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In dit e-book nemen we je mee naar de Dordogne, een 
van de mooiste streken van Frankrijk. 

Een streek vol glooiende heuvels, verrukkelijk eten 
en pittoreske dorpen. Maar ook een streek boordevol 
kastelen. 

Van het historische Château de Commarque tot aan 
het beeldschone Chateau de Castelnaud; Dit zijn de 
tien mooiste kastelen in de Dordogne!

Veel leesplezier toegewenst!

Top 10 mooiste kastelen
in de Dordogne



Het kasteel werd gebouwd in de 12e eeuw. In 
de 13e eeuw was de middeleeuwse versterking 
in handen van Bernard de Casnac, maar tijdens 
de kruistocht tegen de Katharen wordt het 
gebouw in brand gestoken. Desondanks blijft 
het gebouw gedurende de Middeleeuwen een 
belangrijke mogendheid.

Na deze roerige tijden begint het kasteel te 
vervallen, tot het in 1966 uitgeroepen wordt als 
Historisch Monument.

Vandaag de dag heeft Castelnaud een museum 
waar je veel kunt leren over oorlogsvoering 
tijdens de middeleeuwen. Diverse middeleeuwse 
wapens en harnassen staan tentoongesteld, 
maar ook de overblijfselen van de normale 
leefruimtes zijn te bezoeken.

Gelegen in de Périgord Noir

Château
Castelnaud
Één van de bekendste kastelen in 
de Dordogne!

Link naar de website

https://castelnaud.com/nl/


Het kasteel werd gebouwd in de 12e eeuw. Veel 
van de Middeleeuwse kastelen in de Dordogne 
hebben een periode van verval meegemaakt, 
maar Château de Beynac vormt hierbij een 
uitzondering. Het kasteel is door de eeuwen 
heen goed bewaard gebleven.

Het meest bijzondere van Château de Beynac 
is het adembenemende uitzicht over de rivier 
de Dordogne. Het kasteel is gebouwd op een 
rots en steekt hierdoor boven de Franse plaats 
Beynac-et-Cazenac uit. Vanaf het kasteelterras 
is zelf Château Castelnaud te zien aan overkant 
van de rivier.

Kortom, een kasteel dat niet mag ontbreken bij 
jouw bezoekje aan de Dordogne!

Authentiek en majestueus

Château
de Beynac
Fun fact: dit kasteel is gebruikt als locatie 
in de Franse film ‘The Messenger: The 
Story of Joan of Arc’ van 1999. 

Link naar de website

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


Commarque is anders dan de andere kastelen 
in dit lijstje, omdat het eigenlijk een versterkt 
dorp is. De Middeleeuwse versterking werd 
vernoemd naar de familie Commarque, die 
samen met de familie Beynac veel invloed had 
in deze streek. Dreigingen van buitenaf zorgden 
ervoor dat de families het dorp begonnen uit te 
breiden met verdedigingsmuren, wachttorens 
en een ophaalbrug. Ondanks deze inspanningen 
werd het kasteel verwoest in de jaren die 
volgden. 

Toch is Château de Commarque het bezoeken 
absoluut waard. De bosrijke omgeving en de 
overgebleven ruïne geven een uniek kijkje in het 
leven tijdens de Middeleeuwen. 

Pareltje van Sarlat

Château de 
Commarque
Fun fact: In de grotten rondom Château 
de Commarque is bewijs gevonden van 
prehistorische stammen die toen al in 
deze omgeving leefden!

Link naar de website

https://www.commarque.com/le-chateau


In 1489 bouwde François de Caumont, seigneur 
van Castelnaud, het kasteel voor zijn vrouw, 
Claude de Cardaillac. 

De bekendste inwoner kwam echter pas later 
in beeld, de Frans-Amerikaanse danseres, 
zangeres en actrice Josephine Baker. In het 
kasteel is er een museum gewijd aan deze 
bijzondere vrouw.

Milandes is een renaissancekasteel met uitzicht 
over de Dordogne vallei. Het kasteel beschikt 
over een weelderige Franse tuin en een park.

In de regio Castelnaud-la-Chapelle

Château 
des Milandes
Ideaal voor een korte wandeling op een 
mooie lentedag!

Link naar de website

https://www.milandes.com/en/


De bouw van des Bories begon in 1497 in 
opdracht van Jeanne de Hautefort. Het kasteel 
overleefde diverse spannende gebeurtenissen. 
In 1652 werd des Bories bezet door 
voorstanders van La Fronde en tijdens de Franse 
revolutie werd het kasteel bijna vernietigd. 

Gelukkig werden alleen de muren in de tuin 
naar beneden gehaald. 

De terassen, monumentale renaissancetrappen 
en gewelfde kelders zijn een lust voor het oog.

Majestueus in Antonne-et-Trigonant

Château
des Bories
Een bijzondere plek voor unieke 
momenten! 

