
 

RESERVERINGEN 

Uw verblijf op Cantecor dient minimaal 3 nachten te 

omvatten. Uw reservering maakt u het eenvoudigst 

via onze website www.cantecor.com. U kunt daar 

direct doorklikken naar ons aanvraagformulier. U kunt 

ook telefonisch reserveren. Onze actuele prijzen en 

openingsdata vindt u op deze website. 

Voorwaarden 

Na ontvangst van uw aanvraag, zenden wij u een 

bevestiging van de kamer, de data en de prijs. Wij 

proberen zoveel mogelijk de door u gewenste kamer 

te boeken. De reservering van uw kamer wordt 

definitief na ontvangst van een aanbetaling van 25% 

van het totale bedrag van de overnachtingen. Bij 

annulering voor eind april ontvangt u de aanbetaling 

retour.  

OVER ONS 

 

 

Vanaf 2001 ontvangen wij gasten in onze Chambre de 

Hôtes. Wij heten u van harte welkom in ons fraaie 

pand en zullen alles in het werk stellen om uw verblijf 

op Domaine de Cantecor tot een onvergetelijke 

ervaring te maken. 

Hopelijk tot ziens! 

Lydi & René 

ROUTEBESCHRIJVING 

Vanuit Nederland rijdt u over de Autoroute via 

Parijs (A1), Orleans (A10) en Limoges (A71)/(A20) 

naar Cahors. Ongeveer 18 kilometer ten zuiden van 

Cahors neemt u afslag 58 naar Cahors Sud.  

Volg hierna op de rotonde de D820 richting  

Montauban. Ongeveer 7 kilometer ten zuiden van 

deze rotonde neemt u de afslag La Madeleine aan 

de linkerhand (D250). U volgt deze weg ongeveer 

600 meter. In de eerste bocht naar rechts vindt u 

links de bewegwijzering naar Domaine de Cantecor. 

De Autoroute A20 is tegenwoordig een prima 

alternatief om naar Zuid Frankrijk of Spanje te 

rijden. Domaine de Cantecor is daarbij een prima 

locatie voor een meerdaagse tussenstop op uw reis 

naar deze bestemmingen. 

 

Domaine de Cantecor 
La Madeleine 

82270 Montpezat de Quercy 

Frankrijk 

Tel. : 0033-565-218744 

Mobiel NL : 0031-627-074074 
E-mail: info@cantecor.com 

Website: www.cantecor.com 

 

 

DOMAINE DE CANTECOR 

SFEERVOLLE EN RUSTIGE CHAMBRE DE HÔTES  

OP DE GRENS VAN LOT EN TARN ET GARONNE 

 

 

 

 

Voor de liefhebber van rust en ruimte 
met al het goede van het Franse 

platteland. 

 

 

 

In de Zoover Top-Tien  

Chambre de Hôtes 

 van Frankrijk 

 

 

 

http://www.cantecor.com/


 

ONZE KAMERS 

 
 La Quercynoise 

 
        2 x éénpersoonsbed 

90*200. 

   Bad / douche / toilet 

/ wastafel.  
   

 
La Bonbonniere 

 
2 x éénpersoonsbed 90*200. 

Douche / toilet / wastafel. 
 

 
 

 

La Provençale 

 
2 x éénpersoonsbed 90*200. 

Douche / toilet / wastafel. 
 

 
L’ Anis 

 
2 x éénpersoonsbed 90*200.  

Douche / toilet / wastafel 
 

 
 

 

La Bleuette 
 

2 x éénpersoonsbed 90*200. 
Douche / toilet / wastafel. 

 

 

La Lavande 

4 x éénpersoonsbed 90*200 

 
Douche / toilet / 2 wastafels. 

 
 

 

 

 
 Kosteloos beschikbaar in alle kamers 

ETEN EN DRINKEN 

 
Voor lunch en avondeten kunnen wij u een aantal 

restaurants in de directe omgeving van Domaine 
de Cantecor aanbevelen. 

Op ongeveer 2 kilometer bevinden zich La Grange 
du Levat en de Pre de Montpezat. Deze restaurants 

bieden u een rijke kaart met gerechten uit de 
streek en een aantal specialiteiten van de chef. 

Uiteraard hebben wij nog vele suggesties voor een 
diner in onze streek. 

Daarnaast zullen wij, bij voldoende belangstelling, 
de avondmaaltijd voor onze gasten bereiden. U 

wordt hierover bij het ontbijt geïnformeerd. 

U kunt bij ons ook uw zelf gekochte koude lunch 

gebruiken. Servies en bestek worden dan graag 
verstrekt. 

Voor onze gasten hebben wij een zelfbediening 
buitenbar ingericht die 24 uur per dag open is. Hier 

treft u gekoelde frisdranken, bier en uiteraard de 
wijnen van onze buren. U noteert zelf uw 

consumpties en rekent die bij vertrek af. 

RONDOM DOMAINE DE CANTECOR 

 

Maak een mooie wandeling of fietstocht vanaf 
Cantecor of bezoek per auto steden als Toulouse, 

Montauban en Cahors of schilderachtige dorpjes 
zoals St. Cirq Lapopie, Saint Antonin de Nobleval 

en Rocamadour. Ook kunt u een bezoek brengen 
aan prehistorische grotten of een van de vele 

wijnchateaux van Cahors en de Quercy. Ook kunt 

kanoën op de Aveyron of Lot. 

 

LEES MEER OVER DOMAINE DE CANTECOR 

Op www.zoover.nl en www.tripadvisor.nl vindt u 

uitgebreide beoordelingen door onze gasten. 

Thuis in Frankrijk: Logeren bij Nederlanders. 

Uitgegeven door Lannoo. ISBN 90-209-5782-1 

www.bestchambresdhotes.com 

 

 

ONZE FACILITEITEN 

 
In onze ruime tuin vindt u altijd 

een plekje in de zon of schaduw. 
Geniet van het grandioze uitzicht 

over de vallei of speel een potje 

Jeu de Boules. 

 
 

 
 

Wissel een frisse duik in het 
zwembad af met een rustpauze 

op de ligbedden er omheen. 
 

 
 

 
In de woonkamer kunt in alle 

rust een boek lezen uit onze 
bibliotheek, een potje schaken 

of (satelliet)TV kijken. 
 

 
 

 
Het uitgebreide ontbijt gebruikt 

u in de authentieke bakkerij of 
op het terras. 

 
 

 
 

 
In onze bar kunt u, na uw diner, 

nog een drankje nemen voor 
het slapen gaan. 

 

 

 
 

 
 

Ook bieden wij volledig 
verzorgde arrangementen voor 

uw trouwerij, familiefeest of 

(bedrijfs)jubileum. 
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