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Château de BarBet Journal

Belangrijke
telefoonummers

  
Receptie:  05 62 62 08 54
Retaurant:   05 62 64 63 56
Golf:    05 62 61 96 61
Verkoop:  05 62 62 08 54 

Alarmnummers  
Samu (medisch) 15
Politie  17
Brandweer  18

Dokter Despax 05 62 62 46 90
Dokter Gipouloux 05 62 62 55 16

De bakker
Frankrijk is het land van de lekkere 
broodjes en de croissantjes. Daarom 
komt de bakker naar ons Château toe. 
Vanaf dinsdag 7 juli komt de bakker 
iedere dinsdag tot en met
zaterdag langs van 09:00 tot 10:00 
uur.
Hier kunt u vers brood, croissants en 
meer lekkers halen!

Feitjes en weetjes
Sinds dit jaar is er de mogelijkheid om een stadswandeling te maken door       •	
Toulouse met een Nederlandse gids
Bij de receptie liggen tijdschriften die u kunt lenen om lekker te lezen bij bijvoor-•	
beeld het zwembad. Heeft u zelf nog oude tijdschriften? Breng ze dan naar de 
receptie 
Dit jaar komt Eva weer terug bij het animatieteam.•	
In het Château is een bibliotheek waar je boeken kunt lenen. Na het lezen, wel •	
weer terugbrengen hoor.
Dit jaar lopen Rosemarijn en Tamara stage bij de receptie.•	
Elke maandagmorgen is er een markt in Samatan •	
Een leuk uitstapje naar de Midi-Pyrénées is zeker een aanrader, maar neem wel •	
wat warms mee!
Op ons informatiekanaal op de tv kunt u de weersvoorspelling en overige infor-•	
matie bekijken.
Als u wilt dineren in het château dan moet u daar reserveren, dat kan niet bij de •	
receptie.

Welkom op ons mooie en gezellige park! U heeft een lange reis gemaakt 
en bent nu aangekomen op de plaats van bestemming waar u van een wel-
verdiende vakantie gaat genieten. Of u hier bent gekomen voor de rust of 
voor sportieve activiteiten, we hopen dat u gaat genieten! Om uw vakan-
tie nog aangenamer te maken, staan wij voor u klaar. Wij willen graag ant-
woord geven op uw vragen en u de informatie geven die u nodig heeft. 
Om u op weg te helpen, hebben wij deze editie van de Château de Bar-
bet journal uitgebracht. U kunt in deze editie van onze krant lezen over 
het Château, het park zelf en wat het heeft te bieden. Verder kunt u 
ook lezen over de omgeving en er staat wat praktische informatie in.
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne vakantie!

Bienvenue au Château de Barbet 

www.barbet.nl

In Toulouse zijn er in de 
zomer een aantal muziek-
festivals, zeker leuk om 
naar toe te gaan om te 
genieten van de 
muziek, de mensen en de 
gezellige sfeer.

Les Siestes Electroni-
ques is een ontmoetings-
plek voor artiesten van de 
digitale muziek. Het is een 
festival met elektronische 
muziek, in de buitenlucht. 
24 tot en met 28 juni

Toulouse d’été is een 
festival met verschillende 
muziekstijlen. Van jazz, 
klassiek tot traditionele 
muziek. Van 15 juli tot 7 
augustus is er elke dag 
een optreden.

Vindt u het ook leuk om 
te dansen? Dan is het Bal 
Occitan Sous Les Etoi-
les iets voor u! Op 27 

juli vind het bal plaats, er 
wordt muziek gespeeld en 
u kunt zeker een dansje 
meedoen!

Seul a l’accordeon. Van 
21 juli tot 25 juli treedt 
Florian Demonsant op. 
Hij speelt alleen op zijn 
accordeon, verschillende 
stijlen. Als u van accorde-
on muziek houdt is dit dus 
zeker een aanrader!

Muziek in Toulouse Op avontuur?
Zin in avontuur? Bij Tépa-
cap kan je boomklimmen, 
paintballen, survivelen en  
de hele dag bezig zijn. Het 
park heeft zes verschil-
lende parcoursen met elk 
hun eigen route en moei-
lijkheidsgraad.
Het park is geschikt voor 
alle leeftijden, van twee 
tot negenennegentig jaar.
Verder is er ook de moge-
lijkheid om na het klim-
men bij te komen met een 
hapje en een drankje.
Een lekker sportief dagje 
is hier zeker gegaran-
deerd. Van juni tot au-
gustus is het park elke 
dag geopend van 10:00 
tot 19:00.

