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Een familievakantie aan
L’Espinet–11500 Quillan-France
Juni 2011.
Patrick Mannens
Grootvader worden, of Bompa zoals wij in Antwerpen
zeggen, leuk, jong leven in huis ! Maar het brengt wel
steeds wat veranderingen teweeg. Vroeger gaf mijn
echtgenote me de vrijheid alleen op vakantie te gaan.
De laatste vakanties brachten we steevast samen door
en de bestemmingen leken ook wat verder gekozen te
worden. Maar sinds de geboorte van kleinzoon Kristan
lijkt de bomma geen zin meer te hebben in vakantie.
Tenzij Kristan meekan. En dan liefst niet te ver, niet te
exotisch.
Zo kom ik automatisch te vervallen in mijn eerste
liefde. Orchideeënjacht in Europa… Al moet ik dat voor
mezelf houden. Onder het mom van familieuitstap
kiezen we in het vroege voorjaar op de vakantiebeurs
een kindvriendelijke bestemming. Vlak tegen de
Pyreneeën, tegen Andorra, nabij Carcassonne. Een
bungalopark ‘L’espinet’ in Quillan.Met open- en
overdekt zwembad, zwemvijver, speeltereinen, enz.
Op het domein verspreid chalets, die je kan huren en
een goede keuken. Wil dat nog gerund worden door
Vlamingen…

INHOUD

L’Espinet – 11500 Quillan - France
Juni 2011

Een uitgave van P&P Orchids.
Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie
strekt zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch
beschikbaar stellen.
Hoewel aan deze publicatie
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de uitgever noch
de redactie enige aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden
in deze uitgave.
P&P Orchideeëngazet

De afstand is evenwel een belangrijke meespeler. We
rijden er heen via de brug van Millou. Een kunststuk
van techniek. Die heenreis bedroeg ruim 1250Km. Met
een kleine pruts van 5 maanden in de auto is dat wel
erg lang. Maar hij hielt zich wonderwel. Rond 04:30
waren we thuis vertrokken. We hadden hem ’s avonds
al in een reiswieg gelegd en hij werd ’s morgens amper
wakker als we vertrokken. Pas rond 08:30 werd hij
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echt wakker en tegen 09:00 at hij zijn eerste pap. En
allemaal zonder een kik te geven. Menig moeder
beneidt ons…
Maar dit artikeltje is geen familieverslag, het is de
gazet van het OVV! Dus aandacht voor de
orchideeën graag! Onderweg langs de kant van de
baan zag ik ze al staan. Hondskruid, Bokkenorchis
en het Soldaatje. Die herkende ik vanuit de auto.
Aanvankelijk begrepen dochter en vrouwtje niet dat ik
die tegen 130Km/uur zag staan. Maar al snel zagen
zij ze ook. Een beetje fixeren op de wegrand en ze
staan soms verbazend kort tegen de weg! Spijtig
genoeg mag je op de péage niet halt houden, of
misschien gelukkig maar anders waren we wellicht
nooit zo ver geraakt. Wellicht lag ik nu nog ergens op
mijn buik.

DAG 2
Vermits de receptie bij aankomst al dicht was,
moesten er eerst wat formaliteiten geregeld worden
en moesten we wat inkopen doen om de rest van de
week door te komen. Overigens het was dreigend
bewolkt en de zon die de dagen er voor hevig had
geschenen leek afwezig.
Na de boodschappen maakte Martine en ikzelf een
verkennende wandeling in het domein. En al snel zag
ik een groot aantal Bokkenorchissen staan. Of
Martine even wou poseren terwijl ze rook aan de
bloem… Ze zat blijkbaar in een mierennest, dat had
ik niet gezien. Nu alle verhalen ten spijt, ik zag al
vaak Bokkenorchissen, doch stelde nooit de zware
stank van bokken vast. En ook nu niet, zelfs Martine,
met een goede reukzin, laak geen bok te ruiken.

Het schemerde al wat als we aankwamen op het
domein. En uitladen, Kristan verzorgen en de
inwendige mens sterken hadden blijkbaar voorrang.
Dus dan maar geen orchideeën die eerste dag. Tot ik
naar toilet ging. Neen er groeien daar geen
orchideeën op toilet. Maar de chaleteigenaar leek
ook oog voor de natuur te hebben. Want op toilet trof
ik een kader met foto’s van Europese orchideeën. Ik
kon dus gerust mijn eerste nacht aanvangen.

