
Ciron 

Afstand Dunet: 27 km 


Onze favoriete picknickplek is aan de rivier de Creuse in Ciron. Een rit door De Brenne brengt je in 
Ciron. Eerst passeer je kasteel Romfort. Een mooi kasteel dat helaas niet te bezichtigen is maar 
de buitenkant is het bekijken waard vanaf de picknickplek. 

Nadat je kasteel Romfort bent gepasseerd ga je over een 
Baileybrug en na deze brug ga je rechtsaf een soort 
zandpad op. (Een camper kan dit terrein niet oprijden want 
je moet onder een ijzeren poort door.) Zoek een leuk plekje 
voor de auto en stap uit. 

Er zijn picknicktafels en er is een mobiel toilet. 

In de rivier kan je heerlijk pootje baden en de hond kan 
hier lekker spelen. Iets meer stroomopwaarts is het water 
dieper en kan je er zwemmen maar pas op met de 
stroming en de rotsen. 

Als je hier zit en je kijkt over de rivier dan lijkt het net of je 
in de kasteeltuin zit. Met wat fantasie ben je nu de 
bewoner van het kasteel die lekker aan de oever van de 
Creuse aan het genieten is. 


Overigens is dit ook een startlocatie van kanotochten die in Le Blanc geboekt kunnen worden. Je 
wordt dan naar deze locatie gebracht met een auto en je kanoot op eigen tempo terug naar Le 
Blanc.


In Ciron zelf is een leuk Romaans kerkje uit de 13de eeuw te bezichtigen en een “laterne des 
morts”. 


Een laterne des morts (dodenlantaarn) is te vinden in het 
gebied van het oude Aquitanië en stamt meestal uit de 
11de, 12de of 13de eeuw. Het is een gemetselde toren 
met bovenin openingen naar alle windrichtingen. In de 
toren kon een olielamp opgetakeld worden. Wanneer er 
iemand was overleden werd er een lamp aangestoken in 
de top van de toren zodat de ziel van de overledene wist 
welke kant hij op moest. 


Waarom is niet elk kasteel te bezichtigen?  

In Frankrijk staan veel kastelen maar niet alle kastelen zijn voor het publiek toegankelijk. Dit heeft 
vaak te maken met subsidie gelden. Wanneer een kasteeleigenaar subsidie van de Franse overheid 
heeft ontvangen om het kasteel te verbouwen, dan is hij ook verplicht om op gezette tijden het 
kasteel voor publiek te openen. Is het kasteel onderhouden en gerenoveerd met privé gelden, dan 
zal het kasteel voor ons gesloten blijven.  

Zin om een lekker hapje te eten na deze leuke dag of tussen de middag? Op 3,5 km afstand ligt 
het gehucht Scoury (onderdeel van Ciron). Daar is een goed restaurant Les Rives de la Creuse. 
De bediening is erg vriendelijk en het eten is goed. Een plat du jour (tussen de middag) is daar erg 
goed maar ook a la carte kan je daar goed eten. Het restaurant heeft veel lokale producten op de 
kaart staan en haalt zijn ingrediënten ook uit de regio. Hier kan je ook lokale producten kopen. 

Adres: 28 Route de Châteauroux, 36300 Scoury 

Op maandag gesloten, op zondag alleen lunch. 


