
 
Zondag 28 mei - zaterdag 3 juni 2023 
5 rijdagen - 6 nachten 

Tijdens de Roadworx "Rallye du Périgord" verkennen we de Franse 
landstreek die nu eerder gekend is als de "Dordogne". Deze streek 
bestaat uit 4 in elkaar overlopende gebieden.


De Périgord Blanc kenmerkt zich door z'n lichtgekleurde 
kalkplateaus. De Périgord Noir dankt zijn naam aan het donkere 
bladerendak van de eikebomen waaronder de truffel rustig gedijt. In de 
Périgord Pourpre vinden we wijngaarden rondom Bergerac. De 
Périgord Vert kent wat meer regen zodat het bladerdak altijd fris 
groen aandoet.




LE RALLYE DU PERIGORD

GREAT ROADS 
GREAT PEOPLE 

GREAT FUN

De Dordogne in 4 kleuren …
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Tijdens deze rally ontdekt u de ziel van de 
Périgord : kastelen, prachtige natuur, pre-
historische grotten en middeleeuwse dorpen, 
vaak gebouwd tegenaan steile rotswanden. 
Culinaire finesse vinden we in gerechten "à la 
Périgourdine" met truffel en ganzenlever. Voorts 

zijn aardbeien en walnoten kenmerkend 
voor de streek maar ook de Cabécou 
d e R o c a m a d o u r, e e n s m e u ï g e 
geitenkaas, en de Clafoutis kersentaart. 
De Dordogne is ook een populaire 
wijnstreek met druivenrassen als de 
C a b e r n e t S a u v i g n o n , M a l b e c , 
Sauvignon Blanc, Sémillon, Merlot en 
Muscadelle.


Hoofdkenmerken 
★ Toeristische rally voor classic cars in 5 etappes (geen 

snelheids- of regularitywedstrijd)




★ 6 hotelarrangementen telkens met uitgebreid ontbijtbuffet en 
meergangendiner (inclusief drankenforfait) voor 2 personen


★ Professioneel roadbook met rallyprogramma, aanbevolen route 
van ca. 1.000 km in overduidelijke “bemeterde bol-pijl” (ook 
bestemd voor beginnende rallykoppels) met aanduiding van 
interessante stops, visits, viewpoints, leuke koffie- en lunchspots 
(een tripmaster in de wagen is ideaal maar ook met een rally-app 
met GPS-functie komt u een heel eind)


 
★ Digitale kaarten van alle etappes in de vorm van GPX-

bestanden die u kan lezen op smartphone of tablet, steeds 
handig voor de navigator of de piloot alleen


★ Enkel verharde of goed berijdbare wegen (snelwegen zijn dan 
weer uit den boze)


★ Een front-runner die u tijdens de rally op de hoogte houdt van 
eventuele wegomleggingen of andere aandachtspunten







★ Meereizende technische interventieservice voorzien door 
Roadworx Technix om u te helpen bij pech onderweg 

★ VAB-bijstandspolis in optie (repatriëring van de wagen + 
personenbijstand)


★ Maximaal 15 wagens (30 personen) - minimaal 10 wagens (20 
personen)


Hotel 
Wij selecteerden voor u Château La Fleunie **** als uitvalsbasis van onze rally. Het is een 
charmant 12e eeuws kasteelhotel in de Périgord Noir nabij Montignac en de grotten van 
Lascaux dat "art de vivre" uitstraalt en u vergast op heerlijke gastronomie in het restaurant 
of op het terras met zicht op de tuinen van het domein.


Hier voorzien wij voor u parking op het binnenplein van het kasteel, een luxe dubbele of 
twin kamer, toegang tot de uitgebreide wellness faciliteiten (zwembad, fitness, spa, sauna), 
bubbles-bar "à volonté" aan de Roadworxvlag bij aankomst van elke etappe, gevolgd door 
een meergangendiner (inclusief drankenforfait) en een uitgebreid ontbijtbuffet voor vertrek  
van de rit 's anderendaags.


 



Programma en timing 

Zondag wacht het Roadworxteam u vanaf 15:00 uur al op in Château La Fleunie **** nabij 
Montignac.


Na de welcome drink in de vooravond genieten we van een eerste 3-gangenmenu.