Gegevens:
D3 – Route de L’Isle en 
Dodon 
31370 RIEUMES
Tél : 05 62 14 71 61 
contact@tepacap.fr

Ik sta 
tussen de 
receptie 
en het 
fitness-
centrum

Bezoek ook onze website:
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Iedere dag geopend 
(behalve de zondag) van 
9:00 uur to 19:30 uur 

Op een uurtje afstand van Château de Barbet ligt de 
prachtige stad Toulouse, dit is de op vier na meest 
bevolkte stad van Frankrijk. Met vele architectonische 
gebouwen, vele winkels en leuke restaurantjes is dit een 
leuke plek om te bezoeken. Toulouse wordt ook wel “La Ville 
Rose” genoemd vanwege de roze gloed die vele gebouwen 
hebben.
Niet alleen kan je hier cultuur opsnuiven, het is ook een 
echte studentenstad. Met maar liefst 120.000 studenten is 
Toulouse ook een leuke plek om uit te gaan. Kenmerkend 
aan deze stad is dat er heel veel pleinen zijn met ieder een 
eigen sfeer. Op elk plein zijn er verschillende bezienswaar-
digheden voor ieder wat wils. De stad is goed bereikbaar 
met de auto, maar vanuit Lombez vetrekt er ook een bus 
die u naar Toulouse brengt. De bushalte is bij de Mairie.

U kunt natuurlijk op 
uw eigen houtje deze 
stad bezoeken, maar 
u kunt ook kiezen 
voor een leuke stads-
wandeling door Tou-
louse met een Neder-
landse gids. Hierbij 
worden vele hoogte-
punten van de stad 
aan u getoond, van 
lekkere eettentjes tot 
historische gebouwen. 

Zo bent u er zeker 
van dat u niks mist.

Wilt u liever een privé 
rondleiding, dan is 
dat ook mogelijk.

Volwassenen: €12,50
Kinderen: €5,-
Voor reserveringen 
en meer informatie 
kunt u onderstaande      
gegevens gebruiken.

Gegevens:
telefoon:
+33(0)771263214
e-mail: info@ontdek-
toulouse.nl
internet: 
www.ontdektoulouse.
nl

Uit eten bij “Piet” met een prachtig uitzicht
Niet naar een restaurant, 
niet naar een bistro. Maar...
midden in de campagne, 
in het dorpje Montpézat, 
vind u een kleine camping 
met de naam 
“Domaine au 
Piet”. 
De naam 
“Piet” heeft 
niets te 
maken met 
onze naam 
Piet, zelfs 
niet met
de knecht 
van St. Nico-
laas. Het is 
de naam van 
de aloude 
boerderij en 
je spreekt 
het dan 
ook uit als 
“Pjet”. Gele-
gen boven op een heuvel, 
met rondom een prachtig 
uitzicht. De oude franse 
eigenaar geboren op de 
boerderij in 1928, woont 
nog in het dorp maar weet 
niet waar de naam vandaan 
komt. 

De rit naar het dorpje duurt 
ongeveer 15 minuutjes. 
Midden in het dorp staat 
de oude dorpspoort waar 
u onder door rijdt en net 

daarbuiten ligt de boerderij. 
Bij de ingang geen groot 
bord, maar de rode brie-
venbus met in witte letters 
de naam “PIET”.
Op het open terras met 
een prachtig uitzicht op het 
zwembad kijkt u ver weg 

over het landschap.
In de zomermaanden 
worden er ‘s avonds 
buffetten	georganiseerd.	
Maandag 

Mediterraan. Woens-
dag BBQ. Vrijdag  
Indisch	buffet.
Reserveren is 
gewenst (00 33 0 
56262 4452 voor 
12.00 uur – aan-
vang	buffet	19.00	
uur).
Het leuke is dat als 
u met uw kinde-
ren komt, zij eerst 
nog even kunnen 
zwemmen, terwijl u 
op het terras geniet 
van het aperitief. Je 
zou bijna zeggen:
 ”Dat is vakantie”.

Gegevens:
Lieu  dit  Piet
F-32220 Montpézat
Tel. 00 33 (0)5 6262 4452
E-mail:
info@domaineaupiet.com

Boodschappen doen?
In Lombez zit, op 7 minu-
ten rijden vanaf Château de 

Barbet,  de supermarkt 
Intermarché waar u al uw 

dagelijkse producten kunt 
halen.

