
 

 

Vakantie in Het Massif du 

Sancy, Auvergne Frankrijk  

 

 

Het Massif du Sancy ligt in het Massif Central in de Auvergne. 
De hoogste top is de 1885 meter hoge Puy de Sancy. Een 
groot gedeelte van de keten valt binnen het Réserve Naturelle 
Nationale Chastreix-Sancy wat dan weer omsloten wordt door 
het grotere Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. 
 
 

Beste periode om het Massif du Sancy te bezoeken  

Vanaf het late voorjaar tot aan de eerste sneeuw 

 
 

Wandelen in het Massif du Sancy in de Auvergne 
Vanaf het late voorjaar tot aan de eerste sneeuwval. Volgens velen is de beste periode het late 
voorjaar vanwege de prachtig bloeiende alpenweiden. 
 
Er zijn vele wandelmogelijkheden, van korte kindvriendelijke tochten tot relatief lange rondtochten. 
Hoewel het zonnig is in de Auvergne is het toch verstandig een jasje aan te doen 
 
 

Het weer in het Massif du Sancy 
Hoewel het massief niet erg hoog is, kan het op de toppen 
behoorlijk spoken. Er staat vaak veel wind en het is er lang 
niet altijd droog. Zorg er daarom voor dat je goed gekleed op 
pad gaat. Handschoenen en een muts in de rugzak zijn zelfs 's 
zomers geen overbodige luxe. 

 
 
Vervoer in het Massif du Sancy 
In het Massif du Sancy rijden verschillende navettes 
(pendelbusjes) voor toeristen. Deze rijden, zoals vaak in 
Frankrijk, niet erg regelmatig en ook niet op alle dagen.  
 
Eigen vervoer is voor iedereen die geen rondwandeling van het hele massief wil doen zeker aan te 
raden. Vanuit La Bourboule rijden wel dagelijks navettes. 
 
 

Meer informatie over wandelen in het Massif du Sancy 
 www.sancy.com – site van het Office du Tourisme du Sancy met uitgebreide praktische 

informatie (o.a. overnachtingsmogelijkheden) en een webshop (kaarten en gidsen). 
 

 www.parc-volcans-auvergne.com – site van het Parc Naturel Régional des Volcans 
d'Auvergne. Bevat een leuke interactieve kaart met brede info. 

 
www.bergwijzer.nl 
Laatst bijgewerkt: 
Februari 2012 
 

 
Lees meer over het Massif du 

Sancy  in Bergen Magazine nr 1 

2012: Bestel dit nummer op 

www.bergwijzer.nl/magazine 

 

 

Bergredding 

* Mont Dore: +33(0)473650406 

of (0)473652438 

* Super Besse: 

+33(0)473796036 

 
Kaarten voor het Massif  
* Massif du Sancy – PNR des 
Volcans de Auvergne, IGN 
2432ET, 1:25.000. 
 

Leestips  

* Massif du Sancy, Les 15 plus 

belles balades et randonnées, 

Jean Thierry Plane, Rando 

éditions 2011, ISBN 

9782841824489 

* Guide Balades et 

randonnées Massif du Sancy, 

36 promenades de 30 mn à 3 

heures. Chamina 2009, ISBN  

 

 
* "Lekker uitwaaien op Franse 

vulkanen", Rogier van Rijn, in 

Bergen Magazine 1 2012. 
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