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Het schiereiland Bretagne ligt in het noordwes-
ten van Frankrijk en strekt zich over een lengte 
van 300 kilometer uit in de Atlantische Oceaan. 
Het landschap wordt door de Bretons verdeeld 
in Armor (het land van de zee) en Argoat (het 
binnenland). Met 3.2 miljoen inwoners en een 
oppervlakte van 27.000 km2 is Bretagne één van 
de grootste regio’s van Europa.  

In de prehistorie richtten de eerste bewoners van het 
schiereiland de bekende megalithische monumen-
ten op die nog altijd met mysteries omgeven zijn. 
Zij werden gevolgd door de Kelten, die het gebied 
tot “Armorica” dopen (bekend van Asterix&Obelix!). 
Hun invloed is nog altijd terug te zien in de Bretonse 
taal en cultuur. Zij weten zich lange tijd te verzetten 
tegen Caesar, die uiteindelijk in 57 v. Chr. toch de 
overwinning behaalt. Tot de 16e eeuw behoudt de 
regio haar onafhankelijkheid, tot zij in 1532 (onder 
speciale voorwaarden!) bij Frankrijk wordt ingelijfd.

Met meer dan 2700 kilometer kust is Bretagne een 
geliefde bestemming voor watersporters en wan-

delaars. Geen enkele plek in Bretagne is meer dan 
100 kilometer van de kust verwijderd. Langs de Bre-
tonse kust liggen bijna 300 eilanden.

Het klimaat in Bretagne is vaak onderwerp van ge-
sprek. Het regent toch altijd? Niet helemaal waar! De 
Golfstroom zorgt voor een mild klimaat, met name 
in de Golf van Morbihan. De winters zijn aangenaam 
en het voorjaar begint vroeg. De vaak aanwezige 
wind en de sterke invloed van de getijden zorgen 
ervoor dat zon, wolken en regen elkaar afwisselen. 
Zoals de Bretons zelf gekscherend zeggen: “In Bre-
tagne is het meerdere keren per dag mooi weer”!

Bretagne heeft nog altijd een eigen taal: het Bre-
tons. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de verkeersbor-
den, die tweetalig zijn. Tegenwoordig spreken ca. 
200.000 mensen het brezhoneg.

Bretagne is in het Bretons Breizh. Met “Be Breizh!” 
wensen de Bretons elkaar veel geluk of succes. Het 
is ook een uitnodiging van de gastvrije Bretons om je 
door Bretagne te laten betoveren! Dus.. Be Breizh!

met BretagneMaak kennis
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Saint Malo - Baai van Mont Saint-Michel 
Het grootste getijdenverschil van Europa doet het zee-
landschap voor je ogen veranderen.  Een bijzonder 
fenomeen! Ook bewonder je hier schitterend erfgoed 
en uitgestrekte coulisselandschappen. 

Baai van Saint-Brieuc – Paimpol – de Kapen
Bijzondere landtongen en kliffen, afgewisseld met 
zandstranden en een steeds weer andere lichtinval… 
De natuur is hier overweldigend!

Roze Granietkust - Baai van Morlaix
Een unieke kustlijn met bijzonder gevormde rotsfor-
maties in roze kleuren, waarlangs vogels en dolfijnen 
zich graag laten zien en de typisch Bretonse religieuze 
bouwwerken (enclos paroissiaux) te vinden zijn.

Brest Terres Océanes
Het ‘einde van de wereld’ biedt ongerepte eilanden, 
spectaculaire rotsen en verborgen riviermondingen 
(abers). De kust biedt bijzondere uitzichten en veel 
aanbod voor watersporters. 

Het Hart van Bretagne – Kalon Breizh
Kalon Breizh, “Welkom in het hart van Bretagne”! Een 
heuvelachtige streek vol valleien, bossen, rivieren en 
kanalen, rijk aan tradities en vol van moderne Bre-
tonse cultuur. 

Brocéliande
Brocéliande is doordrongen met de legendes van Ko-
ning Arthur, Merlijn de tovenaar en vele anderen. De 
historische plaatsen en mysterieuze bossen betoveren 
haar bezoekers.

Rennes en de toegangspoorten van Bretagne
Dynamiek, optimisme en cultuur, dat is wat je in dit 
gebied vindt. Samen met de historische grensdorpen 
vormt Rennes de sfeervolle “toegangspoort” naar Bre-
tagne.

Quimper Cornouaille
Deze authentieke streek is een paradijs voor surfers. 
De bijzondere landschappen vormen al eeuwen een 
bron van inspiratie voor kunstenaars. 

Zuid-Bretagne – Golf van Morbihan
De ontspannen sfeer in de Golf van Morbihan is ideaal 
voor het verkennen van de eilanden, het doorgron-
den van de geheimen van de menhirs en het flaneren 
langs de havens.

Bretagne Loire Océan
Van uitgestrekte moerassen en langgerekte zand-
stranden tot enorme cruiseschepen: hier is alles groot. 
Een gebied dat zich goed op de fiets, te voet of vanaf 
het water laat ontdekken.

De wereld van..

met Bretagne 10 werelden 
in één regio

Bretagne is een veelzijdige regio. 
Ontdek hier de 10 verschillende bestemmingen.

