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mtuista kyllá, kunajêten mêakunnasta
toiseen, tunnen samalta myós tietyn
tarsen muutoksen ilmapti ssá. Eràáná

àamuna lahdin liikkêelle Toursinjà Le Nlansinvá-
lissà sijaitsevasta pikkukylástá nimeltá Cháteaux
La Valliere. Si€{tà àjoin BMW Kl6OOGT _pyóËltàni
etelààn kohti cháiêlleEultia làpiviennen jokilaak,
son. (adut olivat aivan tyhjià. Sieluêkáan eioflut
nákyvi$à, ei edes kapakoidên edessá.

Nàkymàt muuttuivat kuitenkin iltapijiváUá kun
ohnin Limogesin. Jollakin távàlta tàmá paikka
náytu kotoisammalta, onnellisemmalta. tkkunois_
sá oritukka êsêtuksia, ihmisetjuttelivàt táduiua já
parkassa oli eton tuntu. Kyseinen pêtkka on rodeua
m,elDttrivá, minká vuoksi tuntuukin oudolta, ettei
làhes kukaan ote kostaan kuu ut pédgordVertistà
- er edes sveitsiláinen ko0egani fvloritz.

- En ole koskaan kuu[Lrtkaan. Onkosiellá mj-
táán nàkemten aruoistá, hán vastasi, ehdotettuani

-

Crratêoo Lc! Wrdoyer 4ei"lnciiaracl

,ltïitï"'"ffi: "ïf :ï",ï:ïïil.::ïï:iii;
useifr mat tulistit valitsevat
Aldèchen, Cóte dAzurin tai
etelàisen Dordognen. Itse ásias-
sa náilá atueila on 4iin patjon
turrsteja, ettà ne ovat henet_
taneet autenttisuutensa. Joka
pakassa on samanlaiset rumat
hotellit ja tDistimarktrina! joila
myYdáán samoja huonolaatui-
$a nahkavóità ja joila áÍrikka_

Dordognen pohjoisosad tuu-
luva alue on metko hàkinenja
mêtseinen. Sana Vêrt paitan
nihessá tarkoittaa vihreàá.
Vihreys on toisaatta salakava-
la nimitys, sillà sê tarkoittaa
usein myós sateisuutta, sillà
ftasvrt tawitsevar vettà ollak

Périgord Verissá 4ia on kui
tenkin toisin. (oska alueelta ei
Luonnostaan sada tarpeeksi
ovat paikalliset m€nvitjelijêt
luonêet paikale lieniá teko-
jàruià - noin 4oOO kappaletta.
Támá selittàà alueen nylryisen
vehreyden. T:ihán lisàksi j:ir@t
anravat mahdolisuuden kalas_
ramrseen, uimiseen jê muihin
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laismyÍát taupittelevat turhia

Kail<tiin nekemisen alvoi,
sun nàhtávyyksiin puólesraa4
saa jonottaa ikuisuuksia" sen
jàlkeen kun on saanut pujo-
teftua pyóráltËn loputtohiin
jatluvien hatkailuautójen
letkojen ohitse. Sellainen ei
todellakáan vastaa kiisft ystàni
lomailusta, minkà woksi páà_
dyin pe.heeni kanssa Champs
Romainiin kuusi vuotta sitten.

Champs Romaia on pieni
asutusaluê Périgórd Vêrrissá,
Jota kutsutaan myès nimeltà

Chareau Le Verdoyer -leirin_

I táalueela on kolme tállaista te,
. kojáreà. I(yeinen leidnrialue

. on nihêtty pai}ala siiaitsevan
' linaan mulraan. Tosin itse

asÈssa kyseessá on Ëkenteit_
, taan vahvistettu maatila, jossa

on paksut seinàt, tomijajopa
maanalainen tunneti eráàn j:ir
ven ali_ Valitettavasti tumeli on
jo sortunut, hutta Unna itse oh
xunnostettuja paikàlta on myós
gasrronominen ravinrola. bjstro

Kesàisin piha-atueella jáF
jestetàán musiiktitapahtumia.
Alueella on myds uima-alràs.
tênniskenttà. baarj ja kahdelta
biljardipóy.táUà varustettu ul
lakko. Járuitlá voi naràta karp-
peja Ja monneja,ja ympàíistóssá
on rutkasti mu utakir tetemistá.
Perheemme pitàá atueêstá niin
parjon, ettá otemme palanneet
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BiEoniJêativadti

