
KASTELEN 

 

CHATEAU DE BONAGUIL 
Château de Bonaguil in de Lot-et-Garonne werd in de 13e eeuw gebouwd op een rotspunt en 
volledig verbouwd aan het begin van de 16e eeuw. Toen zijn alle militaire verbeteringen toegevoegd 
die er aan het einde van de Middeleeuwen bestonden. Het kasteel wordt dan ook beschouwd als een 
juweeltje van militaire architectuur en als een van de mooiste burchten van Frankrijk. Ook met kleine 
kinderen leuk om te bezoeken. In de zomer vinden er regelmatig Middeleeuwse festiviteiten en ’s 
avonds ook concerten en theaterstukken plaats. Meer info hier. 
 

 

 

 

http://www.chateau-bonaguil.com/


CHÂTEAU DE FÉNELON 
Het kasteel van Fénelon, gelegen aan de Dordogne, werd rond het jaar 1000 door de adellijke familie 
Fénelon gebouwd. Het bevindt zich nog in goede staat en in de zalen en kamers is een aardige 
collectie wapens en kunstvoorwerpen te zien. Meer info. 
 

 

 

CHÂTEAU DE BEYNAC 
Het stoere kasteel van Beynac, langs de Dordogne en hoog gelegen op een kalkrots, geldt als een van 
de mooiste kastelen uit de Franse Middeleeuwen.  Hier vindt u meer info. 

 

 

 

CHÂTEAU DES MILANDES 

http://www.chateau-fenelon.fr/
http://chateau-beynac.com/?lang=en


Dit prachtige kasteeltje is vooral bekend geworden doordat het ooit toebehoorde aan Josephine 
Baker, de Amerikaanse musicalster die furore maakte in Parijs. Met een expositie over de oude 
eigenaresse met veel van haar jurken, een mooie tuin en een indrukwekkende roofvogelshow. Meer 
info hier.  
 

 

 

CHATEAU CASTELNAUD 
Chateau de Castelnaud is gesticht in de 12e eeuw en ligt in de buurt van het stadje Sarlat en kijkt uit 
op het kasteel van Beynac. In het Middeleeuws kasteel, van indrukwekkende afmeting, is 
tegenwoordig een museum gevestigd met aandacht voor de Middeleeuwse oorlogsvoering. In de 
vakantieperiodes worden er animaties georganiseerd. Hier is meer Nederlandstalige info te vinden. 
 

 

 
CHATEAU DE GAVAUDUN 
 
[ videofilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xM3cTsZuqyI ] 
 
 
 
 

 

https://www.milandes.com/en/
https://www.milandes.com/en/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://castelnaud.com/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=xM3cTsZuqyI
http://www.domainedumerlet.fr/
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