Baai van Saint-Brieuc – 
Paimpol – de Kapen

Het Hart van Bretagne –
Kalon Breizh

Roze Granietkust – 
Baai van Morlaix Saint Malo – Baai van 

Mont Saint-Michel 

Rennes en de toegangs-
poorten van Bretagne

Bretagne Loire Ocean

Zuid-Bretagne – 
Golf van Morbihan

Quimper Cornouaille

Brest 
terres océanes

Broceliande

	Ontdek alle bestemmingen
www.bretagne-vakantie.bzh/ontdek-de-bestemmingen
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In 1980 knapten enkele liefhebbers in Brest een 
kleine vloot traditionele zeilschepen op. In diezelfde 
zomer vierden zij samen het nieuwe leven van dit 
oude maritieme erfgoed. Langzaam groeide de vie-
ring uit tot een enorm festival, met honderdduizen-
den bezoekers. 

Het vierjaarlijkse festival vindt in juli 2016 voor de 
7e keer plaats. Uit de hele wereld komen grote zeil-
schepen, historische boten, exotische vloten en ple-
zierjachten samen in de wateren rondom Brest. Een 
bijzonder gezicht! Zoals ieder jaar zal de “Royale” 
van de Nationale Marine alom aanwezig zijn. Zij 
opent niet alleen de deuren van een deel van haar 
arsenaal, maar speelt ook een rol in de vele spek-
takels op zee. 

Terwijl op het water meer dan 1000 schepen zich 
verzamelen is het ook op de kades feest. Muziek 
is de rode draad van de festiviteiten. Enkele 3000 
muzikanten en meer dan 200 bands zorgen dag en 
nacht voor een feestelijke sfeer. Het festival nodigt 
zeelieden uit heel de wereld uit, die een eigen dorp 
inrichten om de bezoeker te laten proeven van de 
sferen uit hun land. Ook verzamelen Bretonse vis-
sers en boeren zich om hun specialiteiten met de 
bezoekers te delen. Daarnaast zijn er exposities, 
activiteiten voor kinderen, maritieme parades en 
vuurwerk. Een fantastisch spektakel, zowel op het 
vaste land als op het water! 

Fêtes Maritimes Internationales Brest
13 tot 19 juli

En er is meer.. 
Op 19 juli eindigen de feesten in Brest. Traditioneel 
wordt het festival afgesloten met een grote parade 
van honderden schepen richting Douarnenez. In 
Douarnenez vindt aansluitend van 19 tot 24 juli het 
tweejaarlijks ‘Temps Fête’ plaats. Centraal staan in 
deze dagen de honderden vissersboten en zeilsche-
pen die een indrukwekkend schouwspel verzorgen 
tijdens de verschillende parades, races en behen-
digheidswedstrijden. Op de kaden van de sfeervolle 
haven Port Rhu worden concerten georganiseerd en 
films geprojecteerd op het zeil van een boot. Kinde-
ren kunnen kennismaken met de zeilsport of leren 
klimmen in de mast. 

	Meer informatie
www.tempsfete.com

	Meer informatie
www.brest2016.fr



7

in juli 2016

Interkeltisch Festival
Lorient, 5 t/m 14 augustus 2016
Jaarlijks delen ruim 700.000 bezoekers hun lief-
de voor de Keltische muziek tijdens het Interkel-
tisch Festival.
Duizenden muzikanten en dansers uit Schotland, 
Ierland, Galicië, Australië en natuurlijk Bretagne, 
komen samen in Lorient. De Binious, Gaïta’s en Pi-
brochs (doedelzakken) vullen de straten met vro-
lijke muziek. Terwijl de toeristen genieten van de 
exotische sferen, trekken de bewoners hun kilt aan, 
om samen te genieten van dit feest ter ere van de 
Keltische cultuur. 

	Meer informatie
www.festival-interceltique.bzh

Festival Les Filets Bleus
Concarneau, 12 t/m 16 augustus 2016
Al meer dan een eeuw vieren de Bretons jaarlijks 
in Concarneau het “Feest van de Blauwe Netten”.
Ooit begon het festival om steun te betuigen aan 
de verarmde sardinevissers. Tegenwoordig is het 
uitgegroeid tot een groot feest en een bijzondere 
Bretonse traditie. Bretonse vrouwen kleden zich in 
klederdracht en door de straten galmen de klanken 
van de doedelzak. Overdag zijn er allerlei activitei-
ten, zoals optochten, Bretonse spelen, lessen in de 
Bretonse dans en culinaire demonstraties. ’s Avonds 
zijn er gratis concerten en optredens. Tijdens dit 
bijzondere festival beleven bezoekers traditie in een 
modern jasje!

	Meer informatie
www.festivaldesfiletsbleus.fr

Festival Les Vieilles Charrues
Carhaix, 14 t/m 17 juli 2016

Tussen schilderachtige bossen en opmerkelijke 
rotsformaties wordt in Bretagne voor de 25ste 
keer op rij het grootste festival van Frankrijk 
georganiseerd: Les Vieilles Charrues. 
Van 14 tot en met 17 juli wordt het rustige dorpje 
Carhaix omgetoverd tot een waar festivalterrein en 

worden meer dan 250.000 bezoekers verwacht. Vo-
rig jaar traden grote internationale sterren als David 
Guetta, George Ezra en Lionel Richie op. Voor het 
25-jarig jubileum wordt weer een spectaculair pro-
gramma verwacht!

Evenementen 
in 2016

Van moderne bands tot traditionele muziek en een 
feest ter ere van de Bretonse cultuur: een kleine 
selectie uit het brede aanbod van evenementen in 
Bretagne dit jaar.

Meer evenementen 
www.bretagne-vakantie.bzh/bekijken-doen/

evenementen/grote-evenementen
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In Bretagne vinden het hele jaar door gratis fes-
tivals en evenementen plaats.

