
Saint Benoît du Sault


Afstand vanaf Dunet: 12 km


Een van de mooiste dorpen van Frankrijk is Saint Benoît du Sault, erkend door Les Plus Beaux 
Villages de France. 


—> Informeer ook naar de mogelijkheid om met een gids deze plaats te bezoeken. Dit wordt 
vanuit de VVV geregeld. 




Als u de route via Chaillac volgt, ziet u Saint Benoît op z’n 
mooist. U passeert dan ook het riviertje de portefeuille. Parkeer 
de auto op het plein bij de VVV. 



Het leukste is om te wandelen 
in en rond Saint Benoît. Er zijn 
wandelroutes uitgezet die 
uitleg geven over de straten 
en de panden. Kijk eens naar 
de middeleeuwse straatjes, 
hoe smal ze zijn en de 
klinkertjes waar al eeuwen 
wagens over heen rijden. Of 
loop op de galerij aan de 

buitenkant van het stadje en zie de kleine tuintjes net buiten de 
stadsmuur. Binnen de stadsmuren kan je genieten van de mooie 
oude pandjes, deuren, ramen en deurkloppers. Probeer te 
ontdekken waar in de middeleeuwen de gevangenis was, het is 
nog te herkennen. 


In het kerkje, een Romaans bouwwerk, is een bezoek zeker 
waard. In de kerk staat een granieten doopvont dat uit de 
dertiende eeuw stamt. Sla zeker het terras bij de kerk niet over 
want daar heeft u een prachtig uitzicht over de Portefeuille en de vallei. 

Tijdens de zomermaanden worden er in het kerkje concerten gegeven. 


Saint Benoît du Sault dankt zijn groei aan de priorij die hier gesticht werd in de tiende eeuw. Het 
ligt strategisch op een rots zoals u kon zien wanneer u Saint Benoît via Chaillac bent 
binnengereden. In deze abdij worden tegenwoordig tentoonstellingen gehouden. 

In het stadje is de klokkentoren (horloge) prachtig om te zien. 


Na de wandeling of tijdens de wandeling is het leuk om op een van 
de terrasjes iets te drinken of geniet van de lunch bij restaurant 
Papa Will of bij Auberge du Champ de Foire. 


Na het stadje te hebben ontdekt staat de Super U voor u klaar. U 
kunt hier prima de boodschappen doen. 


Is het toevallig de 29ste van de maand? Dan kunt u bij de Super U 
goedkoper tanken. Dit omdat er op de ochtend de grote markt van 
Les Herolles is. Ook deze markt is erg leuk om te bezoeken. U kunt 
van alles kopen, van kurkentrekker tot koe of kip. 




Ook Saint Benoît du Sault is er elke zaterdagochtend een kleine markt op 
het plein voor de VVV. Bij de VVV in het pand is een kleine hoek ingericht 
met streekproducten. Altijd leuk als er nog een cadeautje voor de 
huizenoppas gekocht moet worden. 


Nog niet toe aan lekker lui in de tuin of het zwembad te liggen? Dan staan 
hieronder nog wat tips. 


Als u in de richting van Chaillac rijdt, ziet u de borden die Ruïnes des 
Brosses aangeven en Les gorges de l’Anglin. 


De ruïnes van la Brosse zijn de ruïnes van een tiende eeuws kasteel. Tijdens 
de 80 jarige oorlog is het door de Engelsen in de brand gezet maar gelukkig staan er nog enkele 
torens. 


Les gorges de l’anglin is een mooie rustige plek in de natuur maar hier begint ook een 
wandelroute van 10,5 km. Volg hiervoor de blauwe route. 