Na het ontbijtbuffet op maandagochtend vlaggen we de rally in met een eerste trip 
noordwestwaarts naar de Périgord Vert.


Op het programma in de eerste plaats de "driver's roads" zelf maar o.m. ook St. Jean de 
Côle, een schilderachtig dorp aan de oever van de Côle, geliefd onder kunstenaars. Het is 
opgenomen op lijst "les plus beaux villages de France".


De grotten van Villars zijn uitgesleten door een ondergrondse rivier. Hier werden 
prehistorische, 17.000 jaar oude rotstekeningen gevonden.


Verscholen in de bossen van de Périgord Vert ligt de Abdij van Boschaud, een 
cisterciënzerklooster uit de 12e eeuw.


Brantôme aan de Dronne, ooit 
ontstaan op een eilandje in de 
rivier, staat bekend als het 
"groene Venetië". Geniet hier 
van een rustige wandeling 
langs het water of bezoek er de 
oudste k lokkentoren van 
Frankrijk.





Dinsdag plannen we een bezoek aan de nabijgelegen grotten van Lascaux, de 
belangrijkste van de Dordogne met muurschilderingen uit 15.000 v.C. Na aantasting van de 
originele schilderingen door schimmels, werden Lascaux II en Lascaux IV ontworpen als 
replica. Lascaux IV is nu open voor het publiek en is een volledige waarheidsgetrouwe 
reproductie van de gehele originele grot. Lascaux IV heet officieel "Centre International de 
l'Art Pariétal" en brengt u in vervoering o.m. ook door een indrukwekkende multimediale 
voorstelling. Een bezoek is een absolute "must".


Zondag 28/05/23 : samenkomst in Château La Fleunie nabij Montignac

Maandag 29/05/23 :  Périgord Vert

Dinsdag 30/05/23 : Lascaux, Montignac en Périgueux 



Montignac met z'n bruggetjes over de Vézère is ronduit schattig en even een terrasje of de 
lunch waard.




Verder dan naar Périgueux, de 
hoofdstad van de Périgord aan de 
boorden van de l'Isle, gesticht ten 
t i jde van de Romeinen. De 
kathedraal met de 5 torens valt 
bijzonder in het oog. Geniet hier  
ook van de schaduwrijke en 
sfeervolle winkelstraatjes.





Vandaag een excursie naar de Lot en de Corrèze, twee meer oostelijk gelegen 
departementen.


Collonges-la-Rouge heeft zijn naam niet 
gestolen : alle huisjes zijn opgetrokken in 
rode zandsteen. Dit komt zeer speciaal 
over. Kuier hier even langs de gezellige 
winkeltjes en terrasjes.


Woensdag 31/05/23 :  Collonges-la-Rouge en Rocamadour



Rocamadour is een zeer bijzondere plek. Het is een pelgrimssstadje ter ere van Sint-
Amadour, opgebouwd tegen een rotshelling in verschillende lagen, beneden het dorp, in het 
midden de kerken en bovenaan het kasteel. Het roadbook zet u af aan de hoofdhalte van 
het toeristentreintje dat u een speciale inkijk geeft in dit curiosum.





We logeren in het noorden van de 
Périgord Noir maar ook ten zuiden van 
het hotel is er bijzonder veel te beleven.


Waan je in de Middeleeuwen in Sarlat-
la-Canéda. De tijd lijkt hier bevroren te 
zijn geweest. Onder meer de film 
"Chocolat" van Lasse Hallström en een 
resem Franse mantel-en-degenfilms 
werden er gedraaid omwille van de 
sfeervolle decors.


Donderdag 01/06/23 :  Périgord Noir






Domme, het "Akropolis van de 
Périgord", is een voorbeeld van 
een middeleeuws bastidedorp.


La Roque-Gageac, ook op de 
lijst van "les plus beaux villages 
de France", ligt uitgestrekt tegen 
een bergwand met van bovenaf 
een fabuleus zicht op de velden 
van de Dordogne.





Ook de wijn mag tijdens de rally niet ontbreken, dus ook nog een uitstap naar de 
wijngaarden van de Périgord Pourpre ...


Monbazillac is een juweel aan de wijnbouwerskroon, hooggelegen op de Mont Basilius, 
heersend over de Dordognevallei en Bergerac.