Van 14 tot en met 22 mei 2016 vieren de Bretons 
bijvoorbeeld het ‘Fête de la Bretagne’, met typische 
‘Fest Noz’ (letterlijk “feesten van de nacht”), shows 
en concerten. In La Gacilly toont het fotofestival 
‘Peuples & Natures’ al 12 jaar lang tussen juni en 
september enorme, prachtige foto’s in de straatjes 
van het dorp én midden in de natuur. Begin juli kun 
je in de straten van Rennes allerlei optredens bijwo-
nen tijdens het straattheaterfestival Tombées de la 
Nuit. Halverwege juli wordt Vannes tijdens de His-
torische Feesten omgetoverd tot een middeleeuwse 
stad met optochten in klederdracht, middeleeuwse 
gerechten en volksdansfeesten. Van 5 tot 14 augus-
tus kun je gratis concerten bijwonen tijdens het po-
pulaire Interkeltisch Festival van Lorient. 

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/bekijken-doen/evenementen/grote-evenementen

	Meer informatie
www.rando-tourismebretagne.com

Evenementen en festivals

Bijzondere tochten
Geen entree en geen materiaalkosten: een wan-
deling biedt je kosteloos bijzondere plekken en 
landschappen.

Wandelaars profiteren van beschermde natuurge-
bieden, ver weg van de autowegen. De GR34, ook 
wel het Douanepad genoemd, loopt langs de gehele 
kustlijn van Bretagne en toont  adembenemende 
uitzichten en pittoreske baaitjes! In de Monts d’Ar-
rée geeft het hoogste punt in Bretagne (385 me-
ter) een panoramisch uitzicht over Crozon en de 
baai van Douarnenez. Het binnenland van Bretagne 
doorkruis je midden in de natuur via het Kanaal van 
Nantes naar Brest, waarlangs 360 kilometer aan 
paden zijn aangelegd. 

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/ontdek-de-bestemmingen

Highlights van Bretagne
Bretagne staat bekend om haar adembenemende 
landschappen en mysterieuze plekken.

En het goede nieuws is: deze zijn 100% gratis te 
bezoeken! Van de mythische plekken in Brocéliande 
tot de Roze Granietkust en onmisbare plekken als 
het schiereiland Crozon, Pointe du Grouin, Cap Fré-
hel of de Pointe du Raz, de toegang is overal gratis. 
Ook heb je vrije toegang tot de megalithische mo-
numenten van Monténeuf die hier 5000 jaar geleden 
werden opgericht. Bij al deze plekken kun je gratis 
parkeren en overal in Bretagne geldt: geen tolwe-
gen! 

Evenementen, bezienswaardigheden, 
wandeltochten.. Waarom zou je betalen 
als je ook gratis kunt genieten op vakantie? 

Gratis op stap
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Balade	en	mer

Dat Bretagne een populaire bestemming is in de 
zomer is bekend. Strand, zee, kamperen, lekker 
eten.. Alle ingrediënten voor een geslaagde zo-
mervakantie zijn aanwezig! Ook in de andere sei-
zoenen is Bretagne een fijne bestemming. 
De lentes in Bretagne zijn vaak zacht. Hét ideale 
seizoen om je wandelschoenen aan te trekken en 
te genieten van de opbloeiende natuur. Vanaf april 
bloeit op de Archipel van Glénan de unieke ‘Narcis 
van Glénan’ en aan de kust en in de Monts d’Arrées 
vertonen de landschappen een waar kleurenspekta-
kel met paarse heide en gele brem. 
Ook als na de zomervakantie de grote groepen toe-
risten huiswaarts zijn gekeerd, is het klimaat nog 
zacht en kun je in alle rust de mooiste plekjes van 
Bretagne verkennen. Tegen het eind van september 
tooit de natuur zich in prachtige herfstkleuren. Het ei-
land Ouessant is een paradijs voor vogelliefhebbers. 
Helemaal als in het najaar exotische trekvogels hier 

een tussenstop maken voor zij verder vliegen naar 
warmere oorden. Ook worden in het najaar de appels 
geoogst, waarvan de Bretonse cider wordt gemaakt. 
Een leuke gelegenheid om een kijkje te nemen bij de 
productie, of via de ‘Route van de Cider’ alles over ci-
der te ontdekken. Voor een herfstwandeling is het bos 
van Brocéliande de uitgelezen plek: slenteren langs 
heidevelden en meren, speuren naar paddenstoelen 
en kastanjes en genieten van de herfstkleuren! 
Als de winter aanbreekt kun je heerlijk uitwaaien aan 
de Bretonse stranden en hier direct de meest spec-
taculaire getijden van Europa aanschouwen. In de 
oude piratenstad Saint-Malo slaan bij vloed de hoge 
golven tegen de vestingmuren en bij eb kun je op de 
uitgestrekte zandstranden voetvissen. De winter is 
ook het ideale seizoen om volledig tot rust komen in 
één van de vele wellness centra. 
Ook niet onbelangrijk: buiten het hoogseizoen pro-
fiteer je van lage prijzen!

Vier seizoenen 
in Bretagne

Lente, zomer, herfst of winter.. In Bretagne 
is altijd genoeg te beleven!