Even verderop stonden Hondskruid planten.
Blijkbaar wist men in het domein wat orchideeën
waren want langs de chalets stonden vaak de
orchideeën tussen het kort gemaaide gras. De
tuiniers hadden er mooi omheen gesnoeid. Ik vond
een wel erg forse Anacamptis, bij nader inzicht moet
het een hybride zijn geweest. De lip was veel dieper
ingesneden, de lobben slanker en de aar iets langer
gerekt. Waarschijnlijk een hybride met Gymnadenia.
Overigens we troffen ook veel uitgebloeide
exemplaren aan. Herkennen is dan altijd moeilijk.
Maar ik maak me sterk dat het Orchissen waren,
waarschijnlijk
militaris
en
mogelijk
ook
Gymnadenia.
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We liepen tot aan de rand van het domein. Daar
stond het gras heel wat hoger en ook daar stonden
dezelfde orchideeën, maar nu vielen ze helemaal niet
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zo doende
zagen we Serapias vomeracea(2_03) staan. Kleine
plantjes, meestal met slechts twee of drie bloemetjes.

We liepen tot aan de rand van het domein. Daar
stond het gras heel wat hoger en ook daar stonden
dezelfde orchideeën, maar nu vielen ze helemaal niet
op. Af en toe gingen we van het pad af zo doende
zagen we Serapias vomeracea staan. Kleine
plantjes, meestal met slechts twee of drie bloemetjes.
Boven de hoogst gelegen chalets was er een heuse
orchideeënweide. Afgespannen met een lage draad,
om achterloos betreden te voorkomen. Daar stonden
massaal veel Anacamptis en Serapias planten.
Later zou evenwel blijken dat het een weide was voor
pony’s en niet voor orchideeën.

Het begon echt dreigend te overtrekken, we gingen
dan ook richting eigen chalet, wanneer Martine de
prijs van de dag scoorde. Een bosje Bijenophryssen.
We waren net op tijd weer terug. Aan de overkant
van het dal zag je de bergtoppen al niet meer en het
donderde vervaarlijk. Even later trok men ook boven
ons de hemelsluizen open.

DAG 3
Na het ontbijt vertrekken we richting Andorra. Er zijn
verschillende manieren, we kiezen de kleinere
pitorestke wegen. We hopen op minder verkeer en
mooiere uitzichten. Theoretisch doe je er twee uren
over via de grote weg. Maar wij hadden duidelijk
meer tijd nodig. Op dag 2 vonden we 4 verschillende
soorten, allemaal op het domein. Nu zou de oogst 13
stuks worden. Het mag duidelijk zijn dat we heel wat
halte’s hebben moeten inlassen om die langs de weg
te vinden. Kort na het vertrek vonden we al
Platanthera chlorantha en Orchis militaris. Echt
mooie planten en niet enkele, maar behoorlijk wat.

Lang hadden we niet gereden of er kondigde zich
alweer een stop aan. Dactylorhiza maculata,
Aceras antropophorum (of heet dat tegenwoordig
ook Orchis…)

Veel wandelen zat er die eerste namiddag niet meer
in. Gelukkig konden we snel genieten van een over
heerlijk avondmaal, Kish met zalm voor,
Lamskorteletjes als hoofdgerecht en perenvla na.
Alles met de zon in een glas wijn geserveerd.
Fantastisch gewoon. La douce France.

Listera ovata en enkele Orchissen die duidelijk over
hun beste tijd heen waren. We reden over wegen en
cols met gonzende namen. Col des sept frères,
Gorges du Ribenty, Forèt de Prades. Het begon ook
al stilletjes te zever-regenen en er stond behoorlijk
wat wind. We zochten dus de pitoreske wegen op,
dat wilde daar ook zeggen, de wegen met vele
bochten, met af en toe stijle klimmen en dus via
wegen waar je slecht vooruit komt. Wel zie je dan
mooie vogels, rij je dan langs ongemaaide weg
bermen enz.

