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Les Combrailles
De zuivere lucht en de uitgestrekte horizon, wat je noemt « natuur »
De « Gorges de la Sioule » en het « Parc Naturel Régional des Volcan d’Auvergne »
delen samen de « Combrailles », een
streek ten noordwesten van de hoofdstad van de Auvergne , Clermont -Ferrand.
De streek grenst aan de noordkant aan het departement l’Allier, ten westen enten zuiden liggen de departementen la Creuse en la Corrèze.
Deze landelijke regio, waar de natuur is behouden, werkt ten gunste van de activiteiten
in de natuur en de vakanties in alle vrijheid.
De naam « Combrailles » komt van het gallische woord « comboro », wat betekent
« samenvloeiing » ; zinspelend op het samenvloeien van de le Cher en la Sioule, de
op één na grootste rivier van de Auvergne.

1/ ATIVITEITEN IN DE VRIJE NATUUR
Wandelroutes met prachtige uitzichten !
Te voet, per mountainbike, per ezel of per kano, ontdek op uw gemak de uitzonderlijke vergezichten of
wel de rust van een schaduwrijke rivier.

Te voet
Wandel dwars door de Combrailles , de wandelroute GR4 volgend (65 km) of neem één van de 155 kleine
wandelroutes (1650 km wandelpad), vrij te bewandelen !
Je vermaken in de natuur kan tijdens een wandeling van 5 km bij Saint-Hilaire-de-Pionsat, deze familieroute
biedt tegelijkertijd (gratis) spelletjes aan voor de kinderen.

Zeer bijzonder !
Een openlucht galerie, een
7 km lange wandelroute
« le Chemin Fais’art « in
Chapdes-Beaufort, bezaaid met monumentale
beeldhouwwerken van
lavasteen.
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Per mountainbike
De meeste wandelroutes zijn ook geschikt voor de
mountainbike. Op uw gemak of sportief, voor liefhebbers
of ervaren bikers, de circuits zijn toegankelijk voor alle
niveaus.

La Tazenat, elk jaar in mei komen hier
ongeveer 1000 deelnemers samen. Voor
zowel beginnelingen als voor ervaren
sporters biedt deze manifestatie verschillende circuits aan, voor families of voor
zeer sportievelingen een tocht van 100 km.

Te paard of per ezel
Paardrijdend door de Combrailles
Een route van 250 km in 6-7 dagen, overnachtingen FRETE
« Paardrijdend door de Combrailles »(« Chevauchée en Combrailles ») nodigt u uit de intimiteit van deze streek
te ontdekken met zijn verschillende landschappen : de vallei van la Sioule, met zijn diepe kloven en zijn kronkelende lijnen, dan passerend door het land van Saint-Bonnet-près-Riom en het gebied rond la Limagne, om
vervolgens deel te nemen aan de uitlopers van de vulkanische heuvels : des Puys, waarvan je denkt dat je ze
kunt aanraken, als de eerste silhouetten aan de horizon verschijnen.
Of gewoon zo, wandelen te paard of met beladen ezel over de talrijke weggetjes.
Negen paardrij-centra : zowel paarden als poneys, twee paardrijscholen en een manege met ezels leren u het
paardrijden en de talrijke wegen te vinden.
« FRETE » ontvangt u tijdens uw haltes en biedt u mogelijkheden aan om te overnachten.

5

« La Sioule » afdalen in een kano
Beschouw de ravijnen van beneden en ervaar de flora en fauna
binnen handbereik. Vier opstappunten stellen u in de gelegenheid
een kano te huren, voor een hele dag of een dagdeel.

« Les Combrailles » bekeken vanuit de lucht,
in een luchtballon
« Le Ballon Bleu » in Sauret-Besserve en ook « Les Quatre Vents »
in Pontgibaud bieden vluchten aan over Les Gorges de la Sioule en
over la Chaîne des Puys.