Sensationeel Bretagne
Met een kustlijn van maar liefst 2700 kilometer 
is Bretagne een paradijs voor liefhebbers van de 
zee.
De 21 badplaatsen die zich hebben verzameld onder 
de naam ‘Sensation Bretagne’ bieden het hele jaar 
door voor ieder wat wils. Landelijk in Cancale, idyl-
lisch in Fouesnant-les-Glénan, kleurrijk in Erquy of 
romantisch in Trébeurden.. En wie op zoek is naar 
wat avontuur vindt langs de Bretonse kust activiteiten 
voor jong en oud, zoals kayakken op zee, fietstochten 
voor het gezin, Stand-Up-Paddlen of blowkarten.  De 
badplaatsen van Sensation Bretagne werken samen 
om bezoekers een zo plezierig mogelijk verblijf te be-
zorgen! 

	Meer informatie
www.sensation-bretagne.com

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/ideeen-opdoen/op-basis-van-het-seizoen

Evenementen, bezienswaardigheden, 
wandeltochten.. Waarom zou je betalen 
als je ook gratis kunt genieten op vakantie? 
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Bretonse ervaring: Met de kajak naar de vuurtoren van Croix 
Tegenover het eiland Bréhat ligt de vuurtoren 
van Croix, die eenvoudig te bereiken is over het 
water.
Met een zeekajak peddel je tussen de roze rotsen 
en de aalscholvers naar de vuurtoren van 13 meter 
hoog. Een bijzondere en mooie manier om hier aan te 
kunnen leggen! Vanaf de voet van de toren is het uit-
zicht op de kustlijn en het eiland Bréhat uitzonderlijk. 
Eenmaal aangemeerd opent de gids de deuren naar 
de ‘hel’, zoals vuurtorenwachters vuurtorens op zee 
noemden (op het vaste land werden ze het ‘paradijs’ 
genoemd). Een gekke naam voor dit paradijselijke 
plekje! Dankzij de gids en het unieke inkijkje in deze 
vuurtoren op zee is dit het perfecte moment om de 
geheimen van vuurtorens te ontdekken. Een smake-
lijke pauze met vers appelsap en gezouten karamel 
geeft weer wat energie voor de terugtocht naar het 
vaste land. Deze ‘Bretonse ervaring’ biedt een bij-
zondere gelegenheid om een sportieve tocht op het 
water te combineren met uitzichten op de prachtige 
kust van Bretagne en de ontrafeling van de geheimen 
van de vuurtoren. 

	Meer informatie
www.brest-terres-oceanes.fr/fr/article/le-finistere-nord-ses-cotes-et-ses-phares

De mysterieuze 
wereld van de 

vuurtorens

52 vuurtorens sieren de Bretonse kust. Dat is bijna 
een derde van de Franse vuurtorens! Niet zo gek 
als je bedenkt dat Bretagne een kustlijn van bijna 
2700 km telt. Met hun eigen geschiedenis en 
legendes vormen de vuurtorens een interessant 
erfgoed. 

Of ze nu op het vaste land zijn gebouwd of midden 
op zee, vuurtorens maken deel uit van het decor in 
Bretagne en vormen ook een grote trots voor de 
Bretonse bevolking. 

Het water bij Brest en de Abers, in het noorden van 
de Finistère, is een veelvuldig gebruikte doorgang 
voor vaarverkeer tussen de Noordzee en de Atlan-
tische Oceaan. Om de boten veilig door het gebied te 
loodsen, zijn alleen hier al 23 vuurtorens gebouwd. 
Langs deze ‘Route des Phares’ (vuurtorenroute) ligt 
bijvoorbeeld de vuurtoren van Pontusval, bij Brigno-
gan-Plages, die in 1869 in gebruik werd genomen 
om een einde te maken aan de vele schipbreuken 
die werden geleden aan de ‘Côte des Légendes’. Iets 
meer naar het westen staat één van de ‘vedettes’ van 
de vuurtorens aan het Kanaal: de vuurtoren van L’Île 
de Vierge, de hoogste van Europa, gebouwd op 1,5 
km van het vaste land. De laatste vuurtorenwachter 
verliet deze toren in 2010, waarmee het de langst 
bewoonde vuurtoren in Bretagne was. De vuurto-
ren op het eiland Louët wordt verhuurd. Voor één 
nachtje ben je helemaal alleen op dit onbewoonde 
eiland. De vuurtoren van Saint Mathieu ligt op een 
unieke locatie te midden van de overblijfselen van 
een abdij. De Créac’h, op het eiland Ouessant, is met 
zijn zwarte en witte strepen één van de krachtigste 
vuurtorens ter wereld. Deze vuurtorens zijn allemaal 
geklasseerd als Historisch Monument. Een bezoek 
aan een vuurtoren geeft een inkijkje in het leven van 
de vuurtorenwachter, onthuld mysterieuze legendes 
en biedt bovendien een prachtig uitzicht.

De Vuurtorenroute 

Strand in Saint-Coulomb

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/ideeen-opdoen/beleef-een-bretonse-ervaring
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Balade	en	mer

In Rennes verenigen van maart tot augustus 
2016 de Champs Libres, het Fond Régional d’Art 
Contemporain Bretagne (FRAC) en het parlement 
van Bretagne zich om een expositie op te zetten, 
gewijd aan twee grote figuren in de internationale 
wereld van de design: Ronan en Erwan Bouroullec 
(geboren in 1971 en 1976 in Quimper). 

