persdossier

bretagne

2019

www.bretagne-vakantie.com - www.bretagne-vakantie.bzh

2

Roze Granietkust
ploumanac’h

Voorwoord

De identiteit
van Bretagne
Omringd door een kustlijn van 2730 kilometer lang leeft Bretagne op het ritme van de
grootste getijden van Europa.
Het is dan ook niet verrassend dat water een belangrijk element is in Bretagne: het water van de
zee, dat zeevaarders en ontdekkingsreizigers al
eeuwenlang inspireert, maar ook het water van
kanalen en rivieren, die bepalend zijn voor de inrichting van het Bretonse grondgebied.
Ook de ongerepte natuur speelt een grote rol in
de regio. De valleien en parken in Bretagne herbergen een zorgvuldig behouden biodiversiteit.
Het van oorsprong Keltische Bretagne is trots op
haar identiteit. Haar eeuwenoude tradities weet
ze in een modern jasje te steken en het historische erfgoed in de regio is ongeëvenaard. Ook is
de regio een ster in het organiseren van festivals
en kun je er heerlijk wandelen en watersporten.
Een belangrijke schat die niet vergeten mag worden zijn haar inwoners! Bretagne is de thuishaven
van avonturiers en staat open voor invloeden uit
de rest van de wereld. De Bretons hebben het gevoel voor gastvrijheid met de paplepel ingegoten
gekregen, net als hun voorliefde voor feest!
Bienvenue en Bretagne!
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Maak kennis
met Bretagne

Het schiereiland Bretagne ligt in het noordwesten
van Frankrijk en strekt zich over een lengte van
300 km uit in de Atlantische Oceaan.

Met een kustlijn van ruim 2700 kilometer is de regio Bretagne een
geliefde bestemming voor strandvakanties en watersportactiviteiten. De
regio telt vier departementen: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine en
Morbihan. De hoofdstad van Bretagne is Rennes. Qua omvang (ca 27.000
km2) en aantal inwoners (ca 3.2 miljoen) is Bretagne één van de grootste
regio’s van Europa.
In de prehistorie richtten de eerste bewoners van het schiereiland de
spectaculaire megalithische monumenten op waar Bretagne bekend om is, de
menhirs. De prehistorische bewoners werden gevolgd door de Kelten, die het
gebied “Armorique” noemden (bekend van Asterix&Obelix die hun avonturen
in “Armorica” beleven). Hun invloed is nog altijd te voelen in de Bretonse taal
en cultuur. Pas in de 16e eeuw gaat Bretagne officieel bij Frankrijk horen,
maar de regio behoudt haar sterke, eigen identiteit. Vanaf de 19e eeuw gaat
het toerisme een belangrijke rol spelen in de regio, als de eerste badplaatsen
opkomen.
Het klimaat in Bretagne is vaak onderwerp van gesprek. Het regent toch altijd
in Bretagne? 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 wind is er vaak aanwezig, maar biedt ook veel voordelen. De
zeilen van de boten staan bol, de windturbines draaien en de lucht die je er
inademt is schoon. Bovendien verjaagt het de beruchte motregen!
Bretagne heeft nog altijd een eigen taal: het Bretons. Dit zie je bijvoorbeeld
terug in de verkeersborden, die op vele plekken tweetalig zijn. Tegenwoordig
spreken ca. 200.000 mensen het brezhoneg.

