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Sud-Ouest sfeer

Pujols, de parel van de Grand Villeneuvois

De Lot : door het centrum stroomt een rivier

100% natuur, 100% Grand Villeneuvois

Wanneer de streek een filosofie wordt
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De "Grand Villeneuvois" is het hart van Zuidwest Frankrijk, waar warmte, gezelligheid, 
eten en drinken, tradities, rugby en feesten centraal staan in de echte “Sud-Ouest 
sfeer”!

De "Grand Villeneuvois" is een gebied van 19 gemeentes rondom Villeneuve-sur-Lot, 
gelegen tussen Bordeaux en Toulouse. Het ligt in een streek met een zeer rijk erfgoed 
zowel op het gebied van natuur, architectuur als geschiedenis: 72 km zeer 
schilderachtige vaarwegen, een buitengewoon interessante architectuur met 
vestingstadjes en majestueuze kastelen, een veertigtal wandelroutes en veel recreatieve 
activiteiten maken van de Grand Villeneuvois een uitgelezen vakantiebestemming.
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Pujols is ook bekend dankzij de 
Via Podiensis; oftewel de meest 
bekende wandelroute van Saint 
Jacques de Compostelle. Deze 
route komt van Rocamadour 
door de Lot-et-Garonne over 
ongeveer 130 km en loopt 
dwars door het middeleeuwse 
dorp waar zelfs een speciale 
overnachtingsplek is voor de 
pelgrims. Zo is Pujols een 
gezellig trefpunt geworden voor 
toeristen en pelgrims.

Deze buitengewone ligging is in de loop van de 
geschiedenis altijd fel begeerd geweest. Na de 
prehistorische nederzetting volgden een Gallisch 
oppidum en een Romeins castra. Deze vestingen 
werden na verloop van tijd zo groot dat er in de 
12de eeuw een machtig fort oprees boven Pujols.

Raymond VI, graaf van Toulouse, maakte van 
Pujols een “boulevard der katharen”, maar in 
1229 moest de stad volgens het verdrag van 
Meaux vernietigd worden. Pas tegen het 
einde van de 13de eeuw kon baron Jean de 
Pujols een nieuwe vesting bouwen, waar nog 
enkele overblijfselen van te bewonderen zijn.

Pujols is niet voor niets geklasseerd als één van de mooiste plaatsen van Frankrijk, 
en dit sinds 1990! Een prachtig middeleeuws dorp met kleine straatjes, kerkjes, de 
oude markthal midden op het plein, een put … dat alles in een mooie oude bouwstijl 
en hoog gelegen met een fraai uitzicht over de rivier de Lot en de stad Villeneuve-
sur-Lot. In het departement Lot-et-Garonne zijn slechts 2 dorpen geëerd met dit 
prestigieuze label “Un des Plus Beaux Villages de France”.

Door een simpele stadswandeling (brochure verkrijgbaar van het VVV) of met een wandeling van 13 
km, er zijn 4 verschillende routes om Pujols en de omliggende valleien te ontdekken. Een is in het dorp 
Pujols, een ander langs de rivier de Lot en door de stad Villeneuve-sur-Lot, de overige 2 zijn midden in 
de natuur door de vallei van de Mail langs water, en de vallei van Combes door de bossen begeleid 
door de vogels en de lokale fauna.
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NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE

Het middeleeuwse stadje Pujols ligt op 180m hoogte met een fantastisch uitzicht over 30 km op de 
vallei van de Lot en de Mail en op de bastide van Villeneuve-sur-Lot met haar rode bakstenen.

Behalve de charme van de oude markthal en van de mooie vakwerkgevels, heeft het dorp ook twee 
kerkjes: l’église Saint-Nicolas en l’église Sainte-Foy welke binnen nog oude XVIde eeuwse 
muurschilderingen heeft. Dit kerkje wordt alleen nog gebruikt voor tijdelijke exposities.

MODERNE ACCOMMODATIE
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Aan de voet van Pujols ligt (sinds 2014) 
Malbentre, een heerlijk aquacentrum met 
verschillende verwarmde zwembaden voor 
groot en klein, bubbelbad, hammam, 
massagedouches en een enorme glijbaan 
met 6 banen. Dit allemaal in een rustige en 
groene omgeving.

Vlak naast Malbentre, ligt de 3-sterren camping Lot & Bastide. Geopend in 2012 en modern 
uitgerust met chalets, mobil-homes met airconditioning, gemeubileerde tenten, Wifi op het hele 
terrein, verwarmd zwembad, jacuzzi, fietspad…

Behalve 110 staplaatsen en 26 chalets/mobil-homes, wordt er elk jaar gewerkt aan verbeteringen, 
extra natuurlijke staplaatsen en plaatsen voor campingcars. Zo wordt er momenteel een tweede 
sanitair gebouwd.
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In alle rust en zonder vaarbewijs kunt u 50 km 
lang over de Lot varen tussen Nicole en Lustrac, 
u zult ontdekken hoe rijk en gevarieerd de vallei 
is.

