De Dordogne staat, naast de gastronomische specialiteiten, ook bekend om de vele grotten. Op deze pagina vindt u
een overzicht van de bekendste grotten. Voor meer informatie over grotten verwijzen wij u naar de VVV (Point I,
Office de Tourisme) in de omgeving.
La Grotte de TOURTOIRAC - ontdekt op 28 januari 1995 door Jean-Luc Sirieix
Sinds mei 2010 is de Grot van Tourtoirac open. Het is de eerste Grot die door LED lampen wordt belicht.
Bovendien is de Grot is geheel toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.
Grotten met prehistorische tekeningen van paarden, mammoeten, rendieren, bisons:
- Lascaux bij Montignac - 35 km
- Grotte de Rouffignac: hier gaat een treintje doorheen - 35 km
- Grottes des Combarelles bij Les Eyzies-de-Tayac - 50 km
- Grotte de Font-de-Gaume bij Les Eyzies-de-Tayac - 50 km
Diverse druipsteengrotten:
- Grotte de Villars: Van geologisch en prehistorisch beleng. 18.000 jaar oude prehistorische schilderingen die
bedekt zijn met een dun laagje calciet. De scène «van de Bizon en de tovenaar» is een van de zeldzame
menselijke afbeeldingen uit de prehistorische kunst, bij Brantôme - 35 km
- Grotte du Grand Roc bij Les Eyzies de Tayac - 50 km
- Gouffre de Proumeyssac: Kathedraal van Kristal, de grootste ingerichte holte van de Périgord - 70 km
Andere bekende grotten:
- Grotte de Carpe-Diem bij Les Eyzies de Tayac - 50 km
- Site de la Madeleine bij Tursac, Les Eyzies - 50 km
- Grotte le Cap Blanc: prehistorisch sculptuur in rotsen uitgehouwen (13 meter lang) bij Les Eyzies - 50 km
- Grotte de St.-Cirque, ookwel Grotte du Sorcier (heks) genoemd tussen Les Eyzies en Le Bugue - 55 km
- Grotte de Cussac bij Le Buisson de Cadouin - 80 km
Gouffres:
Een gouffre is een verticale grot met een relatief kleine opening aan de oppervlakte die verder naar beneden
steeds breder wordt.
- Gouffre de la Fage, bij Brive (Noailles) in de Corrèze - 65 km
- Gouffre de Padirac: met ondergrondse rivier, in de Lot - 105 km
Rotswoningen (abri's):
- Castel-Merle bij Sergeac bij St. Léon sur Vézère - 45 km
- Roque Saint-Christophe na St. Léon sur Vézère - 50 km
- Abri de Cap Blanc: De enige wand met prehistorische sculpturen ter wereld die opengesteld is voor publiek. Ook
geklasseerd als Historisch Monument en door de UNESCO ingeschreven op de lijst van het Wereld Erfgoed – bij
Les Eyzies - 50 km
- Abri Pataud bij Les Eyzies - 50 km
- Gisement de Laugerie Basse bij Les Eyzies - 50 km
- Gisement de Laugerie Haute bij Les Eyzies - 50 km
- Abri du Poisson - Gorges-d'Enfer, Les Eyzies - 50 km
- Grottes de Lacave in de Lot - 100 km
Grotten ingeschreven op de lijst van het Wereld Erfgoed van de UNESCO:
Prehistorische vindplaatsen en grotten van de Vallée de la Vézère
- Abri de Cro-Magnon, Abri du Poisson, Font de Gaume, La Micoque, La Mouthe, Laugerie basse, Laugerie haute,
Le Grand Roc, Les Combarelles, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
- Le Cap Blanc, Marquay
- Lascaux, Montignac
- Cro de Granville (cro de Rouffignac), Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
- Roc de Saint-Cirq, Saint-Cirq
- Le Moustier, Saint-Léon-sur-Vézère
- La Madeleine, Tursac