Voor lokale informatie:

www.gers-info.com

Ontdek ToulouseToulouse

Ook dit jaar is er weer een leuk, enthousiast anima-
tieteam aanwezig op het park. Vol nieuwe ideeën. 
Voor kinderen tot 12 jaar zijn er elke dag leuke acti-
viteiten. Denk bijvoorbeeld aan knutselen, voetbal-
wedstrijden en zwembadspelletjes. Voor de kinderen 
van 12 jaar en ouder worden er leuke sporttoernooi-
en georganiseerd. Deze zomer komt Eva het team 
weer versterken. Elke zaterdagochtend ligt er bij de 
receptie een nieuw 

programma van de animatie. 
Daarin kunt u zien wanneer en waar
de activiteiten plaats vinden.
Het beloofd een gekke, 
gezellige, leuke, sportieve 
zomer te worden!
Wij hebben er al zin in!

Het Animatieteam van Château de Barbet.

Weer een (te) gekke zomer op Barbet
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Office	du	Tourisme
10 Place de la Cathédrale
32220 LOMBEZ
Tél : +33 (0)5 62 62 37 58

Er zijn op verschillende
dagen markten in de omge-
ving van ons park. Al deze 
markten zijn leuk om te be-
zoeken en geven een echt 
Frans gevoel. 
Daarnaast kunt u hier ook 
verse producten kopen. Dit 
is ook weleens leuker dan 
naar de supermarkt gaan. 
Hieronder vindt u een over-
zicht van de markten in onze 
omgeving.

Iedere zaterdagochtend
in L’Isle Jourdain. Dit
is 25 kilometer van het
park en ongeveer 25 minu-
ten rijden. En in Lombez is er 
ook markt 

Iedere maandagochtend in 
Samatan.
Dit is 4 kilometer
van het park en ongeveer
5 minuten rijden.
De markt in Samatan is de 
grootste markt om te bezoe-
ken.

Iedere woensdagochtend in 
Gimont.
Dit is 22 kilometer
van het park en ongeveer
25 minuten rijden.

Iedere donderdagochtend
in Auch. Dit is 39
kilometer van het park en
ongeveer 39 minuten rijden.

Wekelijkse markten

vvv kantoor
In Lombez vindt u het VVV kan-
toor, hier kunt u binnenlopen 
voor extra informatie over 
verschillende 
activiteiten in de omgeving. Van 
musea tot waterparken.
Het VVV is elke dag open van 
10:00 tot en met 12:00 en van 
14:00 tot en met 18:00. 
Op woensdagmiddag is er 
iemand aanwezig die u in het 
Nederlands te woord kan staan.

Recept voor Tapenade 
Benodigdheden:
1 pot zwarte olijven zonder pit (160 gram) of verse zwarte olij-
ven
1 potje kappertjes
½ blikje tonijn in olie 
1 blikje ansjovis in olie
2	teentjes	knoflook
2 eetlepels citroensap
1 dl. Olijfolie
peper
keukenmachine of staafmixer

Bereiden: (10 minuten)
Olijven, kappertjes, tonijn en ansjovis laten uitlekken.
Knoflook	pellen	en	in	vieren	snijden.
In	keukenmachine	of	met	de	staafmixer	knoflook,	olijven,	kap-
pertjes, tonijn , ansjovis en citroensap pureren.
Olie in een dun straaltje erbij schenken.
Op smaak brengen met peper.
Serveren met stokbrood.

De	 officiële	 naam	 van	 dit	 diertje	
is Palomena prasina. In Duitsland 
heet ie Gemeiner Grünling en hier 
in Frankrijk heeft het diertje de 
naam Punaise verte des bois . Dit 
diertje komt hier in grote aantal-
len voor. De eerste 
raad die we geven 
is: raak ze niet aan, 
want ze scheiden een 
stinkende 
vloeistof af!
Als jonkie zijn ze 
groen met talrijke 
kleine donkere punt-
jes; naarmate ze 
ouder worden, ver-
andert die kleur in bruin. Volwas-
sen is de kever 12-14 millimeter 
lang. Vliegen kunnen ze goed; in 
het manoeuvreren en landen zijn 
ze iets onhandiger. Soms botsen 
ze tegen je aan en liggen dan een 
tijdje op de rug te spartelen, om 
na een aantal stuipachtige bewe-
gingen toch weer op de pootjes 

terecht te komen.
Ze geven er de voorkeur aan spe-
ciaal in uw huis te overwinteren; 
u kunt er dan ook de gehele win-
ter van ‘genieten’ want regelma-
tig zie je er één op een muur of 

plafond. Waar ze zich in 
huis schuilhouden is ons 
nog steeds een raadsel. 
Een schrale troost: ze 
zijn niet agressief, ste-
ken of prikken niet en 
in april is het voorbij. 
Dan gaan ze naar bui-
ten en leggen ze hun 
eieren. Hun levensdoel 
is het verpesten van de 

fruitoogst: appel- en perenbomen 
worden er door besmet, met als 
resultaat misvormde appels en 
versteningen in peren. Wat ze dan 
ook hier doen is niet geheel dui-
delijk; zoveel fruitbomen zijn hier 
nou ook weer niet...
Er zijn hier in Château wel meer 
kleine beestjes aanwezig:

