
OMGEVING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Boodschappen 
Les Boudards is een gehuchtje en maakt deel uit van de gemeente Durmignat. 
In St. Eloy les Mines, op 7 km afstand van Les Boudards,  kunt u terecht voor alle dagelijkse 
boodschappen. Er zijn twee grote supermarkten, Carrefour en de Lidl. En natuurlijk vele bakkers 
Verder zijn er banken met pinautomaten, een postkantoor, een wijnwinkel, slagerijen, kappers, een 
kantoorboekhandel waar men ook Nederlandse kranten kan kopen, apotheken, enzovoorts. 
Elke zaterdag is er markt op het plein voor het gemeentehuis. 
 
In Lapeyrouse (op 3 km) is de dichtstbijzijnde bakker te vinden. 
 
Restaurantjes 
In St. Eloys les Mines zijn verschillende restaurants te vinden, waaronder Saint Joseph. 
De chef-kok heeft eerst gewerkt in het prachtige restaurant Vindrië aan de Sioule (helaas ter ziele gegaan 
in 2012). 
In Montaigut vindt u onder andere een pizzeria en restaurant La Poste, waar een menu te krijgen is voor 
weinig geld, met keuze uit vele salades als voorgerecht,en heerlijke toetjes. 
Vooral aan te bevelen om te lunchen. 
In La Crouzille (even na Montaigut op de weg naar Montlucon slaat u linksaf) treft u restaurant  
La Claie des Champs aan, in een landelijke omgeving met prachtige vergezichten,  
waar je lekker kunt eten. 
In het dorpje Menat vindt u de klassieke Franse keuken in restaurant Desmaison. 
Een andere aanrader is Le Gare (zoals de naam zegt tegnover het station) in Louroux de Bouble. 
 
Bezienswaardigheden 
De Auvergne is het groene hart van Frankrijk en is gelegen in het hart van het Centraal Massief in 
Frankrijk met maar liefst 80 oude vulkanen.  De Puy de Dôme is de bekendste in de Auvergne. 
 
Clermont Ferrand is de hoofdstad van de Auvergne met vele gebouwen van zwart basalt  
en met als hoogtepunt de gotische kathedraal.  Dichter bij Les Boudards ligt Montlucon 
met een mooi middeleeuws centrum.  
Stadjes als Moulins en Vichy zijn een bezoek meer dan waard. 
In het kuuroord Néris les Bains vindt u vergane glorie en de voormalige grandeur van talloze hotels. 
In het dorpje Saint-Pourcain kunt u de gelijknamige wijn proeven. 
 
Een echte aanrader is Charroux, een middeleeuws stadje, bekend om de mosterd en  
de notenolie, heerlijke natuurlijke eau de toilettes en zeepjes, delicatessenzaakjes en winkeltjes 
met sieraden en snuisterijen. 
Ook kunt u  in Charroux een klein horlogemuseum bezoeken. 
Op de weg naar Charroux kunt u stoppen in het dorpje Veauce, met een van de vele kastelen 
die er in de Auvergne zijn.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.toerisme-
frankrijk.nl, waar een historische kastelenroute beschreven wordt. 
 
Het bovenstaande is uiteraard niet volledig maar geeft een indruk van wat er allemaal te zien is in 
de Auvergne en in de buurt van Les Boudards. 
 
Activiteiten 
Voor de sportieve vakantiegangers zijn er vele mogelijkheden.  Om te beginnen is de Auvergne een  
prachtig wandel- en fietsgebied,  al schreef een van onze gasten dat het eerder vals dan plat was. 
 
Kanovaren is o.a. mogelijk in de rivier de Sioule,  vlakbij Menat (Gorges de Sioule), maar ook  
in de rivier de Alliers.   Ook zijn er mogelijkheden om te golven,  bijvoorbeeld vlakbij Néris les Bains. 
 
De Auvergne is een nog ongerept vakantiegebied,  en ons motto is:  ontdek zelf je plekje. 


