Met de kinderen
In de (nabije) omgeving zijn er vele activiteiten die met het gezin kunnen worden
ondernomen.
Zwemmen
Natuurlijk heeft La Maison Riante het eigen zwembad, waar verkoeling kan worden gezocht op
warme dagen.
Daarnaast kan uiteraard aan de oever van de rivier de Lot volop worden genoten van
verkoeling op warme dagen. Enige ondernemersgeest leidt tot mooie ontdekkingen.
Zin in actief watervermaak? Een mogelijkheid is Quercyland in Souillac, een groot waterpark).
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Grotten
In de omgeving zijn diverse grotten te bezoeken, waarvan de Gouffre de Padirac
(indrukwekkende druipsteengrot, te ontdekken deels per voet en deels per boot) en Pech Merle
(prehistorische grot met vele wandschilderingen) verreweg de bekendste zijn.
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Verder zijn in de omgeving o.a. te bezoeken: Les phosphatières du Cloup d'Aural (oude
fosfaatmijnen) en La Grotte de Foissac (prehistorische grot met ondergrondse rivier).

Kano, wandklimmen en speleologie.
Kanoën op de Lot of Célé, wandklimmen of speleologie: de omgeving biedt volop
mogelijkheden voor een actief avontuur. Eén van de organisaties waar u terecht kunt voor deze
activiteiten – op ongeveer 20 minuten van La Maison Riante – is Kalapca.

Activiteitenpark Cap Nature
Bij Cap Nature kunt u zich een dag vermaken met het hele gezin: paintball, oriëntatierace,
kanoën en een hindernisbaan. Voor elk wat wils en voor alle leeftijden.

Paardrijden
Paardrijden je passie: dan kun je uit de voeten in één van de mooiste natuurgebieden in
Frankrijk en het landschap bekijken op de rug van een paard. Dat alles in een omgeving van
rust en authenticiteit: het Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. In de nabijheid van La
Maison Riante zijn er diverse maneges die u graag ontvangen.

Karting
Aan de rand van Cahors treft u een nieuw prachtig kartcircuit aan in de open lucht. Grote keus
aan karts: van elektrisch voor de allerkleinsten tot 125cc (max. snelheid tot 100 km/uur) voor
de gevorderden.

Dierentuinen
In het departement de Lot zijn diverse grotere en kleinere dierenparken aanwezig. Enkele
voorbeelden zijn de dierentuin van Gramat (Parc Animalier de Gramat), La Forêt des Singes
(vergelijkbaar met De Apenheul) en Reptiland, waar meer dan 80 soorten reptielen worden
getoond bij daglicht. Slangen, krokodillen, hagedissen, schorpioenen, schildpadden en spinnen.
De grootste verzameling van Frankrijk. Een vogelshow vindt plaatst in het vogelpark Rocher
des Aigles, een vogelpark waar o.a. gieren, arenden, valken en andere roofvogels samen met
bijvoorbeeld papegaaien te bewonderen zijn in een bijzonder spektakel.
Geocaching.
Wandelen in combinatie met een speurtocht. Terwijl je wandelt zoek je tegelijkertijd een cache.
In de Lot zijn vele caches verstopt. U komt op de mooiste plekjes en de kinderen en uzelf zijn
actief bezig met het zoeken naar de 'schat'. Hier vindt u alle geocaches in de omgeving.
Kastelen
In het departement zijn diverse kastelen te bezoeken. Uitgebreide informatie in het document
'kastelen en bijzondere plaatsen'.