  Beestjes op het park

Weet u bijvoorbeeld wat ‘aoü-
ties’ zijn? De Fransen weten dat 
wel! 
Eind augustus worden de ‘aoü-
ties’ (aoütat) actief. 
Het zijn kleine diertjes die in en 
op de grond leven. 
In die periode (eind augustus), 
kunt u door de kleine aoütatlar-
ven gestoken worden, waarna u 
vervelend jeukende rode vlek-
jes op de huid krijgt. De beest-
jes hebben een voorkeur voor 
de zachtste huiddelen.
De rode vlekken die ontstaan 
zullen vanzelf verdwijnen, maar 
dat kan wel even duren. 
De beestjes houden zich niet he-
lemaal aan hun naam (aoütat), 
dus voor en na augustus kun-

nen ze u ook nog aardig plagen. 
In de plaatselijke apotheek kunt 
u er iets tegen kopen.

Op aanvraag wordt er 
op  woensdagmiddag een 
rondleiding verzorgd in de 
kathedraal van Lombez en 
ongeving. Deze is in het 
Nederlands. Graag aan-
melden bij de receptie.

Rondleiding kathedraal   
      Lombez.



Château de Barbet    Jaargang 7                Page 4

     Restaurants in de omgeving van Château de Barbet

   Aeroscopia
Altijd al alles willen weten over vliegtuigen? Dan is Aeroscopia het per-
fecte museum om naar toe te gaan. In het Aeroscopia museum in Blag-
nac staat het vliegtuigtype Airbus centraal. Dit type vliegtuig komt oor-
spronkelijk uit deze streek. In het museum kunt u veel te weten komen 
over onder andere dit type vliegtuig. Maar ook  de vliegtuigen van het 
verleden, het heden en de toekomst. Het is ook  een hele  leuke manier 
om kinderen te laten zien hoe vliegtuigen zijn ontstaan en hoe ze wer-
ken.
Wilt u dit museum bezoeken? Zorg dan dat u altijd uw identiteitsbewijs 
mee neemt!

Gegevens:
6 rue Roger Béteille
31700 Blagnac
Telefoon : 00 33 (0)5 34 39 42 00

Restaurant Chez dies                                Restaurant Domaine au Piet             Restaurant le Relais         Restaurant Le puits St. Jacques 
Chateau de Barbet     Montpezat, spreken Nederlands  du Château   Avenue Victor Capoul  
32220 Lombez    Tel: 05 62 62 44 52    32140 Saint Blancard  32600 Pujaudran 
Tel: 05 62 64 63 56    Table d`hote      0033 (0)5 62660135  Tel: 05 62 07 41 11 
Reserveren gewenst    Reserveren voor 11 uur gewenst   Nedelands sprekend    2 Michelin Sterren     
   
Hotel restaurant Le Val de Save  Restaurant table d`Olivier   Le bouche à Oreille          L`echappée Belle 
18 Boulevard des Pyrénées   Place de la Fontaine    Grand rue Paul St. Matin.           Rue Fernand Mestre   
32220 Lombez     32130 Samatan     32420 Simorre           32600 L`Isle-Jourdain
Tel: 05 62 62 55 72     Tel: 05 62 62 63 29     Tel: 05 62 05 52 42          Tel: 05 62 07 50 00
       
Restaurant Au Canard Gourmand   La Villa du Pinocchio, Pizzeria   Le Bon Vivre                   Auberge Champêtre 
`La-Rente`     6 r du Pradel      4 av Chemin vert           Rte Toulouse 
32130 Samatan     32130 Samatan     L`isle en dodon           Escanecrabe 
Tel: 05 62 62 49 81    Tel: 05 62 62 59 22    Tel: 05 61 89 07 25           Tel: 05 61 88 22 71

