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Italia “le Marche”Villa St Hubert
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Neerstrijken in de Auvergne? Jazeker! Maar hoe is 
dat nu gekomen? 

Het begon allemaal in 2003. Een totale ommez-
waai… Een andere invulling geven aan je leven: We 
gaan varen! Ons huis verkocht en een boot gekocht 
om via de rivieren en kanalen naar het zuiden van 
Frankrijk te varen, en dat voor een jaar. Tijdens 
deze bootreis is het idee ontstaan om een chambre 
d’hôtes te beginnen.

Wat startte als een klein idee eindigde in een actieve 
zoektocht naar een geschikt huis. Nadat we in een 
makelaarskrantje een advertentie hadden gezien van 
een villa in de Auvergne, zijn we daar gaan kijken. 
De villa, genaamd ‘Villa St. Hubert’ is gelegen in 
Saint-Nectaire, Puy-de-Dôme, voor ons toen totaal 
onbekend terrein. Het was, zoals men hier in Frank-
rijk zegt, een ‘coup de cœur’ voor het huis. Liefde 
op het eerste gezicht. Dit huis deed ons hart sneller 
kloppen …

 Villa St. Hubert heeft een bijzondere geschiedenis. 
Het is gebouwd in de 19e eeuw. Na de eeuwwissel-
ing, vanaf omstreeks 1920, werd het een woonhuis 
van een dokter, in de tijd dat Saint-Nectaire nog 
een welvarend kuuroord was. Dankzij deze arts is 
het huis zoals het nu is, met alle decoraties aan de 
buitenkant, inclusief een klein torentje op de 2e 
verdieping

n e e r g e s t r e k e n  i n  d e  a u v e r g n e

Villa St Hubert

In de jaren 50 heeft de binnenkant van het huis een 
grote verandering gekend. Het werd verbouwd tot 
een villa met 7 appartementen voor mensen die in 
Saint-Nectaire kwamen kuren. Nadat we in 2004 
het huis hadden gekocht zijn we gestart met een 
grondige verbouwing, d.w.z. teruggebracht naar de 
originele staat. Uiteraard met behoud van zoveel 
mogelijk authentieke details.

We genieten elke dag nog van ons (t)huis. En zeker 
ook van de ruimte, de schone lucht, de adembene-
mende natuur, en de prachtige groene omgeving.

 

Al dit moois willen we graag met je delen! Kom 
gauw eens lang en ontdek zelf waarom wij hier heel 
gelukkig zijn. We verwelkomen je met een glimlach 
en zorgen dat je je snel thuis voelt. Ik ben trots op 
wat we bereikt hebben en ik vind het geweldig dat 
onze gasten de afgelopen jaren met een tevreden en 
voldaan gevoel kunnen terugkijken op een geslaagde 
vakantie of bezoek!

À Bientôt !

Dominique Koolloos

Voor meer informatie: www.fietsenisleuk.com

Saint-Nectaire
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Kom fietsen en hoogtemeters maken in de Au-
vergne! Fietsers kunnen hun hart ophalen in de 
directe nabijheid van onze B&B in Frankrijk. Niet 
alleen wielrennen op supermooie en rustige weg-
getjes,

Wielrennen in de Auvergne

Wielrennen in het middelgebergte

De Auvergne staat garant voor een afwisselende 
fietsvakantie. Direct vanuit Villa St. Hubert richting 
Le Mont-Dore beginnen de beklimmingen naar de 
Col de la Croix Morand, de Col de Guéry, de Col 
de Croix Saint Robert en de klim naar La Stèle. En 
mocht dat nog niet genoeg zijn, op 5 km afstand 
beginnen ook de beklimmingen naar de Col de 
Vendeix, de Col de la Sœur en naar de Banne d’Or-
danche. 

Dit alles in een zeer gevarieerd landschap. Van ruige 
open vlaktes, vulkaanlandschappen tot bossen met 
snelstromende beken. Korte en lange fietstochten, 
veel of minder hoogtemeters Het is allemaal mogeli-
jk. Dit alles maakt Villa St. Hubert een prachtig begin 
voor een sportieve fietsvakantie in de Auvergne, 
Frankrijk.