De Grand Villeneuvois biedt volop gelegenheid 
voor watersportactiviteiten. Het beschikt 
namelijk over vier watersportrecreatie centra 
waar men oa. kan kanoën, roeien, waterfietsen, 
varen in boten zonder vaarbewijs en suppen 
(stand up paddle).
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Een statige rivier, middeleeuwse vestingwerken, boomgaarden langs de heuvels, 
dorpjes aan het water, kastelen, bijzondere parken enz. Of u de regio nu doorkruist 
met de fiets via de 80 km lange fietsroute langs de Lot, in een rustig dobberend 
bootje op het water of met de auto, de vallei van de Lot onthult overal waar u kijkt 
mooie verrassingen.

In 2016, is er een nieuw cruiseschip Lou Vent d’Olt gekomen. Zij bieden 
verschillende rondvaarten en lunches aan boord.

Sinds 2015, organiseert het VVV-kantoor 
rondvaarten vanaf Villeneuve-sur-Lot. Het 
grote succes hiervan geeft aan dat er steeds 
meer interesse is voor de rivier de Lot.

Bords de Lède - CasseneuilChâteau de Favols - Bias

De haltes in Sainte-Livrade-sur-Lot, Casseneuil, 
Favols-Campagnac en Villeneuve-sur-Lot bieden 
u de mogelijkheid om sportieve, culturele, 
ludieke en gastronomische geneugten te 
ontdekken. Vanaf het water kan men optimaal 
genieten van de natuur bij Fongrave, het 
middeleeuwse erfgoed bij Casseneuil, het kasteel 
van Favols bij Bias of de oude brug van 
Villeneuve. De rivier stroomt door zeer 
gevarieerde landschappen.

De Lot : door het centrum stroomt een rivier
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silure

De Lot-et-Garonne en de Grand Villeneuvois beginnen een goede 
naam te krijgen bij de visliefhebbers. Bijna elk dorp beschikt over een 
aanlegplaats, een steiger of goede toegankelijke visplekken ook voor 
mindervaliden.

De oorsprong ligt in het departement Lozère waar een klein stroompje uit een bron 
komt op 1214m hoogte. Ongeveer 480 km verderop is de Lot een statige, trotse en 
brede rivier geworden. Stromend door verschillende landschappen komt de Lot in 
Aiguillon samen met de Garonne, vandaar de naam van het departement Lot-et-
Garonne.

En wat voor een trofee, soms wordt er een 
meerval gevangen van meer dan 2,50 m lang en 
over de 120 kg. En s'zomers als de black bass 
wakker wordt is het nog spectaculairder!

Langs de Lot, direct aan het 
water, bevinden zich verschillende 
vakantiehuizen speciaal uitgerust 
voor vissers. Sommigen zelfs met 
bootjes en aanlegsteigers. 
Gelegen tussen de pruimebomen 
zodat men van alle lekkerheden 
kan profiteren.

P = Vissteiger
A = Atelier pêche nature
M = Maison pêche nature
 = Viswinkel
C1 = Parcours voor nachtvissen karpervissen

Trf = zeeforel
Rac = regenboogforel
Vai = elrits
Gou = riviergrondel
Bro = snoek
San = snoekbaars
Bbg = black bass
Per = baars
Sil = meerval
Gar = blankvoorn
Abl = alver
Tan = zeelt
Car = karper

Een eenvoudige vishengel is voldoende om te 
gaan vissen. De vele verschillende vissoorten in 
de Lot vragen soms wel iets meer kennis. Zoals 
bijvoorbeeld een black bass en een meerval, zeer 
gewild bij de trofee vissers. 

De Lot : door het centrum stroomt een rivier
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Zoals bijvoorbeeld bij Laroque-Timbaut. In een kleine vallei is een 
miraculeuze bron te vinden: La source de Saint Germain, zo 
vernoemd door Karel de Grote omdat het drinken van het 
water van de bron zijn soldaten rond 778 zou hebben 
genezen van de pest.

En in Hautefage-la-Tour stroomt een bron direct 
onder de altaar van de kerk. De bron zou 

vruchtbaarheid bevorderen, de legende 
stelt dat de dochter van Lodewijk XI 
hiervan gebruik heeft gemaakt om 

haar zoon het leven te geven…

De Grand Villeneuvois is een samenstelling van natuur, water 
en zon. Hierdoor zijn er op sommige plaatsen hele 
bijzondere en rustgevende plekjes ontstaan.

