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de Lot 
Genieten van het  
goede leven in



34 Méditerranée tekst Vicky de la Cotera Manrique, foto’s Martijn Senders. Met dank aan: Comité Régional du Tourisme Occitanie en Lot Tourisme

 Het duurt even voor 
we realiseren dat 
de kwetterende 
vogels niet van de 
wekker komen, 
maar van buiten. 
Wakker worden in 
een luxe safari 
lodge als deze is 
een feestje. We 

gooien de zachte dekens van ons af, 
schieten in onze slippers en stappen naar 
buiten, de frisse lucht in. Het groene dal 

onder ons is nog mistig en terwijl we 
richting de douches lopen, horen we 
water naar beneden kletteren. Een 
waterval? Nee, het is de infinity pool.  
We zijn niet in een nationaal park in 
Tanzania, maar gewoon op een  
camping in Zuid-Frankrijk.
In de Lot om precies te zijn, de nogal 
onbekende zuiderbuurman van de veel 
populairdere Dordogne. De regio ligt 
voor een groot deel op kalkstenen 
hoogvlaktes, die worden doorsneden 
door grotten en diepe dalen van de 
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gelijknamige rivier de Lot. Kenmerkend zijn de pittoreske 
dorpen die opgetrokken worden uit de kalkstenen rotsen, 
romantische kastelen in het groene, heuvelachtige landschap 
en de wijngaarden rondom hoofdstad Cahors, waar een van 
de beroemdste wijnen van Frankrijk wordt gemaakt.

Mooiste dorp van Frankrijk
Die middag stappen we aan boord van een gabare van Les 
Croisières de Saint-Cirq-Lapopie. Deze klassieke rondvaart-
boot werd vroeger gebruikt voor het transport van goederen 
en bevaart tussen april en november het water van de Lot, na 
de Marne de grootste en langste rivier van Frankrijk. De 
spectaculaire vaarroute is ideaal voor een eerste kennismaking 
met dit gebied. Onderweg kom je langs de nodige beziens-
waardigheden, zoals tientallen sluizen, stuwdammen, kliffen 
die miljoenen jaren geleden door de zee zijn gevormd en het 
beroemde Chemin de Halage. Dit vijf kilometer lange wandel-
pad is uitgehouwen uit kalkstenen rotsen en loopt geheel langs 
de rivier. Vroeger werd het gebruikt door paarden om lokale 
goederen als wijn naar Bordeaux te vervoeren, nu vormt het 
een onderdeel van de Camino de Santiago. In de maanden juli 
en augustus kunnen wandelaars heen varen en terug lopen.
De boot vaart verder langs de kliffen van Coudoulous, die 
zeventig meter boven de Lot bungelen. Maar het meest 
indrukwekkende uitzicht is dat op Saint-Cirq-Lapopie. 
‘Lapopie’ werd door de Fransen uitverkoren als ‘plus beau 

Openingspagina: het zwembad van Mas de 
nadal. deze pagina: Saint-Cirq-Lapopie, een 
plaatje. rechterpagina, met de klok mee:  
fromagerie in bedevaarts- en kaasstad 
rocamadour; het is moeilijk om niét lekker te 
eten in de Lot; rondvaart op een ‘gabare’, 
vroeger gebruikt voor transport.  

Middeleeuwse dorpen opgetrokken uit kalkstenen 
rotsen, druivenstokken zo ver het oog reikt en een 
meanderende rivier als leidraad: bienvenue in de 

Lot. Een uitstekend alternatief voor wie de toeristische 
drukte in de Dordogne wil ontvluchten. 
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en deze historische sfeer is goed bewaard 
gebleven. Hoogtepunt: de Pont Valentré. 
Deze 14de-eeuwse vestingbrug wordt 
beschouwd als een van de mooiste 
middeleeuwse bruggen.
Tegenwoordig is Cahors vooral bekend 
vanwege de beroemde wijn. De vele 
uitgestrekte wijngaarden liggen op een 
steenworp afstand van de stad. Dwars 
door de druivenstokken lopen meerdere 
fiets paden. We huren twee elektrische 
fietsen bij V-Lot, een groen fietsverhuur-
bedrijf dat pal naast de Pont Valentré in 
Cahors ligt. Au Travers du Vignoble de 
Cahors is de naam van de fietsroute, 
onderdeel van de Véloroute Vallée du 
Lot, dat bijna 160 kilometer lang is en 
goed bewegwijzerd wordt. We parkeren 
de auto bij Château Juillac en met de Lot 
in onze rug fietsen we richting de groene 
wijngaarden, waar het fietspad ons al 
gauw dwars door de druivenstokken 
voert. We fietsen langs walnoten-  en 
appelbomen en afgezien van een enkele 
fietser, horen en zien we niemand. Wat 
een serene plek.  
Dat cahors wijn bijna altijd gemaakt 
wordt van de malbec, leren we later van 
Valérie Roissille. Valérie is eigenaresse 
van Le Clos du Chêne, een wijnmakerij 
vlakbij het dorpje Duravel. Op zeventien 
hectare wordt hier malbec en een beetje 
merlot verbouwd. “Mijn familie maakt al 
jaren cahors wijn”, vertelt Valérie. “Deze 
wijn is donker en heeft een stevige 
afdronk, waardoor het langer houdbaar 
is en met tijd aan karakter wint. Wie wil, 
kan een proeverij combineren met een 
picknick in de wijngaarden. Vooral in juli 
en augustus is dat erg in trek.” 