P&P Orchideeëngazet
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Het werd al snel duidelijk, we zouden die stops
moeten limiteren, anders zouden we nooit Andorra
bereiken. Het was dan al na 13:00 als we er toe
kwamen. Eigenlijk viel het ons wat tegen. We
verwachten een mondain stadsstaatje, met oude
gebouwen en rijkdom.We troffen evenwel een erg
proper skistation, met heel wat verlaten en gesloten
hotels. In het stadje zelf de ene supermarkt naast de
andere. Taxfree weet je wel. Mensen sleuren er
karrevrachten met aankopen buiten. We deden ook
een kleine inspanning. Snoep voor de kinderen, een
skibroek voor Kristan, ook aan naamgenoot Patrick
Denissen werd gedacht. 6 sloefen sigaretten zouden
we mee naar België brengen.

Het was middag, dus de beer begon te grollen.
Pannekoekentijd.
O, ja ook tanken deden we er ook. In Frankrijk tank je
bij de supermarkt het goedkoopste. Diesel 1.315.
Langs de autostrade 1.460. In Andorra 1.080.
De terugweg vingen we aan met de lichten op. We
reden letterlijk door de wolken. In Andorra zit je
gemiddeld rond de 2000m, dat liet zich qua
temperatuur dus voelen. Van stoppen was haast
geen sprake meer. In de wolken was je in no-time
drijfnat.
Ik stopte toch voor een stel prachtige Orchis
sambucina, zowel de rode als de gele vorm kwam er
voor. En eerder zag ik al uitgebloeide, maar nu wat
hoger stonden nog pracht exemplaren van Orchis
mascula open.
Wie die richting uitgaat, raden we een bezoekje aan
Andorra aan. Shoppen, betaalbaar eten. Enkel
oppassen voor de flitspalen. Want verrassend, ze
staan in the middle of nowhere! Een verwittigd man…
DAG 4
’s Nachts had het stevig ge-onweerd, de wind
speelde rond onze chalet. Iedereen sprak van een
onrustige nacht.

P&P Orchideeëngazet
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Kristan hebben we evenwel niet gehoord. Die laatste
wekte ons rond 7:30, hij lag rustig te wouwelen tot
iemand hem uit zijn bedje kwam lichten. In de keuken
lag een plasje water, ergens moet het hebben binnen
gelekt…
Mijn nicht woont in Ria Sirach nabij Prades vermits
het alweer een tijdje geleden was dat we ze zagen,
stond een bezoekje op het programma. We waren
nooit eerder bij haar thuis op bezoek geweest. Ik had
haar reeds telefonisch gecontacteerd.

Onderweg prachtige uitzichten, ruïnes, kasteeltjes en
dorpjes die ogenschijnlijk verlaten tegen de flanken
aanliggen. Echt een aanrader voor al wie in die buurt
passeert. Enkel de wegen zijn wel echt smal. De
Fransen lijken wel over die weggetjes te vliegen en
soms kan er echt wel maar één wagen door.
Bovendien begon het steeds harder te regenen. Toch
speurden we nog in de bermen. We zagen vooral
steeds dezelfde orchideeën. Tot Martine iets klein
roze zag. Dat bleek Orchis ustulata te zijn.

Ze rade ons aan om ook nu de pitoreske wegen te
kiezen. Véél mooier zo wist ze. Maar niets voor
mensen die problemen hebben met wagenziekte. De
ene bocht volgt de andere op. Wegen zoals die welke
we gekozen hadden richting Andora dus. We
moesten via de col de Jau op 1530m, niet zo hoog
maar adembenemende zichten. Vanzelfsprekend
zagen we tal van orchideeën langs het parcours.
Meestal soorten die we reeds zagen. Maar
Gymnadenia conopsea was nog niet in bloei
aangetroffen.
Volgens Google maps moesten we Ria Sirach, na
iets minder dan twee uren bereiken… We deden er
ruim een uur langer over. Bovendien woont mijn nicht
op een met de auto onbereikbare plaats. We
moesten de auto achterlaten op een parking en langs
een smalle doorgang vonden we haar huisje ergens
in het dorpje hoog tegen de helling. Vanuit het
balkonraam had je een pracht zicht over het dorp en
de vallei met Prades op de achtergrond.
Na het familiaal bijpraten en het obligatoire stukje
chocoladetaart vingen we de terugweg aan. Spijtig
genoeg begon het ook te regenen. Voor de terugweg
kozen we een andere route. Via Sournia, het Parc
Natural regional on Prineu Catala en de col de Roque
Jalére.

Wel erg goed gekeken zeg ik dan maar. Dat er naast
ook Ophrys insectifera stond had ze niet gezien.