Het is een echte reis 
terug in de tijd. De twee 
grotten Fontirou en 
Lastournelle met beide 7 
zalen, laten prachtig 
weerzien wat water door 
de eeuwen heen 
allemaal heeft aangericht 
en gecreëerd. Beide 
grotten liggen vlak naast 
elkaar maar laten toch 
twee zeer verschillende 
decors zien.

In sommige tuinen kun je echt wegdromen. Met 
meer dan 300 verschillende soorten planten is 
dat hier in de “Jardin des nénuphars” zeker het 
geval.

Tijdens de wereldexpositie van 1889 in Parijs, viel 
Claude Monnet voor het bijzondere werk van 
Joseph Bory Latour-Marliac en maakte het na in 
zijn eigen park te Giverny. Uiteindelijk werden 
het meer dan 250 prachtige schilderijen van 
waterlelies uit Le Temple-sur-Lot.

Een prachtige waterlelietuin net naast Villeneuve-sur-Lot

Chapelle Saint-Germain

100 % natuur, 100 % Grand Villeneuvois
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Een prachtige waterlelietuin net naast Villeneuve-sur-Lot

Chapelle Saint-Germain

100 % natuur, 100 % Grand Villeneuvois
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De vallei van de Lot is een samenstelling van verschillende landschappen; valleien, 
bossen en open velden wisselen zich af. Of u nu een tocht maakt te voet, met de 
fiets, te paard of met rollerskates aan, de Grand Villeneuvois is een mooi gebied 
vol verrassende uitzichten, kleurige landschappen en boomgaarden met bloeiende 
pruimenbomen. Geen kilometer is hetzelfde!

De Voie Verte is een fiets en 
wandelpad van ongeveer 9 
km gelegen tussen 
Villeneuve-sur-Lot et 

Casseneuil. Het pad volgt 
de oude spoorweg via Bias 

en Le Lédat. 
     

Het is voor iedereen toegankelijk, 
groot en klein en loopt door een 
mooi landschap langs verschillende 
bezienswaardigheden, zoals het 

huis met de bordjes en het kasteel van 
Favols in Bias.

Le dénivelé n'excède pas 37 m sur la totalité du parcours !

De Grand Villeneuvois geeft extra aandacht 
aan het fietsen. Zo zijn er zes mountainbike 
circuits voor verschillende niveaus en drie 
fietsroutes van 15 à 25 km met een 
hoogteverschil dat kan oplopen tot 500m!

De fietsroute in de vallei van de Lot loopt 
langs de rivier. Het betreft kleine paadjes met 
duidelijke bewegwijzering en weinig 
hoogteverschil. U fietst vanaf de plek waar de 
Lot samenkomt met de Garonne  (Aiguillon) 
tot aan de burcht Bonaguil via Villeneuve-sur-
Lot door groene weiden, boomgaarden, oude 
hoeves en boerderijen. Het fietspad loopt 
daarna door, verlaat het departement Lot-et-
Garonne en komt aan in het departement Lot, 
waar het u gedurende 80 km naar Cahors 
leidt.

Véloroute de la vallée du Lot

De natuur is de grootste troef van dit gebied en daarom zijn er 
in de Grand Villeneuvois een grootaantal tochten te maken. Op 
dit moment vindt u er veertigtal wandelroutes en meer dan 
tientallen kilometers aan fietspaden. Ga ook eens op deze 
manier op zoek naar verborgen schatten.

Ook voor paardenliefhebbers 
zijn er ruime mogelijkheden 
van baby poney tot speciale 
competitievoorbereidingen, 
de Grand Villeneuvois bevat 
15 verschillende maneges.

100 % natuur, 100 % Grand Villeneuvois
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Hoe kunnen we een beeld geven van onze 
streek zonder het te hebben over de 
beroemde pruimen van Agen, die al sinds de 
13e eeuw worden gekweekt in de Grand 
Villeneuvois. Afhankelijk van het seizoen krijgt 
u uitleg van de pruimenkwekers, worden er 
recepten gedeeld en mag u pruimen plukken 
in de boomgaard.

Elke woensdag verzamelen 
ongeveer twintig bio-telers zich op 
de place d’Aquitaine, in het centrum 
van Villenneuve. Groentekwekers, 
bakkers, bijenhouders, verkopers 
van vleeswaren staan sinds 1975 
achter eco-landbouw. De biomarkt 
van Villeneuve is inderdaad een van 
de oudste van Frankrijk.