Geitenkaasstad
We slapen die nacht in Puy l’-Évêque, 
dat al jaren met Saint-Cirq-Lapopie 
strijdt om de titel ‘mooiste dorp van 
Frankrijk’. De volgende ochtend stoppen 

we voor een ontbijtje bij boulangerie La 
Scazes, vlakbij Place de la Truffière. De 
bakker tipt ons de vrijdagochtendmarkt 
in Prayssac, op een paar kilometer van 
Puy l’-Évêque. Terwijl we langs de 

Linkerpagina, met de klok mee: 
mosselen in de bistro van Mas de nadal; 
delicatessenwinkeltje in Saint-Cirq-Lapopie; 
druivenstokken en de Pont Valentré in 
Cahors. Hieronder: restaurant Le Cantou in  
Saint-Cirq-Lapopie. 

village de France’ en daarin kunnen we ze geen ongelijk geven. 
Met slechts tweehonderd inwoners en een half miljoen 
bezoekers per jaar is het middeleeuwse dorp een ware trek-
pleister, met nauwe autovrije straten vol stokrozen, schaduw-
rijke pleinen en huizen in renaissancestijl. We gaan zitten aan 
de laatste vrije tafel op het terras van Le Cantou voor een  
poisson du jour: vanwege de rivier is verse vis een vaste waarde 
op de menukaart.
Na de lunch bezoeken we Château de Cénevières, een kasteel 
hoog op een rotswand. Het wordt al sinds de 16de eeuw 
bewoond door de familie Braquilanges en eigenaar Patrick laat 
iedere dag enthousiast het indrukwekkende kasteel zien aan 
geïnteresseerden. Het drukst is het hier op woensdagavonden 
in de zomer: “Bezoekers worden dan gehuld in traditionele 
kleding uit de middeleeuwen en er is eten, drinken en muziek. 
Alsof je teruggaat in de tijd!”

Fietsen door de wijngaarden
We nemen de autoroute langs de rivier, verder naar het 
zuidwesten. Door pittoreske dorpjes tot aan het hart van de 
wijnregio: Cahors. Deze stad ligt genesteld in een bocht van 
de rivier, ingeklemd tussen rotswanden. De pittoreske pleinen, 
charmante straatjes en houten huizen met gouden dakpannen 
vertellen verhalen over lang vervlogen tijden van toen dit nog 
een middeleeuwse koopmansstad was. 
De geschiedenis van Cahors gaat zo’n tweeduizend jaar terug 
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“de cahors wijn is donker, heeFt  
een steviGe aFdronk en wint Met  

de tijd aan karakter”



stalletjes struinen begint het langzaam te 
miezeren, maar dat maakt voor de 
charme van deze gezellige markt niets 
uit. De kleurrijke kraampjes en de zoete 
geur van de Quercy-meloen en lavendel-
olie zorgen voor een magische setting. 
De Quercy-meloen en de zwarte truffel 
zijn twee van de meesterwerkjes waar de 
Lot erg trots op is. Een andere culinaire 
traktatie zijn de geitenkaasjes uit het wat 
noordelijker gelegen Rocamadour, na 
Lourdes de meest bezochte bedevaarts-
plaats van Frankrijk. Het toeristische 
stadje is gebouwd midden in de Causse 
de Gramat, een uitgestrekt kalksteen-
plateau. Bovenop de rots ligt een burcht 
die je via een slingerend pad bereikt. We 
parkeren de auto onderaan het stadje en 
kiezen er uiteraard niet voor om met het 

toeristentreintje naar boven te gaan, 
maar doen dit in alle rust te voet.
Souvenirwinkels kenmerken de nauwe 
straatjes van Rocamadour: dit stadje 
blaakt van de levendigheid. De naam 
komt van de heilige Sint-Amadour, die 
in een legende wordt geïdentificeerd als 
leerling van Jezus en hier een eenzaam 
kluizenaarsbestaan leidde. In de 12de 
eeuw werd zijn lichaam nog geheel intact 
aangetroffen in een tombe in een 
bergwand en sindsdien is Rocamadour 
een populaire bedevaartsplaats op weg 
naar het Noord-Spaanse Santiago de 
Compostella. Je mag dit stadje natuurlijk 
niet verlaten zonder dat je het fluweel-
zachte geitenkaasje, dat hier al sinds de 
15de eeuw wordt gemaakt, geproefd 
hebt. Délicieux!