Land van het water, Les Combrailles, het koninkrijk van de sportvissers
of een eerste kennismaking hiermee
In de Combrailles, doorkruist door la Sioule en een veelvoud van rivieren,
beekjes en meertjes, wordt de visserij in al zijn vormen uitgevoerd, zowel
overdag alsook s’nachts.
Meerdere gidsen staan klaar om u te initiëren, danwel te perfectioneren.
De overnachtingsmogelijkheden met als thema « sportvissen » zijn
helemaal ingesteld op het verblijf van gepassionneerde vissers.
Office de Tourisme des Combrailles biedt speciale vis-arrangementen aan.
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Ook voor kinderen
bestaat de mogelijkheid
het vissen te leren : «
Sioule pêche Hébergements « in Pouzol of
« la Pisciculture Bone
« in Saint-Hilaire-dePionsat.

2/ BEZIENSWAARDIGE NATUURVERSCHIJNSELEN
La chaîne des Puys
Grandioos door zijn landschap, « la chaîne des Puys » is een opeenvolging van 80 vulkanen en 35 km lang.
Zijn juweel de« Puy de Dôme », behorend tot dé grote bezienswaardigheden van Frankrijk, is sinds juni 2012
toegankelijk per tandradtrein.
In de vorm van « dome », krater of kratermeer, zult u onder de indruk raken van hun diversiteit. Ze vormen,
met hun gewaagde, wilde en ongerepte natuur, een gebied waar men zich vrij voelt.
Een twintigtal puys bevinden zich in de Combrailles.

Waaronder de bekendste en de belangrijkste : de « puy de Jumes », de
« puy des Gouttes »,die bestaat uit
de « puy Chopine » (een géologische
bezienswaardigheid), de « puy de la
Coquille », de « puy de la Nugière » bij
de plaats Saint-Ours-les-Roches, of
de « gour de Tazenat » (Charbonnières-les Vieilles), met zijn kratermeer.

De Gorges de la Sioule
Zij ontvouwen zich vanaf de dam van Queille
( in de Puy de Dôme) tot aan Ebreuil ( in het deparement l’Allier). Het relief is zeer grillig en
ruw. De geweldige, steile kloven worden gedomineerd door twee kastelen : « Château-Rocher » en vervolgens « Château de Chouvigny.
In de opeenvolging van bochten zijn rotsen van contrasterend aard te zien.
De Gorges de la Sioule en de Gorges de Chouvigny
zijn opgenomen in het classement van « ZNIEFF »
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et
Faunistique) en het gehele gebied van de rivier «
la Sioule » is opgenomen in « Zone Nature 2000 ».
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Le Gour de Tazenat, het juweel van de
Combrailles
Dit kratermeer of vulkanisch meer heeft een diameter van
700 meter en is 80 meter diep.
Hier kan men vissen, zwemmen en wandelen.

Het meer les Fades-Besserve
Dit stuwmeer met een lengte van 14 km is net een mini
fjord !
Er zijn in het seizoen drie aangelegde en bewaakte stranden, een waterski basis en een zwemparadijs.

De meander van Queuille
Een merkwaardige kronkeling van « la Sioule » is te bewonderen vanaf een hoog gelegen uitkijkpunt genaamd « Le Paradis ».

3/ DE VOORNAAMSTE BEZOEKERSPAATSEN
Vulcania
Een plek waar u de Aarde tegenkomt ; de vulkanen, het natuurgeweld,
maar ook de kwetsbare schoonheid van onze planeet. Een spectaculaire belevenis in dit uitzonderlijke natuurgebied.
www.vulcania.com

Vulkaan van Lemptegy
Een vulkaan in de « open lucht », twee en een half uur verrassende en interactieve ontdekkingen in een maanlandschap
,100% puur natuur.
www.auvergne-vulcan.com
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Veygoux
Een speelse en culturele voorstelling per scénovision over de
franse revolutie voor de gehele familie.
www.manoir-de-veygoux.com

Ruche des Puys
Een museum over de bij en zijn ecosysteem. Hier kan men een insektentuin bezoeken en bovendien zijn
er de nodige aktiviteiten voor de kinderen.
www.laruchedespuys.com