St. Bertrand de Comminges is een plaats met 
grote historische waarden en is opgenomen 
in de werelderfgoedlijst van Unesco als rust-
plaats op de weg naar Santiago de Compos-
tela.
Als een vesting rijst de kathedraal op , boven 
de vallei, met op de achtergrond de prachtige 
groene heuvels van de Centrale Pyreneeën.
Vandaag was onze trip gericht op deze histo-
rische plaats.
Er valt veel te vertellen over de oorspron-
kelijke stad ,die in de beneden gelegen val-
lei werd gesticht door de Romeinse veldheer 
Pompeus in 72 v. Chr.
Naar schatting leefden er op het hoogtepunt 
in die tijd,tussen de 30 en 60.000 Romeinen 
en had de stad de naam Lugdunum Convena-
rum. 
In de vallei zijn de overblijfselen uit deze tijd 
nog te zien .
In de 5e eeuw werd deze nederzetting ver-
woest door vandalen en pas na 5 eeuwen 
werd er begonnen met de opbouw van een 
nieuwe stad.
Door aartsbisschop Bertrand werd een be-
gin gemaakt met de bouw van de kathedraal 
Sainte Marie de Comminges.
Later in 1368 werd de kerk uitgebreid en 
werd deze het centrum van de nieuwe plaats. 
Deze stad werd St. Bertrand de Comminges 
genoemd, naar aartsbisschop Bertrand , die 
heilig was verklaard en voor het dorp veel 
had betekend .
Het inwonersaantal is nu nog maar 240 per-
sonen
De huizen en gebouwen zijn rond de kathe-
draal gebouwd. 
De straatjes zijn heel smal en er staan huizen 

uit de 16e en  17e eeuw met mooie gevels. Er 
zijn mooie stadspoorten en stadsmuren met 
prachtige doorkijkjes.

Ook is er een hotel en een museum en zijn er 
kleine winkeltjes en eethuisjes.
De kerk is van binnen erg mooi met een bij-
zonder orgel. Ook de kloostergang is te be-
zoeken. Het uitzicht is prachtig  en geniet er 
even van, door op een bankje te gaan zitten 
en alles in je op te nemen.
Wij hebben er erg van genoten en hopen er 
nog een keer heen te gaan.
In de zomer rijdt er een treintje vanaf de par-
keerplaats onder aan de heuvel naar boven. 
U zult er geen spijt van krijgen om daar een 
dagje naartoe te gaan.

D.L.
                    

Een dagje naar St. Bertrand de Comminges.

Een leuke manier om Lombez 
te verkennen is door een 
speurtocht te doen, in dit ge-
val een puzzeltocht.
Voor de kinderen is er voor 
elke leeftijd een tocht die zij 
af kunnen leggen, van 4-6 
jaar, van 7-9 jaar en van 9-12 
jaar. 

 Terwijl je de puzzel oplost kom 
je langs alle leuke plekjes van 
Lombez. 

Tijdens de tocht zijn er meer-
dere raadsels om op te lossen 
en er wordt verteld over de 
geschiedenis van Lombez.

Wil je deze puzzeltocht doen? 
Deze kan je ophalen bij het 
VVV kantoor in Lombez of 
vraag het bij de receptie. Ook 
kan je deze puzzeltocht doen 
in Samatan of in Simorre. 
Hiervoor kan je naar het VVV 
kantoor in die stad.

Met een 
puzzel tocht 
door Lombez.
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De stad van de drie musketiers 
waar is die?

Het Musée des Augustins is een 
historisch museum gebouwd in 
de veertiende eeuw. Origineel 
was het een klooster, waar mon-
niken leefden en werkten. Veel 
uit die tijd is daar nog te zien en 
de gotische stijl is volop aanwe-
zig.  In het museum zijn schilde-
rijen en beelden te zien van vele 
kunstenaars.
Het museum is elke woensdag 
tot en met maandag geopend 
van 10:00 tot 18:00. Elke dins-
dag is het gesloten.
 
Gegevens:
21 rue de Metz, 31000 Toulouse
Telefoon : 05 61 22 21 82
Internet : www.augustins.org

Musée des 
Augustins

Floc staat in de streektaal voor bloem.

Een	 ‘floc	 de	Gascogne’	 is	 een	 zogenaamd	 ver-
sterkte wijn, samengesteld uit 1/6 distillaat aan-
gevuld met druivensap. Het komt met 16 – 18 
procent in de handel.
Van	de	meer	dan	een	miljoen	flessen	die	worden	
verkocht, blijft 90 procent in Frankrijk. De pro-
ducenten doen hun best de export te vergroten.
In 1987 werd 3.668 hl. Floc de Gascogne blanc 
verkocht en 4.603 hl. Rosé.
Floc de Gascogne wordt ongeveer een jaar na 
de 
samenstelling distillaat - druivensap gebotteld.
Daarna moet men hem zo jong mogelijk, liefst 
binnen een jaar drinken. 

Gascogne is het 
beroemde, 
beruchte graaf-
schap, 
omringd door de 
hoge bergen van 
de Pyreneeën. Een 
‘geïsoleerd’ gebied 
met een eenvou-
dige bevolking. 
De streektaal: het 
Occitaans is een 
mengeling van 
Frans en Spaans, 
vergelijkbaar met 
baskisch.