Mountainbike vakanties in de Auvergne

Mountainbiken in het vulkaangebied

Het Sancy massief in de Franse Auvergne heeft een 
vulkanische oorsprong en is verrassend uitdagend 
en afwisselend. Vanuit onze B&B in Saint-Nectaire 
kunnen er mooie mountainbike routes worden 
gereden. Vergezichten worden afgewisseld met rots 
partijen, meestal in een bos, waar zich dan ook de 
single track afdalingen bevinden. Er zijn mooie brede 
paden maar ook technische single tracks op rotsige 
ondergrond waar lopen

o n t d e k  d e  a u v e r g n e  o p  d e  f i e t s

Fietsen in Frankrijk

Een uitgebreid netwerk van paden

De hoogste bergen zijn in dit deel van de Auvergne bijna 
1900 meter. Het te overbruggen hoogteverschil is gemid-
deld zo’n 300 à 400 meter en zal tot zo’n 700 m gaan. Er is 
een uitgebreid netwerk van paden waarop het fantastisch 
mountainbiken is. Een prachtig begin voor uw mountain-
bike-vakantie in Frankrijk.

         210 beklimmingen
In de regio Auvergne zijn voor wielrenners 210 interessante 
beklimmingen te vinden tussen de 220 en 1608 meter 
hoogte.  
Gemiddeld hebben de beklimmingen hier een lengte van 
6.9 kilometer en overbruggen ze 328 hoogtemeters.
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Fietsen in Super-Besse

Op nog geen 25 kilometer van Villa St. Hubert, 
Saint-Nectaire ligt het ski- en mountainbike gebied 
Super-Besse.  Er zijn fietsroutes van verschillende 
niveaus toegankelijk vanaf de top van Puy de La 
Perdrix. Er is een fietspark in het hart van het bos 
en een kinder-zone voor de mini-bikers. En er zijn 
veel crosscountry mountainbiketochten die je de 
verschillende landschappen rondom Super Besse 
ontdekken. Zo is er voor iedereen wel een mooie 
fietsroute!

Super Besse en de downhill mountainbikeroutes

Ook heel mooi zijn de speciale downhill mountain-
bikeroutes die ze hebben uitgezet in Super-Besse. 
Je gaat met de kabelbaan omhoog en je kunt via 
verschillende afdalingen met   een verschillende 
moeilijkheidsgraad naar beneden fietsen.  
De skipistes waar je in de winter naar beneden skiet 
zijn nu mountainbike routes!

Fietsen in Puy-de-Dôme is één van de leukste 
manieren om dit gebied in Frankrijk te ontdekken. 
Om je te helpen jouw perfecte fietstocht te vinden, 
zijn we onze volledige verzameling fietsroutes in de 
regio nagegaan om je de 20 beste te geven. Klik 
op elke route om een compleet overzicht van alle 
informatie te zien, inclusief hoogteprofielen en on-
dergrond analyses, en bekijk echte tips en foto’s van 
andere komoot-gebruikers.

o n t d e k  d e  a u v e r g n e  o p  d e  f i e t s

Fietsen in Frankrijk

Fietsen in de Puy-de-Dôme

Beklim en daal de kraters af in dit schitterende 
vulkaanlandschap

 
      Fietsen voor iedereen!
De omgeving van de Puy-de Dôme staat toch wel 
bekend om zijn fiets mogelijkheden. Met name voor 
wielrenners en mountainbikers. Villa St. Hubert 
heeft comfortabele chambre d’hotes en gîte in deze 
prachtige fietsomgeving, waar-  bij je routes vindt 
voor de beginnende en de gevorderde fietsers. 

Ook bestaat er de mogelijkheid om fietsen te huren 
tijdens je vakantie.

Wielrennen in de Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-
Alpes)

De Puy-de- Dôme is een uniek gebied vol ongerepte 
natuur. Het is een heuvelachtige omgeving, maar de 
beklimmingen zijn net iets eenvoudiger dan in de 
alpen van Frankrijk. Een schitterend vulkaan gebied 
om doorheen te fietsen, Het is dan ook onderdeel 
van het grootste regionaal natuurpark van Frankrijk.

In de buurt van Saint-Nectaire beginnen de routes 
naar de Col de la Croix, Col de Guéry, de Col de 
Croix Saint Robert. Op 5 km afstand van Mont-Dore 
aan de andere kant van de berg beginnen ook de 
Col de Vendeix, Col de la Soeur en naar de Banne 
d’Ordanche. Een schitterend gevarieerd landschap 
om in te fietsen met korte en lange fietsafstanden, 
bergen en open vlaktes. Groot of klein verschil in 
hoogte meters.