Maar dat was aardig meegenomen. Vermits
fotograferen in de regen niet echt leuk is, hielden we
het bij die ene fotostop en reden we in één trek
verder door naar ons verblijf.
Gelukkig scheen daar weer de zon in ons glas wijn.
Dat bracht net de troost die we nodig hadden.
P&P Orchideeëngazet
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DAG 5
Een absolute regendag. ’s Morgens reeds als we
opstonden regende het. Wat zouden we doen? Ik
had nog een uitstap richting kust in het achterhoofd,
maar met dat weer. Een stadje bezoeken, leek ook
geen optie, immers het toeristische seizoen is
duidelijk nog niet gestart en marktjes en shops zijn
veelal niet open. Dan maar de auto in en touren.
Gelukkig vinden we dat allemaal leuk. Vaak bots je
dan op leuke plekjes die je niet in een gids vindt. We
reden langs de Gorges de l’ Aude, over de Col de
Moulis en Col du Garabeil. Door het Forèt de
Navarre. Soms over erg smalle wegen en enkele
keren kwamen we een tegenligger tegen, soms zat er
niets anders op, dan enige afstand achteruit te rijden
om het passeren mogelijk te maken.

Ik zag massa’s orchideeën langs de wegkant, maar
had de moed niet om uit te stappen. Martine dacht
ook dat we zo weinig nieuws zouden vinden. Ik gokte
nog op de Bruinrode Orchis en legde Martine uit op
wat ze moest letten. Even later dacht ze hem te zien
staan. Langs de weg bevond zich een helling, met
lange grassen en zo’n 20m hoger langs de rand van
het bos stond een forse lila-roze bloemaar. Of dat
toevallig die Orchis niet kon zijn…?

Het regende pijpenstelen, maar ik wou me
verzekeren. Dus toch maar door de regen de helling
op. De vette aarde maakte dat ik enkele meters naar
beneden schoof.

P&P Orchideeëngazet

Als ik dan toch aan de bosrand geraakte bleek het
een erg forse Orchis militaris te zijn. Er stonden er
meerdere, ook Dactylorhiza maculata, Aceras
antropophorum en! Platanthera bifolia. Ja een
nieuwe in de rij. Eerder vonden we vele Platanthera
chlorantha, maar deze nooit eerder. Ik vond een
afgebroken exemplaar en bracht het mee tot in de
auto. Wat nu jij plukt nooit bloemen, wist Martine.
Maar ik stelde de vraag of ze deze kende. Ruik er
eens aan! O, wat lekker! Ja vandaar de Nederlandse
naam Welriekende Bergnachtorchis!
Alle respect voor de wielerliefhebbers. Die lijken wel
alle weersomstandigheden te trotseren. Over elke col
lijken ze te willen rijden. Soms kruisen we
enkelingen, die grote zakken aan voor- en achterwiel
hebben hangen. Trekkers, maar dan speciek met de
fiets. Maar meestal zijn het heel der peletons
renners. Vaak niet van de jongsten en af en toe goed
georganiseerd,
compleet
met
bezemen
materiaalwagen.

Tegen het middagmaal van kleine pruts reden we
terug naar ons verblijf. Hij had nood aan zijn
middagrust. Martine en ik zouden onderwijl dat
Kristan sliep de Brantalou beklimmen. Dat is de berg
achter de chalets, zeg maar waar het domein
tegenaan gelegen is. Best een pittige klim. Niets voor
mensen met hoogtevrees. In de afdaling werd het
zwaar, er hingen zelfs klimhaken, enkel de koorden
om je aan op te trekken ontbraken. Martine was blij
als ze terug bij ons huisje was. Na de afdaling
bibberden haar benen. De klim leek bij lader inzicht
zwaar maar gemakkelijker dan de afdaling.
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DAG 6
Dat moest sowieso een marktdag worden. We wisten
dat in Foix op vrijdag de hele dag lang markt was.
Dus ondanks het weer erg slechte weer vertrokken
we, wel eens waar iets later dan de andere dagen.
Na een uurtje rijden voorspelde een wel erg typisch
geurtje dat een stop zich opdrong. Kristan was
dringend aan verschonen toe! Dus mama en bomma
de reiswieg in en Bompa de auto uit! Ik begon
naarstig de wegrand te verkennen. Daar zag ik
massa’s
Anacamptissen,
enkele
Poppetjes
orchissen en vooral veel volledig uitgebloeide
soorten. Ik denk Barlia’s, want ze waren wel erg vors
en de verdroogde bloemlippen, lang en breed. Ik leek
niets nieuws te vinden, tot ik een kleine oprit mijn
aandacht trok. Vrij breed, redelijk wat schaduw en
toch gefilterd licht. Onder de bomen een dek van
verdorde bladeren. Ook hier vond ik enkele
uitgebloeide planten, maar ook een voltreffer.
Cephalanthera rubra, het Rode bosvogeltje.