Handig om te weten
Bretonse

Nederlandse

Degemer mat

Welkom

Yec’hed mat

Proost

Fest noz

Feestavond

Kenavo

Tot ziens

Breizh

Bretagne

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.bzh/ideeen-opdoen/beleef-een-bretonse-ervaring

Vuurtoren op pointe des Poulains
Belle-Ile-en-mer
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De zee in de

schijnwerpers
La Semaine du Golfe

Golf van Morbihan - 27 mei tot 2 juni 2019

Iedere twee jaar komen rond Hemelvaart meer dan 1.000
boten samen in de Golf van Morbihan. Zij verzamelen zich
in één van de mooiste baaien ter wereld om deel te nemen
aan een bijzonder maritiem festival.
In 2014 werd de Golf van Morbihan geklasseerd als regionaal natuurpark. Tegen de achtergrond van het bijzondere
landschap van deze ‘ kleine zee’ (Mor Bihan in het Bretons)
vindt van 27 mei tot 2 juni 2019 de tiende editie van de Semaine
du Golfe plaats. In deze week varen meer dan duizend traditionele en klassieke boten in verschillende vloten tussen de kleine
eilandjes van de Golf van Morbihan. Onder hen bevindt zich
een twintigtal spectaculaire, historische zeilschepen. In 2019 zal
de Nederlandse driemastschoener ‘de Oosterschelde’ deelnemen. Dit grootste gerestaureerde zeilschip van Nederland is
een monument voor de Nederlandsche scheepsbouw en keert

na vijf jaar afwezigheid weer terug naar de Semaine du Golfe.
De duizenden deelnemende boten worden tijdens dit maritieme festival ingedeeld in duidelijk te onderscheiden vloten,
zoals traditionele zeilschepen, vissersboten of klassieke
jachtschepen. Iedere dag volgen de verschillende vloten hun
eigen koers, die mede wordt bepaald door de voor Bretagne zo
kenmerkende getijden. ’s Avonds meren de vloten in één van
de zeventien feestelijk uitgedoste havens aan. Aan wal is voor
het publiek van alles te beleven. Exposities, workshops, oesterproeverijen en muziek zorgen tot in de late uurtjes voor een
bijzonder goede sfeer. Op zaterdag komen alle boten samen
voor de grote parade, die je zowel vanaf het water als vanaf de
kades kunt bewonderen. De week wordt traditioneel afgesloten
met een Bretonse feestavond: de Fest-Noz.

MEER INFORMATIE
www.semainedugolfe.com

Het festival du Chant de Marin
Paimpol - 2 tot 4 augustus 2019

Elke twee jaar is het een vrolijk feest op de kades van Paimpol als 130.000 bezoekers
er het Festival du Chant de Marin vieren. In 2019 viert het festival zijn 30e verjaardag!
Honderden traditionele zeilschepen gaan van 2 tot 4 augustus 2019 voor anker in de
haven van Paimpol, terwijl er aan wal een groot feest gevierd wordt. Op het programma
staan onder andere proeverijen van lokale producten, exposities, fest-noz, animatie voor
de kinderen, internationale en Bretonse muziek én, de naam van het festival zegt het al,
zingende marinekoren op de kades! De zeemansliederen dienden vroeger om het ritme
aan te geven van het werk op de schepen of ter ontspanning in de cafés en gaan altijd
over reizen, avontuur en vriendschap… Deze thema’s zijn dan ook het uitgangspunt van het
festival van Paimpol!

MEER INFORMATIE
www.paimpol-festival.bzh/en

Evenementen
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in 2019

Feestvieren is de Bretons met de paplepel ingegoten. Zij vieren graag hun cultuur, traditie en muzikaal talent. Het hele
jaar door organiseren zij dan ook talrijke festivals en evenementen. Een kleine greep uit het aanbod!

Interkeltisch Festival

agenda

Lorient - 2 tot 11 augustus 2019
Jaarlijks delen duizenden bezoekers hun liefde voor de
Keltische muziek tijdens het Interkeltisch Festival in
Lorient. Tien dagen en nachten staat de stad in het teken
van Keltische cultuur en feest.