De laatste jaren was hun werk onderwerp van talrijke 
exposities in Frankrijk en in het buitenland. Voor de 
eerste keer exposeren de gebroeders Bouroullec nu 
in hun ‘eigen’ Bretagne een belangrijke collectie van 
hun recente werk. Het grootste deel hiervan is nog 
nooit vertoond. 
De expositie in het FRAC Bretagne zal zijn gewijd aan 
het design van gebruiksvoorwerpen, zoals stoelen, 
tafels en lichten. De binnenplaats van het parlement 
van Bretagne ontvangt een onvoorspelbaar architec-
turaal project. Hier wordt de bezoeker uitgenodigd 
een pauze te houden en het werk in zich op te nemen. 
Ook worden er verschillende artistieke evenementen 
georganiseerd. In het kader van een didactische en 
interactieve expositie tonen Les Champs Libres een 
reflectie van de gebroeders op de (fictieve) aankle-
ding van de openbare ruimte in de stad. Dit is het 
eerste project voor publieke ruimte van de gebroe-
ders Bouroullec. Les Champs Libres vieren dit jaar 
tevens hun 10e verjaardag en organiseren in het ka-
der hiervan verschillende evenementen voor publiek 
van alle leeftijden. 

Rennes: 
Hoofdstad van de 

moderne kunst

Vanaf 27 maart 2016 verzorgt KLM/Air France een 
directe vlucht vanaf Amsterdam naar Rennes. Een 
ideale aanleiding om deze levendige Bretonse 
hoofdstad beter te leren kennen. Naast de gezellige, 
dynamische sfeer en de vele cafés en restaurants 
vind je er in 2016 ook veel aandacht voor moderne 
kunst. 

Kunstschatten in de straten van Rennes
Rennes: de houten vakwerkhuizen, het Parle-
ment... deze afbeeldingen vind je op alle ansicht-
kaarten terug. De moderne kunstwerken en ge-
bouwen zijn daarentegen veel minder bekend.
Overal in Rennes zijn moderne kunstwerken ver-
borgen. Onopvallend of opmerkelijk, vaak bijzonder 
origineel en geïnstalleerd op verrassende plekken 

zoals in een parkeergarage! Aître Voyages laat de be-
zoeker kennismaken met deze contemporaine kunst 
tijdens een wandeling die toegankelijk is voor alle 
nieuwsgierigen. Langzaamaan kijken de deelnemers 
anders naar de omgeving en ontdekken eigenlijk dat 
ze zich in Rennes vaak zonder het te merken IN een 
kunstwerk bevinden. 

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/ideeen-opdoen/beleef-een-bretonse-ervaring

	Meer informatie
www.bouroullec.com

De terugkeer van de gebroeders Bouroullec
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Bretagne biedt veel sportieve mogelijkheden. 
Deze zijn niet alleen voorbehouden aan de 
topsporters onder ons. Een paar actieve tips 
voor ieder niveau! 

Actieve vakantie 
voor iedereen

Spring maar achter op 
mijn (elektrische) fiets
Met meer dan 1500 km aan fietspaden biedt Bre-
tagne tal van fietsmogelijkheden.
Voor diegenen die de auto achter willen laten, maar op-
zien tegen het bedwingen van het soms heuvelachtige 
landschap, zijn er op veel plekken elektrische fietsen 
te huur. Zo kan iedereen profiteren van de prachtige 
aangelegde routes! De Roze Granietkust is voor iede-
reen bereikbaar met de fiets dankzij het fietsnetwerk 
‘Vélek’tro’, dat meer dan 100 elektrische fietsen be-
schikbaar heeft. Door Brocéliande fiets je langs legen-
darische plekken, megalithische monumenten en een 
prachtige natuur dankzij de fietsen van Bike tour. Van-
af 17 verhuurpunten zijn er 20 routes uitgestippeld die 
met het gratis gidsje voor jong en oud toegankelijk 
zijn. Ook op steeds meer andere plekken in Bretagne 
vind je elektrische fietsen. 

Rondje om het schiereiland
Een eenvoudige wandeling die voor iedereen toe-
gankelijk is, dat is de zesdaagse route rondom het 
schiereiland Crozon in het westen van Bretagne.
De wandeling gaat langs talrijke opmerkelijke plekken, 
zoals de monding van de rivier de Aulne, de intieme 
haven van Fret, de rotsachtige Pointe de Pen-Hir en de 
bekende Cap de Chèvre. Onderweg zie je bijzondere 
vogelsoorten. Liefhebbers van erfgoed zullen de brug 
van Térénez, de oude abdij van Landévennec, de to-
ren van Vauban en de oude vestingwerken waarderen. 
Het vertrekpunt van deze wandeling is de trekkershut 
Ty Bihan in Rosnoën. De wandeling is zo opgezet dat 
deze voor ieder niveau toegankelijk is. Een uitgebreide 
beschrijving staat in de (Franse) gids “Le tour des 
Monts d’Arrée et la Presqu’île de Crozon”. Uiteraard 
kun je ook delen van deze route bewandelen.

	Meer informatie
www.rando-tourismebretagne.com

	Meer informatie
www.cycling-brittanytourism.com

Bretonse ervaring: 
Actief in het water

Surfen iets te uitdagend? Waterskiën iets te snel? 
Maak kennis met een watersport die voor iedereen 
toegankelijk is: de ‘marche aquatique’ oftewel 
wandelen door het water.
Naast wandelen worden er echter ook allerlei oefe-
ningen gedaan in het water en wordt de conditie ge-
traind: grote passen, dribbelen, springen… Ondanks 
het verkoelende water krijg je het toch warm! Zonder 
de gewrichten te belasten worden de spieren volop 
getraind tijdens deze workout in het water. Een ideale 
watersport, toegankelijk voor jong en oud!
Prijs: € 10 per persoon

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/ideeen-opdoen/beleef-een-bretonse-ervaring



Weg van het leven 
van alledag

Even weg van de dagelijkse drukte, werk 
en spanning thuis laten en nieuwe 
energie opdoen. Enkele tips voor een 
ontspannen verblijf in Bretagne!