4/ VAN DE PREHISTORIE TOT NU
De romeinse weg
De romeinse weg van Lyon naar Saintes, aangelegd
door Agrippa in het begin van de 1e eeuw, loopt door
de Combrailles. Deze weg is nu nog goed zichtbaar ,
vooral in Fernoêl.
Het archeologische museum in Voingt « La Maison
archéologique des Combrailles », heeft historische
objekten van 5000 jaar geschiedenis verzameld en
vindt men alles wat er nog is uit de romeinse en gallische tijd.
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De kastelen
Château Dauphin
Een voorbeeld van middeleeuwse architectuur, afgebouwd in de XVe
eeuw en gerestaureerd in de XIXe eeuw. De moestuin is geclassificeerd, en behooord bij de « Jardins Remarquables ».
www.chateaudauphin.com
Château de Chazeron
Woonverblijf van de ridders en de kasteelheren van weleer.
Bezoek eeuw na eeuw : zaal van de Romeinse wapens, grote gotische zaal, zitkamer en keuken uit de
Grote Eeuw (de XVIIe eeuw). Gered en gerestaureerd na de oorlog.
In het seizoen kunnen de kinderen hier schatzoeken.
www.chateau-chazeron.com

Kerken
De Auvergne heeft 250 religieuze romaanse gebouwen, waarvan in de
Combrailles
vele prachtige voorbeelden zijn waar te
nemen : kloosters, abdijen, kapellen ….
Volgt u maar het circuit van de romaanse kunst .

Het viaduct des Fades
Deze spoorbrug, ontworpen door Émile Robert, gebouwd om la Sioule per trein over te kunnen steken, was
lange tijd het hoogste viaduct ter wereld, alle categorieen inbegrepen. Tegenwoordig neemt dit viaduct nog de
14e plaats in op de wereldlijst van spoorwegviaducten.
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5/ DE MENSEN EN HUN STREEK, DE COMBRAILLES GASTRONOMISCH

Een ambachtelijke oliemolen in Blotl’Eglise sinds 1857, « l’Huilerie de Blot »
Niet alleen ambachtelijk geperste olieën worden hier vervaardigd
van noten, koolzaad, hazelnoten, sesamzaad, pinda’s, papaver,
pistache,amandel , maar ook allerlei soorten azijn en mosterd,
De techniek van de produktie van de oliën is sinds 1857 hetzelfde gebleven.

Een must : het
meel uit de Combrailles !
De lokale landbouwers hebben het meel in de Combrailles, land van de molens, doen herleven. Op de
granieten vlaktes krijgt het graan een uitzonderlijke
kwaliteit en is door de huidige landbouwmethodes
nog maar verbeterd.
In Loubeyrat, in Pontgibaud en in Saint Gervais
d’Auvergne,baken gerenommeerde warme bakkers
het heerlijke Combrailles-brood, dat smaakt net als
vroeger.
En ook.....

Kaas natuurlijk !
Van koeien of van schapen, de kazen varieren van
blauwschimmelkaas tot kleine ronde kaasjes. Tal van
boerderijen staan open voor bezoek, organiseren
visites met de mogelijkheid hun produkten te proeven. « La ferme de Catbru » in Saint-Rémy de Blot, «
La ferme de Châteaubrun in Voingt, « La ferme de
Claudine » in Joserand of « La Bergerie du Perissel « in
Blot l’Eglise.
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Jam
In Saint-Hilaire-de-Pionsat worden meer dan 150 verschillende soorten jam gemaakt . Breng een bezoek aan
« Domaine de Baudry » met zelfs een jammuseum.

Honing
De bijen profiteren van de in grote hoeveelheid aanwezige wilde bloemen
in de Combrailles, er zijn dan ook veel imkers.

En ook
Op twee locaties, in Giat en in Châteauneuf-les-Bains, wordt zeep
van ezelinnemelk gemaakt. Alle producenten zijn in de maanden juli
en augustus te vinden op de markten met hun regionale produkten..

De restaurants
Genieten van een gefrituurd visje aan de Sioule
of aan een meertje, een gastronomische maaltijd in één van de « Tables Régionale d’Auvergne
» zoals « le Castel » in Saint-Gervais-d’Auvergne,
of, en waarom niet, een « truffade » in « l’Auberge de la Hulotte » in Saint-Jaques-d’Ambur ?
Een honderdtal restaurants ontvangen u het
hele jaar door.
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6/ DE AMBACHTSLIEDEN
De kleigrond van de Combrailles leent zich in uitzonderlijk goed voor
pottenbaken en ceramiek. Uit heel Frankrijk komen, het laatste
weekend van april, de ambachtslieden samen op de pottenbakkersmarkt van Gouttières.