Fête de la
Coquille Saint-Jacques
Sinds 1971 komen jaarlijks duizenden muzikanten en dansers
uit onder andere Schotland, Ierland, Wales, Galicië, Australië en natuurlijk Bretagne samen in Lorient voor het Interkeltisch Festival. Het festival vormt de grootste samenkomst van
Keltische culturen ter wereld en is goed voor ongeveer 250
voorstellingen, 5.000 artiesten en 700.000 bezoekers. Ieder jaar
wordt een andere Keltische cultuur uitgenodigd als eregast. In
2019 is dit het Spaanse Galicië. In 2017 werd het festival uitgekozen tot beste stadsfestival van Frankrijk.
Tijdens het Interkeltisch Festival vullen de Binious, Gaïta’s en
Pibrochs (doedelzakken) de straten met vrolijke muziek. Terwijl
de toeristen genieten van de exotische sferen, trekken de
Kelten hun kilt aan, om samen te genieten van dit feest, dat
beschouwd wordt als het hoogtepunt van de Keltische cultuur.
Op het programma staan talrijke spektakels, uiteenlopend van
traditioneel tot rock en jazz, fest-noz, masterclasses, het Bagadou kampioenschap, traditionele Bretonse spelen en nog veel
meer. Op zondagochtend is er een grote parade in traditioneel
kostuum.

MEER INFORMATIE
www.festival-interceltique.bzh

Paimpol – 27 en 28 april 2019

Twee dagen feest ter ere van
de sint-jakobsschelp met
tochten op zee, proeverijen en
muziek.
www.fetedelacoquillestjacques
.com

Fête de la Bretagne

Wereldwijd - 17 tot 26 mei 2019
Een feestelijk en gevarieerd
programma om de Bretonse
cultuur te ontdekken én
vieren.
www.fetedelabretagne.bzh

Art Rock

Saint-Brieuc - 7 tot 9 juni 2019
Een muziekfestival rond
Pinksteren dat de aftrap van
het Bretonse festivalseizoen
betekent.
www.artrock.org

Fotofestival La Gacilly

La Gacilly - juni tot september 2019
Het grootste openluchtfotofestival van Frankrijk, in het
idyllische geboortedorp van
Yves Rocher.

www.festivalphoto-lagacilly.com

Historische feesten
Vannes - 13 en 14 juli 2019

Vannes gaat terug naar de
middeleeuwen met klederdracht, vuurspuwers, volksfeesten en meer.
www.vannes-bretagne-sud.
bzh/fetes-historiques-devannes

Route du Rock

Saint-Malo – 16 tot 19 augustus 2019
Gewijd aan Engelstalige rock,
trekt de Route du Rock jaarlijks 15.000 festivalliefhebbers
naar Saint-Malo.
www.laroutedurock.com

Festival du Bout du monde

Schiereiland Crozon - 2 tot 4 augustus 2019
Al jaren zorgt het Festival du Bout du Monde in augustus voor een
kosmopolitisch en vooruitstrevend feest. De muziek is opvallend – de
plek minstens net zo.
Dit muzikale festival vindt jaarlijks plaats midden in het Parc Naturel Régional
d’Armorique op het schiereiland Crozon. Met de prachtige landschappen van
de Bretonse kust op de achtergrond spelen internationale artiesten de sterren
van de hemel en genieten festivalgangers van de gezellige, multiculturele
sfeer. Sinds 2010 is de Sunrise Show een begrip geworden: een intiem,
onvergetelijk optreden op Cap-Bon-Ami, terwijl de zon opkomt tegen een
spectaculaire achtergrond!

MEER INFORMATIE
www.festivalduboutdumonde.com

8

Nieuwe adresjes…

Comfortabel terug naar de natuur

Midden in de natuur, gebouwd op palen of verborgen in een boom, een luxe lodge met spa of een romantisch nest…
In Bretagne zijn de houten chalets uitgegroeid tot een luxe verblijf!
Bovenin de boom in Vallée de Pratmeur

Een sereen nest in La Grée des Landes
In het dorpje La Gacilly opende het hotel van Yves Rocher, La Grée des
Landes, onlangs een sfeervolle houten hut op een bijzondere locatie.