Itrntuu oudolta herátá Moielhomessa

t  manperhettáni, joka onaina oL

lutmukánanitáállá Tuntuu]<ujn jotain

puuttuisi. Onneksi myós sadc loistaà

porssaoLolaan, mikà tekêe ajamises

ta mrellyttávàmpáà. Siispà starttaan

salrsalaisen sotaratsum Ja suuntaan

Morttzin ta Richaldin kassa St. Saud

Hdrrikoito vuoklatcdvdna

f LoLê mrkaa n rhme, ettavahitellen opimne

t tuniemaan chateau Le Vetdoyennomrs
tajat, Richard ja tneke Ausemsin, varsinkin l<un

Richardoninnolas motóristi. Matkailusesongrn
ulkopuolelahán ajê1ee mielelàan Éarikallaan,

lalopàkiireisinàkesàkuulausinaRichardinpyó
rán nàkee usein pysákóityná pihamaata. Mêidát

lóytáá RichardinkanssausêinsiemailemastaBer
gêracra, samalla l<un tarinoimme yhtersenhar

rástuksemmetiimojlta Námákeskustelutjohtivat
vààjàámáttá támán artilrlielin ideaan

Jostêioa sin lomapaketteja, missàtur stit voi

sivat vuokráta N'lotelhome-asuniovaunun la Har

r kan.Vo sinjopa mennà helta vástaan Bergeracin
teniokentátle Ja siná vo sittultá tànne pyóràltaja

lehdà tarinan siita, miten pêljon alueeua on táF
jottavaa motóristeille, Richard ehdotti.

Lyhyest sanoen, edelLá ma nittu ol juurisêsyy,

m ks palasin chêteau Le VeÍdoyerl n kesëku!Í
sa, kuusisylinterlsen saksataispyoràn satulássa
vLetetyn ptkën ja poikkeukselliser màrànpàivàn

Itse en oLe edes kovin mà rkà, muttê Hartey Da
vidson Fat Boy nákumalLilla Sveits stà astiiultut
Moritzon kuin!itettu ko ra. Nàyttéè ku n hánoLisi
êjanut alueen kaikkien neljàntuhannen tekojàrven
làpl Ruskeaa Liejuaváluu Moritz párár taskuista

Onneksieiole mitààn, mità Lasil{nen hyváa Be19e

rac ê ja gastronominen ateria iakkaiulen aaressá

Mialet on eràs alueen parem

ta kylistá. Támà johiuu osiltain padosta ta sen

yhteydessá olevasta járvestá, ja osin vanavasta

btisoniÍarmistà. Farmin poikki vol m€nnà au-

tokyydillá, jonka aikana páàsee rarkasteLêmaan

nona pórróisià petoia láheftpáá

Biisoninlihaa ja muita biisonituotteità m'ry-

dáàn kolo seudula, myós netin kautta. ELolaussa

pallrata jáljestêtááh myós biisoni-pràtká_country

Íestivaaut, joissa on taljola elàváá musiikkia, n

vitanssia la niitty, jolle noin viisikymmentà mó

toristia pysátói fr enopelrtrá.

Nyt kesàkuussa kylà on kuitenkin hiljainen, ai

vàn kuten pieni D704 já muut D tlet, jona pitkin

ajahfre ],a Coquilleen, Jumilhac Le_Crandiin,

Sanázaciin ja Lanóuaiteen ennen luin lopulta

pààdymme Hauteroftli^.

Tiet ovat loisiavia. xukkuloiden ja màkien ylL

kutk€vien teiden hyvà puoli o4 se, ette!!át ne

yleensá ole suoria. Laáksolen valrlle on kuitenkrn

rakennettu myós suorempia kulluváylià, joten

iiikenne ei óle kasautunut ainoastaan parille tiele

Jos valitsee kiemultelevan pikkutien, e] vastaan

tule làhes Lainkaan muuta Liikenneitá

LacoussièreajaMjaletEkohti Kuinka

monta ketaa olenlaan perheauton

sisàllá unelmoinut nàistà kurv*

bisiiti
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chAteda de Hduterort - reEtauroicu linnd