Link naar de website

https://site-des-bories.business.site/


Hautefort is van origine een Middeleeuws fort. 
In de 17e eeuw werd dit fort echter omgebouwd 
tot een elegant kasteel in opdracht van François 
de Hautefort, de eerste Markies van Hautefort. 

De simpele bouwstructuur werd vervangen door 
klassieke architectuur die beter paste bij het 
aanzien van een Markies.

Naast het kasteel beschikt Hautefort ook over 
een immense Franse siertuin met maarliefst 
drie hectare vol buxus en netjes getrimde 
heggen.

Pronkstuk van Hautefort

Château de 
Hautefort
Deze plek wil jij niet missen!

Link naar de website

https://www.chateau-hautefort.com/en/


Door de eeuwen heen is het kasteel meerdere 
keren vernietigd en weer opgebouwd. Zo werd 
een van de eerste gebouwen vernietigd door 
de Vikingen in 846. Drie eeuwen later werd 
het opnieuw gebouwd, maar weer wordt het 
vernietigd: dit keer door de Franse koning 
Philippe Auguste.

Pas in de 16e eeuw wordt het kasteel gevormd 
tot wat het nu is, met diverse uitvouwingen en 
pittoreske torentjes.

Vandaag de dag kan je diverse tours boeken bij 
het kasteel.

De zwarte parel van Haut-Perigord

Château
de Jumilhac
Boek de bijzondere nachttour: de 
gangen verlicht door fakkels en de 
barokke klanken vullen het kasteel.

Link naar de website

http://chateaudejumilhac.com/en-gb/home/


Net als Château de Jumilhac werd dit kasteel 
tijdens de Middeleeuwen in zijn geheel 
vernietigd.

In 1450 werd het kasteel opgekocht door 
Rodolphe de Saint-Clar. Gelukkig maar, want 
Rodolphe besloot het kasteel in zijn volledige 
glorie te herstellen.

Puymartin is hierna altijd goed bewaard 
gebleven, waardoor het vandaag één van de 
mooiste kastelen is in de Dordogne!

Met een bezoek aan Château de Puymartin ben 
je zeker een middag zoet! 

Sprookjesachtig en adembenemend

Château de 
Puymartin
Fun fact: dit een van de best bewaarde 
kastelen van Frankrijk!

Link naar de website

http://chateaudejumilhac.com/en-gb/home/


In 1510 werd het in opdracht van Pierre Mondot 
de la Marthonie, de eerste president van het 
Parlement van Parijs. In 1915 werd het gebouw 
geclassificeerd als historisch monument.

Hoewel het kasteel door de eeuwen heen 
meerdere malen is verbouwd werd het tijdens 
de 20e eeuw gerenoveerd tot zijn vroegere 
glorie in de 16e eeuw. 

Château de Puyguilhem is een mooi voorbeeld 
van een kasteel uit de Rennaissance met diverse 
sierlijke ornamenten.

Idyllisch in Villars

Château de 
Puyguilhem
Bij een kastelentour mag dit pareltje niet 
ontbreken!

Link naar de website

http://www.chateau-puyguilhem.fr/


Het prachtige kasteel komt uit de 16e eeuw 
en is een mengeling van architectuur uit de 
Middeleeuwen en de Renaissance.

Het kasteel, dat nu fungeert als museum, 
beschikt over diverse stijlkamers met meubels 
uit de Périgord afkomstig uit de Barok. 
Uitgegraven in de rotsachtige bodem van 
het kasteel is zelfs een heuse wijnkelder 
te bezoeken. Als klap op de voorpijl heeft 
Monbazillac een eigen wijnmuseum!

Het kasteel vormt een perfecte afsluiter 
van een dag je touren door de uitgestrekte 
Dordogne. 

Uniek met eigen wijngaard

Château de 
Monbazillac
Het perfecte uitje voor liefhebbers van 
wijn en cultuur.

Link naar de website

https://chateau-monbazillac.com/en/


Ben jij ook zo enthousiast geworden van al 
deze mooie plekjes? En wil jij deze plekken je 

komende vakantie gaan bezoeken? 

Wij hebben een ideale uitvalsbasis voor je:
Vakantiepark en camping La Draille!

La Draille is gelegen in het hartje van de Franse Dordogne, 
één van de mooiste streken van Frankrijk. Eindeloos veel 

mooie, historische dorpjes met gezellige pleintjes, terrassen 
en kerken. 

Ook op ons park is van alles te doen: van recreatieactiviteiten 
voor de kinderen tot een frisse duik in het zwembad. Het 

weer in de Dordogne is subtropisch en dus altijd lekker warm. 

Kortom: La Draille is de perfecte bestemming voor een 
gezinsvakantie. Een ideale plek om tot rust te komen en van 

het zonnetje te genieten.

Bekijk vakantiepark La Draille

https://www.beteruitvakantieparken.nl/ladraille
https://www.beteruitvakantieparken.nl/ladraille

