
 
Recurt is een klein dorp van ongeveer 230 inwoners. Geen winkels en geen toerisme. De bakker en 
slager komen desgewenst aan huis. Recurt ligt 60 km ten noordoosten van Lourdes. Lannemezan 
een grote plaats met veel supermarkten (Intermarché, Carrefour, Leaderprice, Aldi, Lidl en de 
plaatselijke “commerces”) ligt 17 km verder. 
 
Vanuit de tuin hebben wij zicht op de Pyreneeën. Bij helder weer is de Pic du Midi zichtbaar   ( 
http://www.picdumidi.com/photos-videos/ ).  Deze is ook lopend/klimmend of via de kabelbaan 
te bereiken   ( https://www.youtube.com/watch?v=0jzmOdWDpqE ). 

 
Mogelijkheden om te wandelen en te fietsen 
(eigen fiets meenemen) in de bergen en 
wintersport vind je op ongeveer 30 – 45 minuten 
rijden. Gekozen kan worden uit heuvelachtig 
terrein tot (voor de bikkels) bergachtig terrein, 
zoals de Col d’Aspin (1489 m) en de Col du 
Tourmalet (2115 m). 
 
Vroeger was een bezoek aan ons in  
Recurt een zoete inval, maar dat kunnen we ons 
helaas niet meer permitteren, al verheugen we ons 
nog op bezoek en iedereen is van harte welkom. 
 
 

 
De praktijk heeft uitgewezen dat het ongemak 
of misverstanden voorkomt wanneer wij 
duidelijkheid geven. Daarom hebben wij voor 
vrienden en vrienden van vrienden die op 
doorreis bij ons willen overnachten of gewoon 
een paar dagen bij ons in huis of op ons terrein 
willen verblijven voor 2014 een tarievenlijst 
gemaakt. 
 
Indien wij onze bezoekers van het vliegveld of 
treinstation moeten ophalen en weer 
wegbrengen vragen wij nu ook een 
kilometervergoeding 
  

http://www.picdumidi.com/photos-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=0jzmOdWDpqE


 

Logies & ontbijt 
1 persoon  € 25,-- per dag 
2 personen  € 40,-- per dag 
 
 

(vooraf door ons opgezet) 

 
Logies & ontbijt 
1 persoon  € 15,-- per dag 
2 personen  € 25,-- per dag 
 

 

 
Logies & ontbijt 
1 persoon  € 10,-- per dag 
2 personen  € 15,-- per dag 
 
 

 
Halfpension 

Per persoon  € 10,-- erbij per dag 

 
Volpension (all inclusive)

Per persoon  € 20,-- erbij per dag 

 

 

 

Twee dagen gratis logies op basis van volpension 
 
 
 
 
Indien je met openbaar vervoer komt: 

  



 
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   
  
 