Het terrein van de Vallée de Pratmeur in de Morbihan telt twee bijzondere houten huisjes met spa.
De luxe hutten, op 5 en 8 meter hoogte, zijn ingericht
op twee etages. De grote ramen verlichten de comfortabele woonkamer. Het grote overdekte terras van
25m2, mét jacuzzi, biedt een uitzonderlijk uitzicht over
de groene vallei. Een trap brengt je naar de slaapkamer
én het tweede balkon!

www.valleedepratmeur.com

Cocooning op palen in de bossen van Dihan

Hoog in de takken van een honderdjaar oude cipres creëerde Yves Rocher een
luxe hut met spa. De woorden gezelligheid, comfort en ontspanning omschrijven
deze ruime suite met terras het beste. In de geest van het hotel werd het op duurzame wijze gebouwd met hout afkomstig uit Franse bossen. Van de herfst tot de
lente is het een serene cocon voor geliefden, met als enige buren de sterrenhemel
en de vogels. Van juni tot september is het een spa.

MEER INFORMATIE
www.lagreedeslandes.com

‘EN TY’ (‘het huis’ in het Bretons) is het grootste
huis op palen op het domein van Dihan.
Over de inrichting van EN TY is tot in de details
nagedacht: duurzame materialen, aankleding door
Bretonse ontwerpers en linnen lakens voor het
queensize bed, dat tegenover de houthaard staat.
Het grote overdekte terras op het zuiden is een
perfecte plek voor een romantisch diner.

Een kinderdroom in ‘Cabane du Bout du Monde’
Alsof het rechtstreeks uit een sprookje komt: dit comfortabele driesterrenverblijf brengt je terug naar je kindertijd met klimmuur, glijbaan en hout,
veel hout.

www.dihan-evasion.org

Scandinavische sferen in Pertuis du Rofo
De ‘Nordic Lodge’ in Pertuis du Rofo is een sfeervolle plek met veel ruimte en comfort.
Deze lodge van 37m2 ligt op 8 meter hoogte. Van hier
kijk je uit op de vallei van de Villaine, in het zuiden
van Bretagne. Je komt er via een houten brug van 20
meter lang. De woonkamer en de twee slaapkamers
zijn smaakvol ingericht met Scandinavische accenten.

www.hebergement-insolite-bretagne.fr

In de ‘Cabane du Bout du Monde’ (hut aan het eind van de wereld) in de Finistère
is het belangrijkste devies: plezier maken! Dit begint al met het binnengaan: dit
kan via de brug, maar veel leuker is het om de klimmuur te gebruiken. Binnen
hangt een gezellige sfeer. Hier is het hout wat de klok slaat, van de meubels en
het speelgoed tot aan de openhaard. Om het huisje te verlaten neem je de kabelbaan, waarmee je rechtstreeks in de fleurige en boomrijke tuin belandt!

MEER INFORMATIE
www.cabaneduboutdumonde.fr

…in bretagne
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Tweede leven voor Bretons erfgoed

Een aantal prachtige Bretonse monumenten werden gerenoveerd en kregen nieuw leven ingeblazen, om er ook in de
toekomst van te kunnen blijven genieten.

Nieuw leven voor het kasteel van de Nessay
Prachtig gelegen op het schiereiland de Nessay in Saint-Briac-sur-Mer, begint het kasteel aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis.
Het elegante gebouw uit de 19e eeuw was vroeger een familiehuis dat werd
omgebouwd tot sfeervol hotel en restaurant. Het hotel ontvangt zijn gasten in 17
comfortabele viersterren-kamers. De karakteristieke kamers kijken uit over zee,
waar je ‘s avonds een spectaculaire zonsondergang te wachten staat. Le Nessay
is naast een hotel ook een restaurant waar heerlijke, huisgemaakte gerechten
worden geserveerd. Het beschikt tevens over een bar en wellnesscentrum, dat
ook toegankelijk is voor niet-gasten. In de SPA Phytomer du Nessay kom je heerlijk tot rust in de sauna, hammam of tijdens een massage, waarbij lokale Bretonse
producten worden gebruikt.

