ‘vin noir’ genoemd. Maar er zijn ook de heerlijke Buzet en Marcillac. En van-

zelfsprekend de minder bekende, maar even vlotte landwijnen.

Kaas. De vallei ís een kaasplank! Denk Cantal, Rocamadour, Laguiole, Pélardon, enz. Saffraan. 

Jawel, het rode goud wordt elk jaar gevierd, elke laatste zaterdag van oktober, in Cajarc.

Truffels. De markt van Lalbenque moet zowat de bekendste ter wereld zijn! Elke dinsdagna-

middag in december. 

De linzen van Saint-Flour. Ze smaken zacht, lichtzoet en hebben zopas een herkomstbe-

naming gekregen.

Fruit. De beroemde pruimen uit Agen vind je in de vallei van de Lot et Garonne.

Wijngaard Gedroogde pruimen

Kaas van Roquefort Wijn van Cahors