Als we ’s avonds, in het donker, rustig op het ter-
ras zitten (met een glaasje wijn en een brandend 
kaarsje) en het is zo’n mooie warme avond, dan 
hoor je het weer…!
Een geluid, dat zo luid klinkt en waarvan je denkt: 
heeft de boer de beregening aangezet? 
Het lijkt een metalen, monotone klik en komt heel 

regelmatig 
(Tuut – tuut – tuut) 
Wat is dat…?

Na enig speurwerk 
blijkt dat het geluid 
van een dwergoor-
uil te zijn.
Dit uiltje is maxi-
maal 20 cm groot 
en is grijs, of rood-

bruin	met	een	fijne,	zwarte	tekening	en	daardoor	
vrijwel onzichtbaar. Maar het geluid is onmisken-
baar!
In de bomen rondom de glascontainers was het 
geluid het sterkst en na lang, lang turen hebben 
we dit kleine uiltje gespot. Fantastisch…!
In mei is er ook een ander uilenechtpaar tot broe-
den gekomen op dit mooie park.
In een eucalyptusboom zijn 3 ransuilen gezien, 
en in de gaten gehouden!
Vader, moeder en een jong.
Ransuilen maken bijna geen geluid en het is een 
prachtig gezicht als deze ongeveer 36 cm grote 
vogels wegvliegen. Ransuilen zijn van andere 
uilen te onderscheiden door hun ogen,

die zijn namelijk oranje-geel.
En verder kunt u naast de groene specht, de bon-
te specht en soms zelfs de zwarte specht ook nog 
de hop tegenkomen in de tuinen, de velden en op 
de golfbaan.
De hop is gemakkelijk te herkennen aan het rood-
bruine verenkleed en de lange kuif die zwart is 
aan de uiteinde. Ook de vlucht is opvallend en 
te herkennen aan de vlinderachtige, dwarrelende 
vlucht. Het lijkt een beetje op een helikoptertje.
In Nederland is dit een zeld-
zame vogel. 
Kortom: luister en kijk, kijk 
en luister, dan zijn er zeker 
en vast meer mooie dingen 
te zien op Barbet.

Jan en Trees van Schooten, 
Barbet 132
www.barbet132.nl

   Wat is dat, wat wij horen?

Dat is  Auch, de hoofd-
stad van het 
departement Gers.
Niet zo ver van Lombez 
ligt de stad Auch 
( spreek uit osh), aan 
de rivier de Gers. 
Oorspronkelijk is Auch 
op een heuvel 
gebouwd, waar ook de 
kathedraal Sainte-Ma-
rie is opgetrokken. De 
kathedraal heeft in-
drukwekkende torens, 
en  fraai gebrandschil-
derde ramen met 
historische- en 
mythologische	figu-
ren. Hij is een bezoek 
meer dan waard. In de 
straten en op het plein 
bij de kathedraal zijn 
leuke winkels en 
boutiques  met hand-
gemaakte tassen, 
sieraden en andere 
leuke dingen voor 
kooplustigen.
Auch heeft een bene-
den -en een bovenstad. 
De benedenstad is 
moderner, maar de bo-
venstad heeft nog een 
Middeleeuwse uitstra-

ling en heeft veel smal-
le en steile straatjes. Er 
loopt een monumentale 
trap naar boven, met 
maar liefst 234 treden, 
waar je een prachtig 
uitzicht hebt over de 
Gascogne. Halver-
wege de trap staat 
een standbeeld van de 
beroemde D’Artagnan, 
één van de drie 
Musketiers, waarover  
Alexandre Dumas zijn 
bekende boek “De Drie 
Musketiers” geschre-
ven heeft. Een Muske-
tier was destijds een 
lid van de koninklijke 
lijfwacht. 
Er	zijn	veel	films	
gemaakt over de avon-
turen van de drie Mus-
ketiers, die tot ieders 
verbeelding zullen 
spreken en altijd weer 
graag gezien zullen 
blijven.

De omgeving van Auch 
is het centrum van de 
Armagnac. Armagnac is 
een belangrijk product 
van Zuidwest-Frankrijk, 

en samen met foie gras 
en magret de canard 
is de Gers in gastrono-
misch opzicht een van 
de betere streken in 
Frankrijk!
Langs de weg rich-
ting Auch, zijn er 
mooie zonnebloem-
velden en wijndomei-
nen te zien. Heuvels, 
valleien,cipressen en 
verstilde dorpen, 
wisselen elkaar af. 
De Gers wordt niet 
voor niets het Toscane 
van Frankrijk genoemd. 

D.L.

 Floc de Gascogne
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Hieronder geven we alfabetisch antwoord 
op vragen die u wellicht heeft. Voor andere 
vragen bent u welkom bij de receptie.

Alarm
In geval van nood kunt u met uw GSM 
nummer 112 bellen.