MEER INFORMATIE
www.lenessay.com

Een luxe afdruk uit het verleden in Le Grand Bé
Beschut achter de stadsmuren van Saint-Malo ligt dit bijzondere pand met
een rijke geschiedenis, waar sinds kort een luxe hotel gevestigd is.
Het oorspronkelijke gebouw uit 1900 deed ooit dienst als paleis van justitie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Saint-Malo voor 80% verwoest. Ook dit gebouw bleef helaas niet ongeschonden. Na de oorlog werd het uitstekend gerenoveerd en kreeg het de functie van douanekantoor toegewezen. In 2017 werd
het gebouw opnieuw volledig opgeknapt en omgetoverd tot het luxe viersterren
hotel Le Grand Bé, vernoemd naar het gelijknamige eilandje voor de kust van
Saint-Malo. Het gebouw behield enkele van zijn historische elementen, zoals de
bagageruimte waar vroeger de geïnde belastingen werden bewaard. Het hotel
telt 56 kamers, waarvan 8 suites met terras. Vanuit het hotel heb je een charmant
uitzicht op de daken van de huizen binnen de stadsmuren van Saint-Malo. Het
pure en moderne interieur werd ontworpen door hedendaagse kunstenaars. Het
hotel beschikt over een wellnesscentrum, een goed restaurant en een conferentieruimte. Op loopafstand van de kust en de stadsmuren is dit hotel de perfecte
uitvalsbasis voor een bezoek aan de stad Saint-Malo.

MEER INFORMATIE
www.legrandbe.com

In het hart van de Priorij
In een historisch monument, in het hart van de wijk
Locmaria in Quimper, ligt het hotel Ginkgo verscholen.
Het viersterrenhotel Gingko telt 20 kamers, waaronder 12
ruime en lichte suites. Sommige hebben een uitzicht over de
rivier de Odet, andere over de bijzondere middeleeuwse tuin.
Het interieur werd aangekleed met unieke stukken van lokale
kunstenaars. De combinatie van hout, metaal en moderne
meubels maakt het tot een mooi geheel. Er is een tuin én
dakterras, waarvandaan je goed zicht hebt op dit mooie
authentieke bouwwerk. Het wellnessgedeelte geeft de plek
een snufje “zen”.

FIND OUT MORE
www.hotel-ginkgo.com
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Lekker bewegen…

Mooie routes voor de e-bike

Met ruim 1750 kilometer aan fietspaden is Bretagne een ideale fietsbestemming. Op steeds meer plekken huur je nu ook
e-bikes. Handig voor de soms heuvelachtige paden!

Uitstapje in de natuur in La Gacilly
Het dorpje La Gacilly met haar leistenen huisjes, fleurige straatjes en ambachtelijke kunstenaars ontvangt jaarlijks het grootste openluchtfotofestival van Frankrijk.
Gedurende de fototentoonstelling kun je bij Holland Bikes elektrische fietsen huren van Nederlandse makelij! Er zijn drie routes uitgestippeld om het charmante
dorpje en de omliggende natuur te verkennen. De pijlen leiden je onder andere
via de botanische tuin van Yves Rocher tot midden in het bos bij de kapel van
Saint-Jugon, of tot het moeras van Glénac. Volg je het Kanaal van Nantes naar
Brest dan fiets je tot aan de hoge rotsen van Île-aux-Pies. Wanneer je vanaf de
kapel Saint-Laurent terugkeert, rijd je in alle rust in de schaduw van grote mediterraanse pijnbomen.
De fietsen zijn dagelijks te huren van begin juni tot eind september, en de rest van
het jaar op aanvraag.