tt::i"ï::ï:i:ï::tï:
lys konkr€nsoituu kytáiin saa
vuttaessa Pailalla on jyrkkà

kukkuta, Jonka laeltn kom€ilec
cduslavàlinná. Chàteaudeliàu-
tetortoniakennettuS00 tuvul-
ta peràrsrn ol€van kcskiaikarscn
lhnoituksenraumorLle Ritrhard
Lêijonamreli asu' ràállá vuo-
den 1183 lienoilLa Hán syaryi
Chálus n kyLàssà muuramakilo
metri Haut€íornsta pohloiscen,

rà yls' myóhemmin lnglannin

1600-luvulLalinnoitus muun
nettrn loisr€tiaaksi linnaksi

huttà sc paasr rappioitumaan
myóhemmin Vuonnà 1929
parom Ja !ároniiar De Bàsrard
ostrvàr paikan }Ieitrá vei kuj
tenkinkolmekymmenià vuotta
pàtauttaa tinna táyteen kukois
iutseensa, osrttáin st(si, ettá
parcnin kuoltua pàronittaren
taytyr saattaa tyó loppuun yk
su Palonitar perusti rahaston
turvaahaan raÀennulsen ytlá
pitohànenlruolemansa jàtkeen

Nyt tinna on avoin yteisólLe,la

siellá kannatráalrin viêrailla

lmiJoni Koosoloin@n
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rcie grds . syrrcirren naatinto

R:ïïï:ïïff ::. ;ïililïi[*]ï
tássà suhteessa Vatitettavasli aLueela ei luÍten_
ràan oLe viinitarhola Niitá varten on mentávà
Dordognen eteËosiin

Tryffelien, sienten ja foie qras n eii hanhen_
maksan ystàvàt óvat kuitenki4 rull_pet ojkeaan
parkkaan. Sàamme asian konkrèetrisemmin
selville saavuttuammeThiviereiin, jossaMaison
de foie gras seiittàá kuinka lyseinen herkku val_
mistetaan. TáàIà tosin kàytetáán ankkoja han-

Val jtettavást j kuvottavar }ertomukset siità m j
ten elàimià eoÀitaan, ovat osittain totta. lnsin
ne saavàt vain váhán ruokàè jorta ne oppivat
syómáán hultun laitá sitá loputta saatuaan. s-êh
jálkeen ànkóile annetaan paljon ravinroa, jota
ne edellëen syóvát ahnaasti, koska ovat toltu
neettaistelemaanmuonastaan. Samalaeláinten
maksaarkaalaàjentua Viimeistenètinuiikkójensa
akana ankat pideráàn páikoiteeh tuhttuina, jóI,
{or4 nDta pà}konokrtaan suppilon kaurta

Teurastamisea jàtkeên ankkójen malsasta
tehdáànhertuljstapastêijaa. Ijhasrapuolèstaán
tehdààn muiia elintarvikleita, t<utên riletrea. Sulàt
páátyvài makuupussien ja peittolen táyrteelrsi,
mitáán ei heitêtà hukkàan. Esittetykjerrolsen
jàlkeen saamhe hajstiajset màksasta. Vaitrta
se vor ola eettisesti váánn, táytfy myèntià ettà
an(anmaksa haisruu pirun hwáIle...,

s+têdn dè a6re

ptï:ï:ii::lïï$ï
mhá pidàmme pienên rauon
st-Jean de Cótessa, joka lulieu-
tuu ranskataiskyljen parhàim
mistoon, ainakin jos mainos
lauseisiin on tuottaft inen.

Paikate perustettiin tuostai
wonna1086. Myóhehminym
pàrile rakennettiin linna suo-
leLêmaan hunlt<eja Vuodeh

1400paikke a brjtit valoitrivar
trnnan la váhvistivat sen raken_
terta. seulaavaksi rànskalaiset
{àappaslvat sen takaisi! itsel-
leen. MyóhelMin, uskonsotien
áuaán, protestantit miehittivát
kylàn Nykyisinsr Jeande cóle
o4 rauhallinen kytá, johka baa-
reEta kàsin voi ihà a linhàa,
kirkkoJa já kàtettua roria

r;nr i  , :
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PéfigUeUx
- DoFalognea
piiàkÉupunki