Apotheek
U vindt een apotheek in Lombez, 5 minuten 
van het park. De apotheek bevindt zich aan 
de doorgaande weg richting Toulouse aan de 
linkerkant.

Arts
In Lombez zijn ook diverse huisartsen. Ga eerst 
langs de receptie voor meer informatie over de 
spreekuren of het maken van een afspraak.

Auto’s
U mag 1 auto parkeren bij uw villa, overige 
voertuigen parkeert u op het parkeerterrein 
voor het Château.

Bezoekers
Bezoekers parkeren hun auto op de algemene 
parkeerplaats bij het Château. Hieraan ziin 
geen kosten verbonden. Indien dit bezoek 
blijft overnachten dient u toeristenbelasting te 
betalen.

Brand
Bij brand waarschuwt u direct de receptie en de 
brandweer. Tel no. 18

Bromfietsen/motoren
Vanwege het geluid mogen bromfietsen en 
motoren alleen bij aankomst en vertrek over 
het terrein rijden. U kunt dus wel uw bromfiets 
of motor bij uw vakantiewoning parkeren.

Calamiteiten
U vindt een lijst met noodnummers op de 
voorpagina van deze krant.

EHBO
Hiervoor gaat u naar de receptie of 
zwembadbar. De defibrillator bevind zich naast 
de ingang van de fitness

Fietstochten
Bij de receptie vindt u fiets- en wandelroutes.

Fietsverhuur
Fietsen zijn zolang de voorraad strekt te huur 
bij de receptie. 

Geldautomaat
De dichtstbijzijnde geldautomaat bevindt zich 
in Lombez, maar ook bij de intermarché..

Glas/papiercontainer
Flessen, potten en/of kranten ed. deponeert 
u in de containers bij de receptie. Zie ook 
‘Vuilafvoer’.

Handdoeken
Deze huurt u bij de receptie.

Hot Spots
Château de Barbet is uitgerust met een WiFi 
netwerk. U blijft dus online met laptop of 
tablet. Voor verdere informatie verwijzen 
wij u naar de receptie. In het hoogseizoen is 
er toegang beschikbaar zonder code bij de 
l’Ombrage (zwembadbar).

Infokanaal
Kijk dagelijks even naar het infokanaal op uw 
televisie voor de laatste informatie.

Inventaris
Mocht er tijdens uw verblijf iets breken of 
beschadigd raken, dan meldt u dit bij de 
receptie.

Koelkast
Bij aankomst:
- eventueel restant dooiwater opnemen
- koelkastthermostaat eventueel hoger zetten
Bij vertrek:
- koelkastthermostaat vroegtijdig op 0 zetten
- koelkast schoon achterlaten voor het verlaten 
van uw vakantiewoning dooiwater opnemen
en de deur open laten.

Linnengoed
Bij aankomst ligt voor het juiste aantal 
personen een lakenpakket in huis. Dit kunt u 
wekelijks op zaterdag wisselen bij de receptie 
tussen 10,00 en 12.00 uur.

Nachtstilte
Op het gehele terrein dient een nachtstilte in 
acht te worden genomen van 23.00-07.00 uur. 
Bedenk wel dat er kinderen zijn, die al voor 
23.00 uur slapen. Laat ook op andere tijden uw 
buren niet “meegenieten” van uw geluid. Houd 
radio- en televisiegeluid in uw woning.

Overlast
Overlast in welke vorm dan ook is niet 
toegestaan op het park. Klachten hieromtrent 
dient u te melden bij de receptie. Het 
parkbeheer zal al het nodige doen om 
mogelijke overlast van tuinonderhoud en ander 
noodzakelijk onderhoud tot een minimum te 
beperken. Eens per 14 dagen worden de gazons 
gemaaid, hiervan kan niet worden afgeweken. 
De parkmanager en/of diens vervanger 
hebben de bevoegdheid om iedere persoon, 
die onnodig overlast veroorzaakt (waarbij 
inbegrepen regels zoals deze in het normale 
maatschappelijke verkeer worden gehanteerd) 
van het terrein te verwijderen. Bij eventuele 
schade kan een financiële vergoeding worden 
opgelegd.

Post
Binnengekomen post wordt door het 
receptiepersoneel verzameld en bij de receptie 
bewaard.
U dient zelf te controleren op binnengekomen 
post.

Postkantoor
U vindt een postkantoor in Lombez . Het 
bevindt zich aan de doorgaande weg richting 
Toulouse.

Receptie
U kunt dagelijks terecht bij de receptie 
voor alle informatie over de omgeving, 
parkfaciliteiten, reserveringen en overige 
informatie.
Gedurende het hoogseizoen (juli en augustus) 
is er een recreatie-programma voor jong en 
oud. Op de diverse informatieborden leest u het 
programma.