Paul Simonet is een van de oprichters van de biologische markt in 1975.

Wanneer de streek een filosofie wordt
Men kan zeggen wat men wil over de vele 
calorieën van de foie gras en de 
bijverschijnselen van de pruimen van Agen, 
de keuken van de « Sud-Ouest » is gewoon 
overtreffelijk! En al deze producten zijn 
daarom ook terug te vinden bij een netwerk 
genoemd Lot & Bastide in de Grand 
Villeneuvois. Dit zijn boeren die rechtstreeks 
op aan de klant verkopen, met als slogan: 
lekker, mooi en gezond!

Zomers is het een gastronomisch feest. Bijna elk dorp heeft zijn avondmarkt met alleen maar lokale 
producten, geen tussenpersonen!

Hoe zouden we de Grand Villeneuvois kunnen presenteren zonder het over de 
bekende en heerlijke gerechten te hebben? Lokale wijnen, pruimen, taarten, 
eendegerechten, zonovergoten groentes en sappig fruit... De keuken van ons 
gebied is zoals het hoort hier in Zuidwest-Frankrijk: rijk en overvloedig! 
Authenticiteit en levenskunst zijn ons motto!

Zo heeft Villeneuve-sur-Lot elke vrijdag avond in juli en augustus een gezellige markt met muziek, “Les Villages des Terroirs” genoemd.

Ze werden gezien als een stelletje «rare vogels» met gekke ideeën. Voor sommigen waren het 
gezondheidsproblemen die hen keerden naar alternatieve producten en landbouw. Zij, dat zijn de 
boeren uit de Lot-et-Garonne. In 1975 besloten zij samen om de vraag naar gezonde producten te 
voldoen en gingen de markt op.

Deze avondmarkten mag je niet missen. Ze bevatten alle ingrediënten van de “Sud-Ouest”: 
gastronomie, goede stemming, gezelligheid en feestsfeer. Iedereen kan eten waar hij/zij zin in heeft: 
eendeborst, slakken, meloen, aardbeien en nog veel meer. Je gaat het halen en schijft daarna aan aan 
de lange tafels voor een gezellige avond. Het voelt als thuis maar dan buiten!

Villeneuve-sur-Lot, de oudste biologische markt van Frankrijk
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Sinds 2015, organiseert het VVV-kantoor 
rondvaarten vanaf Villeneuve-sur-Lot. Het 
grote succes hiervan geeft aan dat er steeds 
meer interesse is voor de rivier de Lot.

Bords de Lède - CasseneuilChâteau de Favols - Bias

Praktische informatie

HET HELE JAAR BEHALVE IN JULI EN AUGUSTUS
Maandag t/m zaterdag : 9 h 30 – 12 h / 14 h -18 h

Zondag en feestdagen : gesloten behalve tijdens Bastide en Fête 10 h – 13 h

Toeristische informatie van Villeneuve-sur-Lot

Allée Federico Garcia Lorca - 47300 Villeneuve-sur-Lot
+33(0)5 53 36 17 30

villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr

JULI - AUGUSTUS
Maandag t/m zaterdag : 9 h 30 – 13 h / 14 h -18 h 30

Zondag en feestdagen : 10 h – 13 h

JANUARI – FEBRUARI – MAART – APRIL – OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER
Dinsdag t/m vrijdag : 13 h – 17 h

Zaterdag : 10 h - 12 h / 13 h - 17 h
Paasmaandag : 10 h – 13 h

Maandag, zondag en feestdagen : gesloten

Toeristische informatie van Pujols

Place Saint-Nicolas - 47300 Pujols
+33(0)5 53 36 78 69

pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr

MEI – JUIN – SEPTEMBER
Maandag : gesloten

Dinsdag t/m zaterdag : 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Zondag : 10 h - 13 h

8 mei en Hemelvaart : 14 h – 17 h
1 mei en paasmaandag : gesloten

JULI - AUGUSTUS
Maandag t/m zaterdag : 10 h – 13 h / 14 h -19 h (behalve woensdag 17h)

Zondag en feestdagen : 10 h – 13 h / 14 h - 18 h
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Office de Tourisme
DU GRAND VILLENEUVOIS

NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE

www.tourisme-villeneuvois.fr

Marlène Fieremans

#otgrandvilleneuvois

Tel. : +33(0)5 53 41 44 13 – Mobiel: +33(0)6 11 53 13 36
E-mail: m.fieremans@tourisme-villeneuvois.fr

Lisanne de Jonge
Tel. : +33(0)5 53 36 17 30

E-mail: l.dejonge@tourisme-villeneuvois.fr

Contactpersoon pers:

www.youtube.com/user/otgrandvilleneuvois