àiván Lopuksi nauhmme

chateàu{àvintolassà tole

(un pààtieLtà poisiuu minkà

tahansa lnttymán kautta, on

tarjola heti mitá parhaimpia

moottoripyóràilyreità. Natn

mekintoimimme, ja!ààdymme

mukavale prkkutielle St"Jean

de Cólen la Agonàcin kaurta

Périgueuxomaatiinnostavan

historiàn, ja kaulunginkeskiai-

kàln€nkeskusia onfi astuttava

Paikka oli olemàssa Vesunna-

nihisenà jo ensimmàlsellà

vuosisadaLla ennen àjanlaskun

àlkua Julius Caesarin váIoi

teitua Ranskan, lraupunki sai

mm€n Vésonnc, ja se kutoistj

ênslmmàiseLlà ja roiselà vuo

sisadàLla. Tuoltà alalra on jáLjeLlá

lukuisià jáánnóksiá, kuien Tour

de vesonnê, amhteattenn nu

nior javanha kaupunginmuurr.

TOTNEN KESKUSTA

500 luvuLlà kaupungrnmuu

rien ulkopuoletê rakennetrrn

kapleli pyhán St Fionlin kunni

alsL. (appelista tuLi pyhtinvael

luskohde, mjká johli kaulungin

toisenkeskustan muodostumr

seen Alkuperainen káppêli pa-

loi haan tasalle vuonna:1120,
ja sen paikalle rakennettiin

iso, valkornen kirkko. Vuonna

1669 náyttává krrkko ylennet-

tiin kaiedraaLiksi Nykyisin se

on tárkeá etappi santiaqo de

comPostelaan suuntautuvaltá

I{àkkoskeskustan ympárit

le lystytettiin muurr seká 28

iornia jà 12 porttia Yksi tor

nersia, niheltàán Matàguerre,

on yhá pàikóilaan ja halLrrs€e

historialisen kêslusian tau

punk jkuvaa ristinmuotoisiLla

ammuntaikkunoillaan

Atue on hyvin tyyhkas ta

Feine kujineen, kauppoin€en
ja baareineen kupung'n ka

duita on mukava kàyskenneLla

varsinkin rorrpáivinà, jotlorn

myynnissá on pàilralLisia luot

teitá, eiká mÍàanluueleiantleja

tai nahkavèiiá Emme silti jaa

paikaLl€ kovin pitkáksi ajkaa,

silá jáLjellà on vielá palion náh

táváà. vàlitsemme nopean rcn'n

!ols Périgueux sià jasuuntàam-

me s€uraavaan kaupunknn,

gras ilatlisen jamaimon Lasili_

scnCháteau RenaudiestaperaF

sin olevaa Pécharmantia. S-"u-

kohtr Dordoqnen pirakaupunkià,

Périgueuxtà. Malkan varrelLa

pysáhdymme suloisessa pikku

ktlàssànlmeliá Sr-Paidoux, joka

onrakenneitu Dronnc jóen YIit
távàn vanhàn sllan YmPárnLe.

Rànstan vaLlankumouksen
jálkeen St Párdoux toiml

. aluccn harinnollisêna paa

káupunlrina t(oskavanha

Fyykl{ihaLli on nykyLsin
paikan arnoà nánemisen ar

voinen kohde, àjamme Milhàc

de Nonironin ja ViLlársin kautta

Pyguilh.mrin, joka sekin on

tunnettulLnnoisiaan. Onnek-

si tienoolla on mtós runsàastr

màinioita !Lkkutertà.



vrriauksen vàliselle saarelle.
(aupunki on veden ympá,
róimá, ja támàn vuotsi saa
nut nlhityksen Périgordin
ve4etsia Monet vuokraavat
kanootteja meloakseen pitkin
Dronne joen vjrtauksia. Jokea
reunustaa jy*kà ràntakallio,
jonl<a inteessà on useita esihis
torialListen ihmisten asuhuksi

700 luvulla paikale raken
nettlin benediktiiniluostan, ja

kaksi vuosisataa myóhemmÍn
luostarin takana sijaitsevaue
kukkulalL€ pystytettiin rooma
lamen kelotorni. Birtimiehi
tytsen à rana osa iuostarista
tuhoutui, minkàjàlke€n se jáL

reenrar€nnertiin goortityylin

mukasesrr 1400-luvula. Nykyi
sin paikka loimii luutuurikês
Iuksena, johon suuntautuvan
visiitin voi yhdistàa t<eskustan
káveLykieÍokseen, joka on suo-
siteltavaa erityisesti petantai-

silt jollorn on torjpáivá.