Letterlijk afstand nemen op 
een Bretons eiland
Deinen op de golven, uitkijken over het weidse zee-
landschap, genieten van de vogels… Een boottocht 
naar de eilanden in Bretagne is al een beleving op 
zich! Met bijna 300 eilanden is er in Bretagne keuze 
genoeg. 
Ieder eiland heeft een eigen karakter. Zo is er het ruige 
Ouessant, het lieflijke Groix en het eigenzinnige Sein. 
Op de Archipel van Glénan waan je je op de Cana-
rische eilanden. Het water is helder blauw, het strand 
wit. Al na 10 minuten varen vanaf het vasteland waan 
je je op Île de Bréhat, met haar mediterrane vegetatie 
en typische dorpsstraatjes, op een verre bestemming. 
En het grootste eiland van Bretagne, Belle-Ile-en-Mer, 
doet haar naam eer aan met haar rustige stranden, 
spectaculaire kliffen en kleurrijke havens. De Bretonse 
eilanden zijn een perfecte plek om afstand te nemen 
en nieuwe energie op te doen.

	Meer informatie
 www.bretagne-vakantie.bzh/ontdek-de-bestemmingen/de-eilanden-van-bretagne

Bretonse ervaring: 
lichaam en geest ontspannen met SUP Yoga

Tussen Carnac en La Trinité-sur-Mer nodigt wind-
surfkampioene Sarah je uit voor een originele 
combinatie van Stand Up Paddle (SUP) en Yoga
Op het helderblauwe water, met een fantastisch 
uitzicht op het Bretonse kustlandschap, worden op 
het ritme van de ademhaling oefeningen gedaan op 
het SUP board. Het hoofd wordt leeggemaakt, het 
lichaam ontspant zich en een zacht briesje verfrist 
het gezicht. Na afloop is de ontspanning compleet 
wanneer je je uitstrekt op de plank en laat meedei-
nen op de golven. Eenmaal terug op het strand word 
je beloond met een (Bretons) aperitief! 
Prijs: € 45 per persoon

Prinsheerlijk ontspannen bij Koning Arthur
Bos, water, licht en stilte – Alle ingrediënten zijn 
hier aanwezig voor een droomverblijf, ver weg 
van de zorgen van alledag.
Niet ver van het bos van Brocéliande, gelegen aan 
het Lac au Duc en de golfbaan, is Hotel Le Roi Arthur 
een fantastische locatie om volledig tot rust te ko-
men. Buiten nodigt de natuurlijke omgeving uit tot 
een wandeling om het meer of een tocht langs het 
kanaal op een (elektrische) fiets, die bij het hotel 
verhuurd wordt. Binnen zorgt een spa, sauna, bub-
belbad en groot verwarmd binnenzwembad voor de 
nodige ontspanning. Het elegante hotel is een plek 
waar je de stress en spanning van je af kunt laten 
glijden en jezelf onder kunt dompelen in de sfeer-
volle omgeving van deze Bretonse regio. 

	Meer informatie
www.hotelroiarthur.com/en_GB/
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	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/ideeen-opdoen/beleef-een-bretonse-ervaring
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In BretagneBuiten de 
gebaande paden

Van moderne kunst in een traditionele kapel tot 
een enorme picknick.. Ook buiten de gebruikelijke 
toeristische trekpleisters is er in Bretagne van al-
les te beleven.

In de zomermaanden kun je in de omgeving van 
Pontivy een unieke ontmoeting tussen hedendaagse 
kunst en religieus erfgoed meemaken tijdens “Art 
dans les Chapelles”. In een twintigtal kapelletjes krij-
gen kunstenaars de gelegenheid moderne kunstwer-
ken te ontwerpen, geïnspireerd op de godsdienstige 
gebouwen. Via de speciale fietsroute geniet je niet 
alleen van de cultuur, maar ook van de omliggende 
natuur. 

Met de fiets kun je ook het groene binnenland van 
Bretagne langs het Kanaal van Nantes naar Brest ont-
dekken. Doe je dit op 7 augustus, dan kun je direct 
aansluiten bij de enorme picknick die op een twin-
tigtal plaatsen langs de kanalen in Bretagne wordt 
georganiseerd.

Een echte schatzoeker? Ga dan de rivier in om goud 
te zoeken! Vlakbij de Monts d’Arrée kun je met een 
goudzoeker op pad en leer je de kneepjes van het 
vak. Wadend door het water vind je met een beetje 
geluk je eigen schat! 

Niet ver van Dinan ga je het water op in de speciale 
belly boat. Een soort drijvende stoel, waarin je com-
fortabel het water op kunt om te vissen. Je komt zo 
op plekken waar je vanaf de oevers niet zomaar bij 
kunt. 

In de zomermaanden worden de typische calvaires 
(Bretonse religieuze bouwwerken) in de Finistère bij-
zonder verlicht. Het lichtspel is zo ontworpen dat je 

een idee krijgt van de kleuren die de beelden vroeger 
gehad hebben en waarvan nu niets meer terug te 
vinden is. Tijdens de dagen waarop het lichtspel te 
zien is, organiseert elke deelnemende plaats gratis 
activiteiten: rondleidingen met gids, exposities, ken-
nismaking met Bretonse volksdans, speurtochten, 
concerten, fest-noz (traditionele nachtelijke feesten) 
en optochten in traditionele klederdracht. 

