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Telefoon  OO 33 (0) 4 71 00 76 88 
Mail:  un-ane-en-auvergne@wanadoo.fr  

 
 

TREKTOCHT MET EEN PAKEZEL IN HET VULKANISCHE LAND 
VAN VELAY EN DE KLOOF VAN DE ALLIER 

 
 
LE VELAY: 
Vanuit Allègre, een klein dorpje aan de voet van een vulkaan (op een hoogte van 1000 meter en 27 
kilometer ten noorden van Puy en Velay), gelegen in het Parc Naturel Régional Livradois -Forez, leiden 
onze vier zwerftochten van het plateau van La Chaise Dieu naar de kloof van de rivier de Allier. Er is 
weinig hoogteverschil, er zijn dichte bossen en riviertjes en kleine bosmeertjes.  
Kaart IGN 1/25000 nummer 2734 2635. 

 
DE TREKTOCHT 
 

 
 
U vertrekt op de door u gekozen dag en voor het aantal dagen, dat u wenst. 
We raden u vier verschillende tochten aan, met  verschillende afstanden, afhankelijk van de leeftijd 



van uw kinderen en uw wensen. Al deze tochten zijn gemarkeerd en we voorzien u van gedetailleerde 
kaarten. 
Op elke tocht zijn er voldoende gelegenheden om te overnachten (gîtes d’étapes, B & B chambres 
d’hôtes en hotels)  (zowel bij de boer, als bij dorpjes). Zwemgelegenheden worden aangegeven en in 
alle gevallen is er een wei beschikbaar, waar de ezels kunnen overnachten. We hebben ook aangegeven 
waar u op uw tocht boodschappen kunt doen (bakkers en kruideniers).  
Een korte beschrijving van de tochten, die we u voorstellen: 
 
 
1. “de tocht van de riviertjes en meren”: deze 
tocht is goed mogelijk met heel jonge kinderen, die 
af en toe gedragen moeten worden. De dagafstanden 
liggen tussen de 7 en 11 kilometer per dag, zo 
ongeveer 2 a 3 uur lopen. Er zijn geen 
hoogteverschillen. Overnachten kunt u in herbergen 
en chambres d’hôtes. . in trailers tzigzanes,  of 
Mongoolse yurts…. 
 
 
 

2“de kloof van de Allier”: speciaal geschikt voor 
gezinnen met kinderen, die een beetje gewend zijn 
aan wandelen, want de afstanden bedragen 12 tot 
17 kilometer per dag, met onderweg alle soorten 
overnachtingsmogelijkheden (gites d’etape, 
chambres d’hôtes en hôtels ,en yurts). De tocht 
gaat langs de Allier, met mogelijkheden tot 
zwemmen.  

 
 
 
3e : tocht met ezel en kano :” over wegen en over 
water”  
Deze reis laat zich goed op uw eigen wensen toesnijden.  Het 
is een tocht van drie tot tien dagen, al naar gelang uw 
wensen. De reis begint te voet in gezelschap van onze ezel 
tot aan de bedding van de Allier. Dit neemt 3,4, of vijf 
dagen in beslag, waarna u uw route voortzet per kano of 
kayak (1 tot 5 dagen naar keuze). Wat dit gedeelte 
betreft is het van belang dat uw kinderen kunnen 
zwemmen. Onderdak wordt geregeld in hotels, chambres 
d’hotes of huisjes .Als u geinteresseerd bent, kunt u 
verdere informatie bij ons opvragen 
 
 
 

 

 

 



 
 
                                           4.”habijten en harnassen”: speciaal voor geoefende 

wandelaars met etappes tussen de 17 en 22 kilometer. Een 
tocht van 170 kilometer, die in 8 dagen te doen is, over het 
plateau van La Chaise-Dieu en terug langs de Allier. 
Verschillende soorten overnachtingen mogelijk. Als u 
geinteresseerd bent, kunt u verdere informatie bij ons 
opvragen 

 
 
 
 
Bedenk ook, dat het prettig kan zijn uw tocht een dagje te onderbreken om te zwemmen, te kanoën, 
en een beetje rond te kijken. Wat betreft het kanoën ,is er de mogelijkheid van een gecombineerde 
tocht langs de Allier: vier dagen te voet langs de Allier omhoog met een ezel en drie dagen de rivier 
weer afzakken met een kano. 
Als u overigens een ander vertrekpunt of aankomstpunt wenst dan Allegre, kunnen we u samen met de 
ezel er naar toe brengen met onze auto. 
Zodra u via de website of per telefoon contact met ons hebt opgenomen, sturen we u de kaart van 
onze tochten en de lijst met overnachtingsmogelijkheden en de prijzen toe. 
Als u heeft besloten waar u wilt overnachten regelen wij de reservering voor u. Wij proberen voor 
mooi weer te zorgen.... en u hoeft alleen maar te wandelen. 
 
DE ONTVANGST 
Het is mogelijk u de avond voorafgaand aan uw vertrek (of terugkeer) onderdak te bieden in onze gite 
d’etape, zodat we u kennis kunnen laten maken met de ezels en de tocht met u kunnen doornemen.  
 
TARIEVEN:Tarief voor het huren van een ezel: 
 
aantaldagen 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tarieven 40 € 80 € 120 € 155 € 190 € 220 € 250 € 280 € 310 € 340 € 

 
WE GAAN UIT VAN EEN EZEL VOOR TWEE OF DRIE PERSONEN.  
 
OVERIGE MOGELIJKHEDEN 
*We kunnen ook tochten van een halve dag leveren  
* ook organiseren we excursies voor scholieren en voor groepen  mentaal gehandicapten 
 
Naast onze gite d’etape hebben we ook nog de beschikking over een gite de sejour voor 19 personen, 
we  kunnen we gedurende het hele jaar groepen ontvangen, die verder self-supporting zijn. Tarieven 
op aanvraag, afhankelijk van het seizoen en de grootte van de groep). 
 

 



CONTACT:  
Mail:  un-ane-en-auvergne@wanadoo.fr  
Telefoon Jean  :   00 33 (0)4 71 00 76 88 
 
Routebeschrijving:  
 
Vanaf het noorden: vanaf Parijs (6,5 uur) neemt u de A 71 tot aan Clermont Ferrand, daarna de A75 
tot afslag Brioude. Afslag N 102 leidt u naar Allegre. 
 
Vanuit het oosten: bij Lyon (2 uur) neemt u de A 47 tot aan St Etienne. Daarna de N 88 tot aan Puy-
en-Velay 
 
Vanaf het zuidoosten: via Aubenas naar Le Puy-enVelay 
 
Vanaf het westen: naar Clermont Ferrand, daarna de A 75 tot afslag Brioude, daarna de N102 
 
Vanaf het zuiden: ga via Rodez of aurillac, tot aan Brioude, neem daar de afslag N102, richting 
Allegre. 

 
 
 
 
 
 
 
 


