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VILLERÉAL 
Een van de mooiste vestingstadjes in deze streek, op de grens van de Lot-et-Garonne en de 
Dordogne. Beetje slenteren door de straatjes met fraaie Middeleeuwse gebouwen en prachtige 
huizen met houten vakwerkgevels. Hoe je ook loopt je komt altijd wel weer uit op het dorpsplein 
met de indrukwekkende houten markthal uit de 14e eeuw. Nog steeds het podium voor de lokale 
markt (op zaterdagochtend), de brocante markt (op de tweede zondag van de maand) en de 
marché gourmand (op maandagavond) in de zomer. 
 

 
 
TOULOUSE 
‘Het Parijs van het Zuiden’ is absoluut een must. Toulouse is een levendige stad vol 
bezienswaardigheden in en rondom het mooie historische centrum: voorname herenhuizen, de 
Romaanse basiliek Saint-Sernin maar ook gezellige terrasjes en leuke winkels. Tip: maak ook een 
wandeling langs het Canal du Midi. 
 
 



ALBI 
Gezellige eeuwenoude stad aan de Tarn die vooral bekend staat om de imposante kathedraal 
Sainte-Cécile: het grootste bakstenen gebouw ter wereld. Ook de moeite waard: 
* Het museum voor kunstschilder Henri de Toulouse-Lautrec, gevestigd in het bisschoppelijk Palais
de Barbie
* Tegen dat paleis ligt de Jardins de la Berbie, mooie Franse tuinen, met uitzicht over de Tarn.

BORDEAUX 
Een van de mooiste steden van Frankrijk. Genieten van de architectuur, lekker winkelen, cultuur 
‘doen’, een fijn restaurantje uitzoeken en voor de kids waterpret aan de kade: het kan er allemaal. 
We sluiten ons graag aan bij de 15 doe-tips van Frankrijk.nl. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
https://www.frankrijk.nl/2017/08/reistips-top10-zien-en-doen-bordeaux-stedentrip/


ISSIGEAC 
Ook zeker de moeite waard om te bezoeken is het Middeleeuwse Issigeac. Met op zondag de 
wekelijkse markt die in de zomer bijna het hele dorp in beslag neemt. Overweeg zeker ook om er 
op een rustiger moment heen te gaan en door de straatjes te slenteren, kleine winkeltjes als Studio 
Pike te bezoeken en op het terras van Café-Lounge Le Doyenné na een heerlijke lunch een 
stukje worteltaart bij de koffie te bestellen. 

MOISSAC 
Deze kleine stad langs de Tarn is vooral bekend om de Benedictijnse abdij Saint-Pierre de Moissac 
en de 12e eeuwse abdijkerk die op de werelderfgoedlijst van Unesco staan. Het is een hoogtepunt 
in de Romaanse kunst. Om te onthouden: de klassieke muziekconcerten in juli en augustus. 



MONFLAQUIN 
Middeleeuwse vestingstad met een prachtig centraal plein omringd door een zuilengalerij. Op deze 
Place des Arcades vindt al sinds 1256 elke donderdagochtend een lokale markt plaats. En in de 
zomer tegenwoordig op donderdagavond ook een marché gourmand. En elk jaar worden op 15 
augustus in de bastide Middeleeuwse feesten gehouden.  

kanaalbrug in Agen: boven Canal d’Agen dat de rivier de Garonne in Agen kruist 

AGEN 
Stad aan de Garonne met een mooi Middeleeuws stadscentrum met veel winkels, terrasjes en 
restaurants. Lunch- en doe tips: 
* Bistro L’Indé met zelf gebrouwen bieren, aan de Avenue de Charles de Gaulle
* Café Vélo, waar je ook fietsen kunt huren en een mooie fietstocht langs het Canal des Deux Mers 
kan maken.

https://inde-agen.com/
https://cafe-velo.net/


 
 
PUJOLS 
Pujols is een mooi, hooggelegen vestingstadje uit de Middeleeuwen met twee charmante kerkjes, 
een markthal en een fantastisch uitzicht over de vallei van de Lot. Het dorp wordt gerekend tot een 
van Les Plus Beaux Villages de France. Loop vooral ook even binnen bij Maison du Jouet Rustique 
dat een originele verzameling speelgoed laat zien. Elke zondagochtend wordt er een markt 
gehouden. Aanrader in de zomer: de gezellige marché gourmand op woensdagavond. 
 
 

 
 
SAINT-CIRQ-LAPOPIE 
Een van de mooiste dorpen van de Lot. Als je Saint-Cirq-Lapopie gaat bezoeken neem dan zeker ook 
de tijd om de prachtige omgeving langs de rivier te ontdekken. Een bijzondere ervaring is een 
wandeling over het ‘jaagpad’, een in de hoge rotsen uitgehakt pad langs de Lot. Of tijdens een 
mooie boottocht de fraaie natuur aan je voorbij zien trekken en bij het dorp Bouziès het bijzondere 
Château des Anglais aanschouwen, een van de kastelen die in de rotswanden gebouwd werden. 
 



 
 
PENNE D’AGENAIS 
Last but not least: ‘ons’ dorp mag aan dit overzicht niet ontbreken. Penne d’Agenais is een 
charmant vestingsdorp met een haventje aan de Lot en een oude dorpskern gebouwd op een 
heuvel die wordt gedomineerd door de basiliek Notre-Dame de Peyragude. Met een prachtig 
uitzicht over de vallei. Het Middeleeuwse dorp biedt smalle steile straatjes, mooie huizen, leuke 
ambachtsateliers en goede cafés restaurants.  
 
 
En dan hebben we het nog niet gehad over dorpen en steden als BERGERAC, het oude centrum van 
CAHORS, LAUZERTE, MONTCUQ, MONPAZIER, ROCAMADOUR, SARLAT-LE-CANÉDA, TOURNON 
D’AGENAIS, VILLENEUVE-SUR-LOT….  
Er moet ook nog iets zelf te ontdekken vallen. Wil je toch alvast meer lezen over de dorpen die ook 
de moeite waard zijn? Lees dit artikel.  

 

https://www.frankrijk.nl/2016/05/de-mooiste-bastide-dorpen-van-zuid-west-frankrijk-aquitaine/