Ook leuk! In juli wordt in Gourin het “Fête de la crêpe” 
gevierd, waarbij geprobeerd wordt het record van de 
grootste crêpe ter wereld te overtreffen. Je mag zelf 
ook een poging wagen! 

xx

xx

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh

Origineel 
overnachten



Een nacht doorbrengen tussen het karton 
of in een hutje mét spa? Ontdek deze originele 
accommodaties in Bretagne.

Origineel 
overnachten

Sweet dreams in de Coco Sweet van Le Ranolien
Het vakantiepark Le Ranolien ligt vlakbij de 
zee en het dorpje Ploumanac’h, dat dit jaar 
is uitgeroepen tot het favoriete dorp van de 
Fransen.
Nieuw in het uitgebreide aanbod aan accommoda-
ties is de Coco Sweet. De combinatie van huisje en 

tent maakt dit een ware ‘Glamping’ ervaring. De 
gemeubileerde ‘tent’ met Scandinavische uitstraling 
is geschikt voor twee tot vier personen en beschikt 
over een keukentje en een eigen terras. Midden in 
de natuur, maar mét comfort! 

Een slaapkamer met spa 
op Domaine de Meros

Dit domein, gelegen op een heuvel in de Finis-
tère, biedt originele en charmante accommo-
daties midden in de natuur.
Sinds kort worden er op Domaine de Meros, dat uit 
een terrein van 30 hectare bestaat, ook luxe ap-
partementen met een eigen spa aangeboden. De 
accommodaties zijn zo ingericht dat je met veel pri-
vacy kunt genieten van het prachtige uitzicht op de 
vallei. Zelfs vanuit de jacuzzi! Een ideale plek om 
je in alle rust terug te trekken met je geliefde of je 
familie.

	Meer informatie
www.leranolien.fr/nl/hebergement/144/Coco-Sweet-4-personen.html

Een huis van karton 
op Belle-Ile-en-Mer

Het eerste huis van karton in Frankrijk staat 
op Belle-Ile-en-Mer.
Zelfs de meubels zijn, van de lampen tot de gor-
dijnen, van karton. Al sinds lange tijd ontwerpt 
het echtpaar Nicole en Alain Lenoble in hun ate-
lier voorwerpen van karton. Het ultieme project is 
dit hele huis van karton! Gemaakt van gerecycled 
papier en goed isolerend is dit een duurzame over-
nachtinggelegenheid. De gastenkamer op de be-
gane grond biedt ruimte aan twee personen. Voor 
kinderen is het boomhuis in de tuin een droom die 
in vervulling gaat!

	Meer informatie
www.alilotcarton.fr

	Meer informatie
www.domainedemeros.com
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1. Tijdens het Feest van de Sint Jakobsschelp 
op 23 en 24 april 2016 staat Paimpol een 
heel weekend in het teken van de coquille 
Saint Jacques. 

 Op het programma staan concerten, tochtjes 
met vissersboten, botenparades en natuurlijk 
proeverijen. Tot wel 60.000 bezoekers vieren 
samen met de vissers het einde van het sei-
zoen. 

2.	 Bretagne is de thuisbasis van de Franse 
crêpes en galettes.

 De crêpes worden gemaakt van licht meel 
en worden vaak belegd met zoete ingrediën-
ten. De hartige galettes worden gemaakt van 
boekweitmeel. Traditioneel wordt de galette 
belegd met ham, kaas en eieren. Moderne crê-
peries beleggen hun galettes ook met geiten-
kaas en vijgenjam of met eend en aardappel-
puree. 

3.  De ‘Galette saucisse’ is een ware Bretonse 
specialiteit. 

 Puur, met ketchup, mosterd of een gebakken 
ei… De braadworst gerold in een galette is zeer 
geliefd in Rennes en omgeving. Ook in voet-
balstadions en tijdens straatfestivals is deze 
Bretonse hotdog populair. 

4.  Bij galettes en crêpes wordt cider gedron-
ken.

 Vooral Cornouaille in het zuidwesten en de Val-
lei van de Rance in het noordoosten van het 
appelrijke Bretagne zijn bekend om hun sma-
kelijke cider. Een glas cider met een vleugje 
zwarte bessenlikeur is onder de naam ‘Kir Bre-
ton’ een geliefd aperitief. 

5.  Gezouten boter is het hoofdingrediënt van 
de Kouign Amann. 

 Deze Bretonse lekkernij is gemaakt van bo-
ter, bloem en suiker. Dunne lagen brooddeeg 
besmeerd met de gezouten boter en suiker 
worden over elkaar heen gelegd en kort gebak-
ken. De beste Kouign Amann wordt gegeten in 
Douarnenez, in het zuidwesten van Bretagne. 

6.  De heerlijke oesters uit Cancale zijn wereld-
wijd bekend.

 De Franse koning stuurde in zijn tijd al zijn 
boden naar de kleine havenstad tussen Saint-
Malo en de Mont Saint-Michel om de zeer be-
geerde oesters aan het hof in Parijs te laten 
bezorgen. Sinds 1994 werd Cancale benoemd 
als ‘site remarquable du goût’ voor de bijzon-
dere kwaliteit van haar oesters.