Twee exemplaren. Twee eerder kleine exemplaren,
maar toch weer iets om aan de lijst van gevonden
planten toe te voegen.

Foix was een erg leuk plaatsje, met een vrij grote
markt. Maar vooral erg druk. Wat moet dat tijdens het
toeristische hoogseizoen zijn… Na een halfuurtje
aanschuiven en zoeken vond ik ruim buiten het
centrum een parkeerplaats.

P&P Orchideeëngazet

De prijzen verraden een welstand, maar als je buiten
het centrum kijkt is toch ook veel armoede te
veronderstellen.
De markt was weer eens wat anders voor moeder de
vrouw en dochter. We aten er lekker op een terrasje.

Na de middag hielden we het er voor bezien. En
eindelijk een zonovergoten dag. Eigenlijk zaten we
maar een uurtje rijden van Andorra. Enkele dagen
eerder zat Andorra in de wolken. Wellicht was het de
uitgelezen moment om even terug tot daar te rijden.

Je hielt het niet voor mogelijk! 2 juni 2011 ! Hoe
hoger we reden hoe kouder, mistiger en
regenachtiger het werd.
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En helemaal bovenaan sneeuwde het waarachtig.
We twijfelde al tijdens de klim. Lag er eergisteren nu
ook sneeuw op die toppen? Maar boven zaten we er
zelf midden in. 4°C wees de thermometer in de auto.

Ik ging op zoek en vond het ook. Die ene ultieme
foto! Een orchidee in de sneeuw. Orchis
sambucina. De rode vorm! Dat stak goed af bij de
sneeuw. Al leek de plant het niet goed af te gaan,
want de bloemen vertoonden duidelijk vorstschade.

We reden naar L’Espinet, waar we ons warmden in
het knusse huisje. Eigenlijk best luxueus orchideeën
zoeken zo. Je valt terug op een gastronomische
keuken. Op luxe en relax en toch zit je midden in de
natuur.

P&P Orchideeëngazet

DAG 7
Een Hele nacht onweer. Ik ga ’s morgens om brood
met een regencape. Gelukkig heb ik open kunststof
wandelsandalen, wat ik kan ons huisje niet uit met
droge voeten.

Het water valt nog steeds met bakken uit de lucht.
We hadden de voorbije week al meer slecht weer,
maar dit tart alle verbeelding. Zo kan je niet buiten,
dan maar even rustig ontbijten, al aan het eerste
inpakken denken en vooral niet stresseren!

Maar ons een hele dag opsluiten zagen we ook niet
zitten. De veld- en bergwegen zijn mogelijk glibberig
vreesden we. Wellicht beter via wat grotere wegen
dan maar, richting Limoux. Daar is ook al niet te veel
te zien. Tot onze verbazing is er zelfs veel gesloten,
zaterdag is hier normaal toch geen sluitingsdag…

Wellicht door het ons-heer-hemelvaart weekend.
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Als we Limoux bereikten, regende het slechts amper
meer. En vermits op die grote wegen toch niets te
zien is, kozen we toch maar weer een kleine weg.

Wellicht door het ons-heer-hemelvaart weekend.
Als we Limoux bereikten, regende het slechts amper
meer. En vermits op die grote wegen toch niets te
zien is, kozen we toch maar weer een kleine weg.
Dus eigenlijk ongepland de weg af, wel altijd met een
goede kaart bij de hand, zodat je zicht op je positie
blijft behouden. We zouden maar even enkele uren
rondrijden, nog wat inkopen doen en verder
inpakken, want ’s nachts vertrekken was de
planning.
Maar ook hier weer bermen vol moois. Deze keer
troffen weer een ‘nieuwe’ om aan onze reeks toe te
voegen. Epipactis helleborine.