deze pagina: safaritent van Mas de nadal. 
rechterpagina: je kunt prachtig wandelen in 
de omgeving van Saint-Cirq-Lapopie; de 
bekende, stevige cahors wijn; kunst op 
straat.   
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Net zo kenmerkend voor de Lot als de middeleeuwse dorpjes, 
zijn de grotten. De mooiste is de Gouffre du Padirac. Deze 75 
meter diepe grot bereik je met een 40 meter lange wenteltrap, 
bestaande uit 208 treden. Beneden neem je een bootje en kom 
je uit bij het Lac de la Pluie, een meer dat bestaat uit kristal-
helder regenwater. Te voet ga je verder naar de grote koepel-
zaal, omringd door stromende watervallen.

route de la noix
Onze laatste nacht brengen we door in Relais Sainte Anne, 
een voormalig klooster in Martel. De stad met de zeven 
torens, én de plek waar het departement Lot eindigt en de 
Dordogne begint. Die avond nestelen we ons behaaglijk bij  
de open haard met een aperitief. “Een likeur van walnoten”, 
vertelt de ober. “De walnotenboom is de officiële boom van 
de Lot. Vlakbij het hotel begint de Route de la Noix, een 
aanrader om te fietsen.”
Onze fietsen hebben we helaas al ingeleverd, maar voordat we 
teruggaan naar de luchthaven van Toulouse om weer huis-
waarts te keren, rijden we de volgende ochtend de Route de la 
Noix met de auto. Langs talloze molens, distilleerderijen, 
boerderijen en notenwinkeltjes. Op weg naar het vliegveld 
denken we aan de gevleugelde woorden van de Franse 
schrijver André Breton, die zijn liefde voor de Lot zo mooi 
omschreef: “I just stopped wanting to be elsewhere”. Daar zijn 
wij het volledig mee eens. •

je MaG rocaMadour niet verlaten 
zonder het Fluweelzachte 

Geitenkaasje GeproeFd te hebben 



Reizen
KLM vliegt vanaf Schiphol rechtstreeks op 
Toulouse in 1 uur en 45 minuten. Vanaf 
daar is het nog zo’n twee uur rijden naar 
de Lot.

Slapen 
Aux Lodges du Mas de Nadal is een  
unieke glamping in safaristijl. De camping 
bevindt zich in een kalme omgeving met  
eikenbomen vlakbij de rivier de Célé, tussen 
Cahors en Figeac. Gasten verblijven in een 
lodge voor twee tot tien personen of kunnen 
hun eigen tent meenemen. Toercaravans, 
vouwwagens en campers zijn hier niet  
toegestaan. Gratis wifi, infinity pool en een 
knusse bistro met overdekt terras (dagelijks 
geopend voor ontbijt, lunch en diner).  
Douchegebouwen met luxe regendouches. 
Vanaf K 112 per nacht. 
www.masdenadal.com

Met de klok mee: idyllische plek om je hond 
uit te laten, het Chemin de Halage; croissants 
en pains au chocolat voor het ontbijt in relais  
Sainte anne, in Martel; goede plek om uit te 
buiken, deze ligstoel in de bistro van Mas de 
nadal. 

Tips & adressen
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 Top 7
1. Wandel langs de Lot over het uit  
 kalkrotsen uitgehouwen pad Chemin  
 de Halage.
2. lunch op het intieme terras van  
 Le Cantou in het pittoreske  
 Saint - Cirq-Lapopie.
3. Stedentrip naar Cahors, een  
 voormalige middeleeuwse  
 koopmansstad.
4. Fiets door de wijngaarden van  
 Juillac - Anglars, op een steenworp  
 afstand van Cahors.
5. Dineer bij Le Caillau, een  
 voormalige wijnmakerij in  
 Vire - Sur-Lot. Prachtig omgeven  
 door wijngaarden en er wordt  
 gekookt met lokale producten en  
 groenten uit eigen tuin.
6. Struin door Rocamadour, de meest  
 bezochte bedevaartsplaats van  
 Frankrijk. 
7. Bezoek de indrukwekkende Gouffre  
 de Padirac, een 75 meter diepe  
 grot. 