Storingen
Meld technische storingen in de woning zo 
spoedig mogelijk bij de receptie. Wij doen ons 
best om deze zo snel mogelijk te verhelpen. 
Daar wij op de aankomst-/vertrekdag druk 
bezet zijn, verzoeken wij u dringend om niet 
pas bij vertrek de storing te melden. Maak 
bij het melden van een technische storing 
kenbaar of u bezwaar heeft als een technisch 
medewerker de storing verhelpt wanneer u 
afwezig bent.

Tandarts
De dichtstbijzijnde tandarts zit in Lombez. 

Televisietoestel
Uw toestel is aangesloten op een 
schotelsysteem. U ontvangt o.a. Nederlandse 
zenders en het infokanaal.

Tennisbaan
De tennisbaan mag alleen met het juiste 
schoeisel worden betreden. Het gebruik ervan 
is gratis. In het hoogseizoen svp reserveren bij 
de receptie.

Vertrek
Wij verzoeken u vriendelijk om één dag 
vóór vertrek bij de receptie door te geven 
hoe laat u wilt vertrekken. Dan houdt de 

schoonmaakdienst daar rekening mee bij het 
maken van een planning. Op de dag van vertrek 
levert u de sleutel uiterlijk om 10.00 uur in bij 
de receptie. Wat te doen bij vertrek:
- bedden afhalen en het linnengoed in een 
kussensloop of opgevouwen binnen bij de 
voordeur leggen
- afwas doen en opruimen 
- inventaris schoon achterlaten (eventueel 
aanvullen)
vriezer, indien aanwezig, ruim voor vertrek 
ontdooien; zie kopje koelkast
- alle binnendeuren open laten staan 
- vuilnis op de daarvoor bestemde plaatsen 
deponeren 
- Laat uw woning bezemschoon achter
- Sluit de woning af, ook de terrasdeur
vergeet niet uw sleutel in te leveren
- indien u vertrekt buiten de openingstijden 
van de receptie, dient u hierover afspraken te 
maken met de receptie.

Verwarming
Iedere woning heeft elektrische vloer- 
verwarming. In de woonkamer vindt u de 
thermostaat. Een storing meldt u bij de 
receptie.

Vuilnisafvoer
Volle vuilniszakken deponeert u dichtgebonden 
in de vuilnis-containers tussen het château en 
de parkeerplaats. Zie ook het infokanaal op uw 
televisie.

Waslijnen
Het is niet toegestaan om zelf lijnen te spannen. 
Voor het drogen van uw was kunt u gebruik 
maken van het droogrek of de droogmolen in 
uw woning (indien deze hier beschikbaar is).

Wettelijke aansprakelijkheid
Château de Barbet is niet aansprakelijk voor 
schade of letsel ontstaan, alsmede
 voor schade ondervonden door het gebruik 
van de aanwezige faciliteiten. Château 
de Barbet is niet aansprakelijk voor 
schadeclaims voortvloeiend uit geluidsoverlast 
veroorzaakt door derden. Voorts wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar 
raken dan wel buiten gebruik zijn van bepaalde 
faciliteiten en/of voorzieningen.

Zwembad
Bij het gebruik van het zwembad bent u 
verplicht de daar aanwezige douche en 
voetenbak te gebruiken vóórdat u een frisse 
duik neemt. Roken is niet toegestaan bij het 
zwembad en het meenemen van eten en 
drinken binnen de zwembadomheining is 
ook niet toegestaan. Dit is niet omdat wij u 
iets in de weg willen staan maar de strenge 
Franse wetgeving op het gebied van hygiëne 
laat ons geen andere keuze. Het is niet 
toegestaan om buiten de openingstijden (van 
09.00 tot 20.00 uur) in of rondom het zwembad 
aanwezig te zijn. Als ouder/begeleider dient u 
er op bedacht te zijn dat er geen toezicht is op 
en rond het zwembad tijdens openingstijden 
en daarbuiten. De parkbeheerder en de 
vereniging van eigenaren aanvaarden dan 
ook geen enkele aansprakelijkheid . Kinderen 
zonder zwemdiploma’s mogen uitsluitend 
onder begeleiding van een volwassene en met 
zwemhulpmiddelen het zwembad gebruiken. 
Gelieve stoelen en/of parasols na gebruik 
weer op een juiste manier terug te zetten en 
eventueel in te klappen.
Het reserveren van ligstoelen (door er een 
handdoek of andere spullen op te leggen) is 
niet toegestaan. Wees op dit punt sportief!

Château de Barbet: ABC

A bientôt!


