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Fietsen in de Vercors
De streek is door zijn afwisselende bergroutes een ware 
uitdaging voor de cyclosportieve fietser. 
Niet voor niets is de Vercors gekozen voor een etappe van de 
Tour de France 2004. Een ander groot voordeel zijn de 
rustige wegen; tijdens het fietsen komt u nauwelijks ander 
verkeer tegen. 

Diversiteit
Rencurel is door de centrale ligging een perfecte uitvalsbasis 
voor heel veel verschillende fietsroutes. 
Zo kunt u talloze tochten maken, zonder steeds dezelfde 
stukken af te hoeven leggen. U kunt bij ons letterlijk alle 
kanten op!
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Routemap
Wij hebben voor onze fietsers een map met 20 routes op vier niveaus (1 - 4), startend 
vanuit Hôtel le Marronnier. Om u een idee te geven, vindt u hier van elk niveau een kort 
overzichtje. 

Lans en Vercors - 
Villard de Lans
Duur: ca. 45 minuten
Afstand: 15 kilometer
Hoogteverschil: 50 meter
Niveau: 1 

       Tour du Canton 
(via Col de la Croix Perrin)
Duur: ca. 1 uur en 30 minuten
Afstand: 32 kilometer
Hoogteverschil: 350 meter
Niveau: 2

  

    
La Route des Coulmes
Duur: ca. 5 uur 
Afstand: 100 kilometer
Hoogteverschil: 2500 meter
Niveau: 3 

La Bataille
Duur: ca. 6 uur en 30 minuten
Afstand: 151 kilometer
Hoogteverschil: 2000 meter
Niveau: 4 
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Ons hotel is al jaren erg populair bij fietsers uit (met name) Nederland, België en de 
Verenigde Staten. Wij weten daarom inmiddels precies wat fietsers wensen en hebben 
daar onze faciliteiten op aangepast: 

• Afsluitbare fietsenstalling 
• Onderhoudsmogelijkheden voor de fiets
• Map met 20 prachtige routes 
• Goede bedden met donzen dekbed of dekens

Fietserspakket (€ 9,50 p.p.)
• Extra uitgebreid en stevig ontbijt
• Na het fietsen (16:00 - 17:30 uur) 
  extra pastasnack
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Arrangement Cyclosportief vanaf € 309,00 p.p.
• Welkomstdrankje & hapjes
• 6 overnachtingen, 2 personen per kamer
• Half pension (extra uitgebreid stevig ontbijt, extra pastasnack en driegangendiner)
• Heerlijke bedden met donzen dekbed
• Afsluitbare fietsenstalling
• Onderhoudsmogelijkheden voor de fiets
• Ter voorbereiding online toegang tot de 25 fietsroutes 

U bent extra voordelig uit met ons fietserarrangement. 
Heeft u nog vragen, mail of bel ons dan even!
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