Niets speciaals hoor ik U al denken. Ik heb er zelfs in
mijn tuin. Maar dit waren echt ongelooflijk forse
pracht exemplaren. In deze soort zit ongelooflijk veel
variëteit. Ik dacht er wel drie of vier verschillende te
zien, maar bij nader onderzoek bleken het allemaal
van dezelfde soort.
Vanzelfsprekend zagen we ook weer tal van planten
die we eerder al zagen. Dat bood een laatste kans
om enkele foto’s te trekken, die eerder al niet echt
super bleken. En ook op zoek te gaan naar speciale
beelden. Zoals orchideeën met insecten erop. Met
mogelijke bevruchters. Het koude weer maakt dat
insecten schuilen, of zeker trager bewegen. Dus dat
geeft de kans op mooie plaatjes.

P&P Orchideeëngazet

We konden dus gerust terugkeren naar ons verblijf
inpakken en afrekenen.
’s Anderendaags zouden we om 04:00 vertrekken.
Wat dacht je... Weer in de gietende regen. Onderweg
krijg ik een SMS van Patrick Denissen. Of ik wil
blijven waar ik ben. In België vond de voorbije week
een hittegolf plaats. Sinds we huiswaards aan het
rijden waren begon het nu ook in België te regenen...
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Totaal aantal gevonden verschillende orchideeën : 23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Geslacht en soortnaam

Vondst

Aceras antropophorum
Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longfolia
Cephalanthera rubra
Dactylorhiza fuchsia
Dactylorhiza maculata
Epipactis helleborine
Gymnadenia conopsea
Himantoglossum hircinum
Limodorum abortivum
Listera ovata
Neottia nidus avis
Ophrys apifera
Ophrys insectifera
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis sambucina ‘geel’
Orchis sambucina ‘rood’
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Serapias lingua
Serapias vomeracea

Dag 3 vondst 05
Dag 2 vondst 02
Dag 3 vondst 06
Dag 3 vondst 07
Dag 6 vondst 01
Dag 4 vondst 04
Dag 3 vondst 03
Dag 7 vondst 01
Dag 4 vondst 01
Dag 2 vondst 01
Dag 3 vondst 13
Dag 3 vondst 04
Dag 3 vondst 12
Dag 2 vondst 04
Dag 4 vondst 03
Dag 3 vondst 10
Dag 3 vondst 01
Dag 3 vondst 08
Dag 3 vondst 09
Dag 5 vondst 01
Dag 3 vondst 02
Dag 3 vondst 11
Dag 2 vondst 03

Beoordeling :
Bij reisverslagen neem ik me steeds meer de vrijheid voor een geheel eigen beoordeling te vermelden. Vooral omdat
er vaak vraag naar is. Mensen willen graag je mening kennen en inschatten voor ze eventueel een zelfde bestemming
willen kiezen. Zie dit dan ook als eengeheel eigen mening:
Voordelen :
Omwille van de zeer luxuese omgeving qua verblijf, voor iedereeen haalbaar. Fysiek zijn de eisen zeer laag.
Ook te koppelen aan familievakantie. Met tal van mogelijkheden in het domein.
Kwaliteit van voedsel, verblijf, en alle services op het park ligt erg hoog.
Er staat een vereiste discipline tegenover, die gelijk garant staat voor het behoud van die kwaliteit.
In de directe omgeving, of binnen relatief korte afstanden heel wat uitwijkmogelijkheden, met rijke natuur,
cultuur en ontspannings keuze’s.
Tijdens het orchideeënseizoen, relatief lage bezettingsgraad van het park en lagere prijs.
De taal. Het wordt immers aangestuurd door een Nederlandstalige organisatie.
De services van receptie, bediening, restaurant, de properheid waren optimaal.
Nadelen :
1200 Km van België verwijderd. Als je wil beschikken over eigen wagen ter plaatse
Tijdens het hoog seizoen vrij duur. Maar dan zit je ook gelijk buiten het orchideeënseizoen!
Opmerking :
Ik maak ernstige plannen oméén van de volgende jaren terug te keren, maar dan voor twee weken.
De afstand is te groot om ten volle te genieten van de gelegenheden in de omgeving, enkel hoop ik dan op
beter weer.
Bronnen :
www.lespinet.com L’Espinet Vacances, Résidence hôtelîere en Pays Cathare, France 11500 Quillan.
info@lespinet.com Tel. +33/4 68 20 88 88
www.audedaire.org (Bruno Le Roux)
www.aksigo.be (Eric De Wachter –natuurgids)
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