Pottenbakkers zijn te vinden In Saint-Priest-des-Champs, in Teihéde,
in Gouttièrres...
Een specialiteit met gebruik van vulkanische grond : geëmailleerde lavasteen.
Een
bezoek aan het atelier van Karine Marchand in
Pontgibaud is aan te raden.

7/ HET VERBLIJF
Bijzondere accomodaties
Een weekend in een lodge met jacuzzi aan de
voet van de Puys, of , nog meer in de natuur, in
de « Cabanes des Combrailles », durf eens iets
anders.

www.cabanesdescombrailles.fr

www.volcalodges.com

Accomodaties "Nattitude"

"Nattitude" zijn zeer verzorgde en aangename ambiances ; bijvoorbeeld in een sfeer om tot jezelf te komen, vanuit een ecologische benadering of met activiteiten voor ontspanning en plezier,
eetgelegenheden die een goede tafel verzorgen, bij voorkeur het
korte circuit gebruiken of een bijzondere ontvangst hebben.
Hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, camping, bijzondere verblijven...
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Enkele chambres d’hôtes met charme
De landelijke suites van Saint -Angel
Marie-Claire en Cyr nodigen u uit in hun comfortabele suites
met turks bad en bubbelbad voor een totaal ontspannend
verblijf.
www.leseydieux.com
La Picote
Middern op een hoogvlakte biedt « La Picote » vijf kamers, gelegen om een biologisch zwembad. Ook is er de
mogelijkheid om een turks bad te nemen.
lapicote.free.fr

La Ferme de Chadet
Overnachting en tafel !
Na een reis door Europa,vonden Fabrice en ..wigonderdak in Prondines. Naast de chambre d’hôtes ontvangen
zij wandelaars in hun luxueuze « gite d’etappe ».
Hun zeer rustig en gespecialiseerd restaurant maakt
hun aanbod compleet.
www.lafermedechadet.com

Le Château de Savennes
Een prachtig onderkomen, gebouwd in
1232, met een schitterend uitzicht op
het Massif du Sancy.
www.savennes.com

Auvergogne
Levenskunst, gebaseerd op het epicurisme.
Vijf kamers met binnenzwembad en een
geraffineerde keuken,verzorgd door Franck Paen.
www.auvergogne.com
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8/ DE FESTIVALS
Bach in de Combrailles
Het belangrijkste Bachfestival van Frankrijk.
Ieder jaar, in de tweede week van augustus, staat het orgel van Pontaumur centraal, voor de liefhebbers van Bach,
in een reeks van 14 concerten en conférences.

Muziekfeest van het kasteel in
Pionsat
In Pionsat worden al meer dan 30 jaar worden eind juli 4
concerten gegeven, in de kerk en in het kasteel, door gerenomeerde internationaal bekende musici.

Kerststallen van over de hele wereld
Drie weken voor de kerst wordt ieder jaar een tentoonstelling van
kerststallen gehouden in het charmante dorp Landogne. Meer dan
150 kerststallen van over de hele wereld worden tentoongesteld in
vensterbanken en in garages. Elk jaar kiest men een ander land als
thema. Als de avond valt is het dorp prachtig verlicht, en onthult haar
magie.

9/ KERNCIJFERS
Het « Pays des Combrailles » bestaat uit 102 dorpen ( waarvan 7 in het « Parc Naturel Régional des Volcans
» negen gemeenten en 48000 inwoners, op een oppervlakte van 1922m2. Het toerisme is voor dit plattelandsgebied de tweede bron van inkomsten.
Combrailles is één van de 6 toeristische en geografische delen van het departement Puy-de-Dôme. De
toeristische ontwikkeling van de regio ontwikkelt zich al meerdere jaren en de Auvergne bevindt zich zelfs
al op de 11e plaats van vakantiebestemmingen en overnachtingen van Frankrijk. Economisch gezien is het
toerisme goed voor 8,3% van het regionale inkomen (PIB).
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