
Sancy Massief 

 
Omgeving / Routes 

 
 
 

 

 
 

Het Centraal Massief 
Het Sancy massief is onderdeel van het Centraal Massief en bevindt zich in het departement Puy- 
de-Dôme dat weer onderdeel is van de regio Auvergne. De Puy de Sancy is met 1.886m de 
hoogste top van het Centraal Massief. Dit massief heeft een vulkanische oorsprong. De rivier de 
Dordogne ontspringt hier aan de voet van de Puy de Sancy. Ten noorden van het Sancy Massief 
ligt de Chaîne des Puys, een jong vulkanisch gebied, met als bekendste top de Puy de Dôme. Ten 
zuiden de Cantal, een zeer oud vulkanisch gebied en met als bekende top de Puy Mary. 

 
Auvergne is een fietsparadijs 
De Auvergne is een waar mountainbikeparadijs. Het gebied kent een uitgebreid netwerk van on- 
verharde paden. Vasa Sport heeft de mooiste paden voor je aan elkaar geknoopt en aangevuld 
met prachtige singletracks. De zo ontstane routes kunnen op heel veel manieren gecombineerd 
worden. 

 
De streek is voor bikers verrassend uitdagend en afwisselend. De schitterende tochten gaan over 
mooie open toppen met vergezichten om vervolgens over steile singletrackafdalingen weer een 
rivier of beekdal in te fietsen. Je komt langs (krater)meren, snel stromende beekjes, watervallen, 
steile rotswanden of zelfs een warmwaterbron. Het gebied is een middengebergte, waardoor je 
elke dag meerdere klimmen voor de wielen krijgt. Er is werkelijk geen meter vlak en je moet reke- 
nen op bijna 250 tot 300 hoogtemeters per 10 km! 

 
Asfalt wordt zo veel mogelijk vermeden en mocht er al over asfalt gefietst moeten worden dan zal 
dit op smalle autoluwe wegen zijn. Vaak zijn dit wegen die qua steilte en wegdek al niet meer voor 
racefietsers toegankelijk zijn. 

 

Een dagje Downhillen? 

Het nabij Le Mont-Dore gelegen Super-Besse beschikt over een vijftal afdaalpistes. Deze pistes 
kunnen ook in het programma worden opgenomen. Je kunt - eventueel in het gezelschap van een 
gediplomeerde instructeur - een halve of hele dag aan de afdaaltechniek werken. 
 
Le Mont-Dore 
Je reist met eigen vervoer naar Le Mont-Dore. Deze plaats is te bereiken met de auto, de trein en 
het vliegtuig. 

 

Klimaat 
Het Centraal Massief kent een mix van een landklimaat (koude winters en warme zomers) en, als 
eerste massief vanaf de Atlantische oceaan, een zeeklimaat met veel neerslag in winter en lente. 
Omdat Le Mont-Dore op 1.050 m hoogte ligt, zijn de avonden en ochtenden vaak fris. Denk dus 

 

 
de fietstochten en de afdalingen. Door de hoogte is de zonkracht ook een stuk sterker dan in Ne- 
derland en België, neem dus ook goede zonbescherming mee. 

 

Fietshuur 
Helaas hebben we in Le Mont-Dore geen huurfietsen ter beschikking. In het nabijgelegen La Bour- 
boule zijn van juni tot september eenvoudige mountainbikes te huur. Deze raden wij alleen aan als 
je je wilt beperken tot de technisch wat eenvoudiger routes. Als je in Super-Besse een downhill- 
clinic wilt volgen, kun je ter plekke een downhillfiets huren. 

 

 
 
 

 

 
 

https://www.google.nl/maps/place/Mont-Dore,+Frankrijk/@45.5732365,2.7359332,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47f7757aded60ad9:0x4093cafcbe5be50

