Concots
Concots
Concots ligt in het departement de Lot in het Parc Naturel Régional de Causses du Quercy. Het
departement de Lot ligt in het noorden van de regio Occitanie, een regio in het zuidwesten van
Frankrijk. Klik hier voor de exacte locatie van het dorp. Maison Riante bevindt zich op de
coördinatoren: breedtegraad 44,40017 en lengtegraad 1,63996.

zicht op het dorp Concots
Concots is een charmant klein plaatsje met circa 320 inwoners. In Concots vindt men een bar,
twee restaurants en een bakkerij gecombineerd met een klein winkeltje. Elke zondag is er de
traditionele markt.
Ook beschikt Concots over een openbare tennisbaan.
Acht km vanaf Concots bij één van de mooiste plaatsen van
Frankrijk, Saint-Cirq-Lapopie, vindt men een strand aan de
rivier de Lot waar men heerlijk kan recreëren, zonnen en
zwemmen.

de zondagsmarkt
Het departement de Lot

Het departement de Lot biedt een gevarieerd landschap met middeleeuwse plaatsen, burchten,
grotten en kastelen. Langs de rivier de Lot liggen enkele van de mooiste dorpjes van Frankrijk,

ingebouwd in de rotsen met een fantastisch uitzicht over de rivier en het gebied. Alles ademt
hier een landelijke rust. Voor mensen die op zoek zijn naar rust, lekker eten, Franse landelijke
cultuur en voor geschiedenis liefhebbers is de Lot een prima uitgangspunt. Maar ook voor de
actievelingen vindt u in de Lot volop mogelijkheden met zijn fiets- en wandelroutes en de
diverse mogelijkheden voor ruiters. Op de vele rivieren en meren kunt u gaan vissen of varen
in een kano of kajak.
Een andere mogelijkheid is een rit door het fraaie Lot-dal langs de kronkelingen van de rivier
de Lot. U rijdt er door fraaie middeleeuwse dorpjes als Cajarc, langs oude burchten en door
mooie dorpjes als Saint-Cirq-Lapopie, één van de mooiste dorpjes van Frankrijk.
Daarnaast is een rit (kan eveneens per fiets) langs de wijnhuizen van de Cahors wijnen een
aangename bezigheid.
Het klimaat in de Lot
Het departement de Lot is gezegend met een gematigd klimaat met het hele jaar door
aangename temperaturen. Veel zon en warmte in de zomer en zachte winters. Wat voor weer
is het vandaag in Concots?
Lekker eten
Bekende streekgerechten zijn ”daube de boeuf” – een smaakvolle runderstoofpot –
en ”cassoulet” – een éénpansgerecht met witte bonen en verschillende soorten
worst en vlees. De streek staat ook bekend om zijn ganzen en eenden voor onder
andere confit (op lage temperatuur langzaam gegaarde bouten), geiten en schapen
voor kaas en vanwege de productie van walnoten en truffels. De laatste worden
gedurende de wintermaanden op de diverse lokale truffelmarkten verhandeld voor
prijzen tot € 1000 per kilo.
truffels
zoeken
Tot de lokale wijnen behoren le vin de Cahors en le vin des
côteaux du Quercy.
In dit departement neemt iedereen nog de tijd om dagelijks
te genieten van een maaltijd, thuis of in één van de vele
eetgelegenheden. Voor een bedrag tussen € 15 en € 20 per
persoon kunt u genieten van een 3 à 4-gangen menu met
een karaf streekwijn en een kop koffie als afsluiting.
daube de boeuf