Beaumont de Périgord is een door Edward I uit Engeland gesticht vestingsstadje uit 1272, 
gebouwd in de vorm van de letter "H" als eerbetoon aan Henry III.


Belvès, of "het stadje van de 7 torens" is ook bijzonder mooi en een bezoekje waard.


Vrijdag 02/06/23 :  Périgord Pourpre



Monpazier, ook lid van de selecte club van "plus beaux villages de France" uit 1285 is 
allicht toch de mooiste bastide uit de Dordogne, met kaarsrechte straatjes en huisjes die 
allemaal quasi even groot zijn. De houten markthal met typische bogen is ook zeer de 
moeite waard.




Na het laatste ontbijt in Château La Fleunie **** sluiten we de rally omstreeks 10:00 uur af 
en kunnen we de terugrit naar België aanvatten.


Prijs basispakket 
Deze prijs omvat :


★ welcome drink op zondagavond voor elke deelnemer

★ 6 overnachtingen in een deluxe dubbele of twin kamer

★ 6 x uitgebreid ontbijt voor 2 personen in het hotel

★ 5 x 3-gangendiner (inclusief drankenforfait) voor 2 personen

★ 1 x 4-gangendiner (inclusief drankenforfait) voor 2 personen

★ bubbles-bar "à volonté" bij aankomst van elke etappe

★ professioneel roadbook met ca. 1.000 km “bolleke-pijl”

★ digitale kaarten van de aanbevolen route via GPX-bestand

★ voorbehouden parking aan het hotel

★ rallyplaat

★ rallybag met “goodies”

★ meereizende technische assistentieservice verzorgd door 

Roadworx Technix

★ B.T.W.


Niet inbegrepen :


★ lunches

★ aperitief en alle andere dranken buiten het forfait tijdens de diners

★ kost van het georganiseerd transport


Prijs opties (inclusief B.T.W.) 
6 overnachtingen o.b.v. 2 enkele kamers





VAB autorepatriëringsverzekering





VAB personenbijstandsverzekering


EUR 
3.290 
per 

wagen

EUR 1.200 per wagen

EUR 30 per wagen

EUR 30 per persoon

Zaterdag 03/06/23 :  "farewell" 



Voor het eventueel georganiseerd transport van de oldtimer (heen en terug Montignac) 
zullen we een aparte prijsopgave doen in functie van de vragen die we hiervoor ontvangen.  


Inschrijven 
Graag on-line inschrijven op :


Gelieve bij inschrijving een voorschot van EUR 1.000 te voldoen op rekeningnummer BE86 
0018 5224 9150 op naam van Roadworx Rallies B.V., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem. 
Uw inschrijving is pas definitief na storting van het voorschot.


Gelieve het saldo, hetzij nog EUR 2.290 + opties te voldoen tegen uiterlijk 28/04/23.


Roadworx Rallies B.V. zal u facturen uitreiken voor voorschot en saldo.


De inschrijvingsperiode sluit op 24/03/23 of eerder indien het maximum aantal deelnemers 
(15 wagens) bereikt is. In dit laatste geval zal gewerkt worden met een chronologische 
wachtlijst.


Geruime tijd voor aanvang ontvangt u nog een programma met het gedetailleerd dagelijks 
verloop van de rally.


Deze rally draagt de kenmerken van een pakketreis en valt dus onder de toepassing van de 
Wet op de pakketreizen en de dekking van het Garantiefonds Reizen.


Op basis van uw on-line inschrijving zullen wij u een pakketreisovereenkomst met bijlagen 
overmaken. Betaling van onze voorschotfactuur heeft op zich de draagwijdte van een 
akkoord over deze pakketreisovereenkomst met bijlagen.


Roadworx Rallies B.V. is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen 
onder lidnummer 9148.


www.roadworx.be  >  Geplande events  >  Rallye du Périgord

http://www.roadworx.be
http://www.roadworx.be


Overige inlichtingen 
We verwijzen naar de betreffende pagina op onze website waar u volgende documenten 
kan downloaden in het kader van de wetgeving op de organisatie van pakketreizen :


★ Standaardinformatieformulier

★ Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

★ Bijzondere Voorwaarden voor deze “Rallye du Périgord”


Hopelijk kan u er bij zijn !



