
Lafayette  

Toeristische attracties 
Van één van onze Franse gasten kregen we 
als terechte opmerking dat het belangrijk is 
dat we potentiële gasten laten weten wat er 
zoal te doen is in deze buurt. Komende 
nieuwsbrieven besteden we dus aandacht 
aan de trekpleisters van deze regio. We be-
ginnen dicht bij huis met de boeddhisti-
sche tempel Dhagpo Kundreul Ling. Deze 
ligt op zo’n 10 minuten rijden van onze 
accommodatie en het is een prachtige ver-
schijning in een typisch Frans landschap. 
Het is ook mogelijk om er heen te wande-
len, daarvan hebben we een routebeschrij-
ving gemaakt. Vergeet vooral ook niet om 
de mooie tuin (bambouseraie) te bezoeken. 
Daarna is de vlakbij gelegen chocolaterie 
Choco Marcel een aanrader voor een kop 
koffie of thee met een lekkere bonbon of 
voor heerlijk zelfgemaakt ijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topdag! 
Al dagen gonsden er geruchten, maar op 
27 oktober was daar het verlossende 
woord: de negende etappe van de Tour de 
France 2023 zal finishen op de top van de 
Puy-de-Dôme! We waren al in feeststem-
ming vanwege onze 27e trouwdag, maar 
toen kon de dag helemaal niet meer stuk. 

Overigens lijkt 
het dit jaar 
meer een Tour  
‘door’ France 
van linksonder 
naar rechtsbo-
ven. Daarmee 
doorkruist de  

route het Centraal Massief en dat bete-
kent dat de etappes van 11 en 12 juli ook 
nog bij ons in de buurt zijn. Voor liefheb-
bers van dit wielerevenement is dit wel-
licht een mooie gelegenheid om bij ons te 
verblijven in die periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klusnieuws 
Toen het seizoen zo goed als geëindigd 
was, begon het bij Hugo te kriebelen om 
het tegelen weer op te pakken. Inmiddels 
zijn er twee toiletten zo goed als klaar: 
eentje in de kamer in aanbouw en de an-
dere in de gang. Dit ‘openbare’ toilet 
voorkomt dat gasten tijdens de maaltijden 
terug moeten naar hun kamer of de mini-
loft voor een sanitaire stop. 
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https://www.dhagpo-kundreul.org/index.php/fr/
https://www.chocomarcel.eu/index.php