7.  De Bretonse honinglikeur Chouchen is even-
eens geliefd. 

 De Kelten brachten het recept van Chouchen 
mee naar Bretagne en sindsdien is het onver-
anderd gebleven. Vers geperst appelsap 
brengt de fermentatie van de honing op gang. 
Als aperitief wordt Chouchen koud gedronken, 
maar in de winter is het ook warm te verkrij-
gen. 

8.  ‘Palets’ zijn eigenlijk ronde schijven, zoals 
een sjoelsteen, maar als ‘palets bretons’ 
zijn zij met veel boter en suiker het meest 
geliefde koekje in Bretagne.

 Het Bretonse familiebedrijf “Maison Guella” 
in Cancale bakt de dikke, ronde koekjes nog 
steeds op ambachtelijke wijze en nodigt be-
zoekers uit in de bakkerij. 

9.  In 1980 werd de gezouten karamel van 
Henri Leroux bekroond met de titel “Beste 
Snoepgoed in Frankrijk”.

 Naast gezouten boter en suiker horen ook 
hazelnoten en amandelen tot het geheime re-
cept. Caramel salé is als snoepje, als saus voor 
over het dessert, als ijs of als broodbeleg zeer 
geliefd bij jong en oud in Bretagne. 

10.  La Belle-Iloise, bekend om haar vrolijk 
gedecoreerde conservenblikjes, is een van 
oor-sprong Bretons bedrijf.

 De eersteklas sardines, tonijn en makreel wor-
den met de hand bewerkt volgens traditioneel 
recept om een optimaal behoud van de smaak 
te garanderen. De leuke blikjes maken het een 
extra leuk souvenir voor thuis!

10 feiten Over de Bretonse 
keuken
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Persreizen 
naar Bretagne 2016

Groepsreis: 
Terug naar de bron 
12 t/m 15 juni 2016

Individuele persreizen

Tijdens deze persreis gaan we ‘terug naar de 
bron’.

Op bezoek bij lokale producenten zien én proeven 
we waar de Bretonse producten vandaan komen. De 
auto laten we zoveel mogelijk staan en met de fiets 
gaan we terug naar de basis, de plekken waar Bre-
tagne om bekend staat: haar ruige kusten, lieflijke 
eilanden, culinaire lekkernijen en eigen cultuur. Ook 
op persoonlijk vlak gaan we terug naar ‘de bron’, 
tijdens een speciale sessie van SUP yoga (zie p13). 

“Terug naar de bron” is een persreis met aandacht 
voor thema’s als ‘lokaal’, ‘duurzaam’, ‘back to basic’, 
‘vaste ‘toeristische’ waarden’ en ‘ontspanning’. Inte-
resse? Neem dan contact op met Roosje, persatta-
ché Bretagne (zie hieronder voor de gegevens).

Wandelen of fietsen door de Bretonse landschap-
pen? Op zoek naar de oorsprong van legendes? 
De geheimen van de vuurtorens ontdekken? Ken-
nis maken met de cultuur van de Bretons? Of de 
nieuwste overnachtinggelegenheden in Bretagne 
leren kennen? Er is genoeg te ontdekken in Bre-
tagne! 

Heb je zelf een idee voor een reportage in Bretagne? 
De regio staat altijd open voor het meewerken aan 
individuele persreizen. Je kunt daarvoor je idee 
voorleggen en de regio zal in vele gevallen de reis 
ter plekke sponsoren. Neem contact op met Roosje, 
persattaché Bretagne (zie hieronder voor de gege-
vens), om de mogelijkheden te bespreken.

Perscontact
Roosje Nap
E-mail: roosje.nap@atout-france.fr
Tel: +31 20 53 53 019

www.twitter.com/fansvanbretagne

www.facebook.com/FansvanBretagne
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Bereikbaarheid van Bretagne

In Bretagne zijn geen tolwegen. Eenmaal aangeko-
men in de regio neem je de auto waarheen je maar 
wilt. De hoofdwegen tussen de grootste steden zijn 
nationale wegen, waar je 110 km/u mag rijden. 

Er zijn geen directe lijnen naar Bretagne, maar wel 
met een overstap in Parijs. In Parijs moet je van 
Gare du Nord overstappen naar Gare Montparnasse, 
met metrolijn 4. Vanaf 2017 zal de TGV binnen 1,5 
uur van Parijs naar Rennes rijden.  

Met de auto

Met de trein

Van Naar Afstand Tol
Utrecht Rennes 820 €29.90
Utrecht Saint Malo 810 €29.90
Utrecht Quimper 1030 €29.90
Utrecht Vannes 930 €29.90
Utrecht Brest 1010 €29.90

Vanaf 27 maart 2016 verzorgt KLM/AirFrance dage-
lijks een directe verbinding tussen Amsterdam en 
Rennes. Ook naar Nantes gaat dagelijks een directe 
vlucht. Hoewel Nantes niet in Bretagne ligt, vormt 
de luchthaven wel een belangrijke toegangspoort.

Met het vliegtuig

Van Naar Via/Direct Maatschappij
Amsterdam Rennes Direct KLM/AirFrance
Amsterdam Nantes Direct KLM/AirFrance
Amsterdam Brest Parijs KLM/AirFrance

Van Naar Overstap Duur
Amsterdam Rennes Parijs 3:19 + 2:15
Rotterdam Rennes Parijs 2:30 + 2:15
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Het VVV-kantoor heeft  het label « Green Globe » voor duurzame ontwikkeling toegewezen gekregen.
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