Vierdi|u rtos, ntcercaatrê

Pedartaiaamuna luovutamme Motethomen avai-
met takaisinja ajamme D85-ja D68+eitá pitkin
takaisin Chálus hyn, kohti kotia. Samaa tietá oLên
alanut lukuisia kertoja Renaultillani, toivoen voj-
vani jonain pàivàná tehdá samàn pyèràtlà. Nyt kun
vihdoin saan tilaisuuden siihen, on tunne mahtava_

R chard saattaa meidàrAixe surViennêên asti,
jossa têemme viimeisen pysàhdyksen vierailtak-
semmê Maison de la PorceLainessa. Limogesin
alápuolella sÍaitseva seutu on tunnettu postiinis-
taan,joka valmistetaan juuÍt táálLà Aixessa

Valmistus tapahtuu luonnollisesti perinteisel-
la mênetelmàltà, jossa káytêtààn vaLkêêa sávea.
Tàmà kaoliini sekoitetáan kvartsiin ja maasàtpáën,
jolLoin muodostuu paksuà nestettá, joka kaá.te
taan muottiin jê poltetaan 900 asteêssa. Sitten
se lasitetaanja poltetaan uudetteen, tà à ke(aa
1400 asteessa. Koristeer ja maalauksêt Lkàráán
seu raavàksl, jonkajálkêen tehdàán viêlà yksi pottto
600-900 asteessa.

Vahiitá tuotteita or tietysti kaupan vie.eisêssà
myymàlássá kasapáin. Vaikka BMW:n sivulaukut
ovat melko tilavia, ne ovat jo ennedáàn táyteen
àhdettula. Posliiniostokset saavat siis odottaa sii
hen àsti. kunnes palaên páikalle perheeni kanssa.
Niin aion tehdákin, siuá olenjo varannut sêuraà-
van Lomani. Kenties vuokEa n jopa Haíikan tàltà
kertaa. GD

rántohe on rakennettu
Dronne joen kahden

iántomesia PaLaamme
Dronnê_jokea Pitkrn ra_

kaisrn St Padoux ia Rivièleen

ja mutkikasta D707'tretà myóten

Nontroniin. (auPunkl tunn€_

taan alueêIa hyvin, silà Paikal-

la ovàt edustettuna kaikh suuret

Muutama kilometrl ennen

Nontronin keskustaan saaPu_

mista kàànnyn vasemhate ja

ajelên kauPunkia reunustavl

en jyr!ánteitá vierustaa Nàin

páásen alamaan kaupunkun

toisena puolelta, mikà on huo

mattavasti mulavampi'támá

reit$ johtaa sitá paitsi Nontonin

Couteaux de Nontron (Nont-

ronjn veitset) ovat tunnettuja

miekkojen ja kahvolen maar-

massa, ja joka elokuu Paikala
jàrjestêtàán veitsiiestivaalit

Tà óin suuri osa kaupungrn

keskustastà muuuuu hatkki

na alu€eksi, jossa eri Puolilta

lurooPpaa tu[eet vertsrvats

mistalat esittetevát tuottenaan

venset taotaan Paikan Páàtá, la

fryós vierailijat voivat osalistua

Couteleie Nontonnaisessa

voi náhdá, kurnka àmmattilai

settekevàt veiisiá Vuonna 1653

perustetussa coutellenessa veii-

set tehdáán Yhà samala PeÍin

teise[à tavalta. (ahvat tehdàán

puksipuusta, jota kuivatetaan

váhintáàn neljá vuotta lotta

nê eivàt váántyrsi Vêrtse1 r'o-

ísteliaan nontlonnilaistyylrin
polttamata ja loPuksi ne kii[Ó-

tetaan. Lopputulos huistuttaa

tun4ettuja Opinel-vetsià, mul-

ta láatu on korkeampi samorn

t ot t'!on, veicJieo Raupunki i

Pértgor.tin UêneÉia
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