MEER INFORMATIE
locations.hollandbikes.com/en/ville/electric-bike-rental-in-gacilly/

Tussen land en zee aan de Roze Granietkust
In het noorden van de Côtes d’Armor is de streek Trégor zowel de moeite
waard voor zijn Roze Granietkust, als voor het landelijke en minder bekende
binnenland.
Van Perros-Guirec tot aan de baai van Lannion kun je een mooi fietspad langs
de Roze Granietkust volgen. Deze route maakt deel uit van de gloednieuwe “Vélocap”, die van het Kanaal naar de Noordzee loopt. Op dit stuk volg je de ongerepte landschappen en een kustlijn bezaaid met rotsen in de meest fantastische
vormen. Meer richting het binnenland wacht na iedere bocht weer een nieuwe
verrassing: oude boerderijen van granietsteen, kleine kapellen of megalieten! De
fietsen met elektrische ondersteuning komen hier goed van pas, aangezien het
regelmatig wat heuvelachtig kan zijn.
In deze streek zijn 170 fietsen van het netwerk Vélek’tro te vinden, verspreid over
30 verschillende punten. Het voordeel? Je kunt je fiets op één plek huren en hem
achterlaten op een andere plek.

MEER INFORMATIE
www.bretagne-cotedegranitrose.com/fr/mon-envie/detente/velek-tro-le-velo-facile.html

Via kanalen en kapelletjes bij Pontivy
Huur een elektrische fiets bij het Bureau voor Toerisme van
Pontivy en volg het unieke jaagpad van het Kanaal van Nantes
naar Brest.
Fiets je langs het kanaal richting Rohan, dan kom je langs niet minder
dan 54 sluizen. Ter hoogte van de Étangs du Roz bieden de sluizen
een spectaculaire opeenvolging van kleine watervallen. Langs de
route vind je bijzondere boomsoorten (zwarte walnoten, moseiken,
esdoorns). Enkele sluiswachtershuizen zijn mooi gerenoveerd
en huisvesten nu restaurants en cafés voor een ontspannen,
welverdiende pauze. Van juli tot september, tijdens het festival ‘Art
dans les Chapelles’ (kunst in de kapellen), leiden vier routes door de
vallei van de Blavet, langs de 12 heilige plekken die deel uitmaken van
dit festival. Sommige zijn bijzonder verrassend, zoals de kapel van
Saint-Gildas bij Bieuzy, verborgen onder de immense rots.

FIND OUT MORE
en.tourisme-pontivycommunaute.com/Eating-and-drinking/Location-de-velos - www.artchapelles.com/manifestation_estivale_Les_chapelles_a_velo/465-675-0

…op vakantie

Surf op de Bretonse golven
In de jaren ’80 ontstond het kitesurfen in de Baai van Douarnenez. Bretagne
is nog altijd een belangrijke surfbestemming.

Hotspots om te surfen, borrelen en overnachten
Met een kustlijn van meer dan 2700 kilometer heeft Bretagne een ruim aanbod aan surfspots met goede golven.

Denk bijvoorbeeld aan de Pointe de la Torche in het zuiden van de Finistère of aan
de côte sauvage van Quiberon, in de Morbihan. In het noorden van de Finistere,
is het strand van Dossen het domein van windsurfers. Voor short of long boards,
kitesurfers of stand up paddlers; er is voor ieder wat wils!
En dat geldt ook voor de Bretonse overnachtingsmogelijkheden, die vlak bij de
oceaan liggen en ‘surf friendly’ zijn. Camping de La Torche*** heeft bijvoorbeeld
een plek waar je je materiaal kunt reinigen. Op het schiereiland Crozon biedt
Camping La Plage de Goulien*** lessen en plankhuur, in samenwerking met de
nabijgelegen surfschool. In Guilvinec is de gîte Bigouden Backpacker ingericht
voor liefhebbers van buitensporten, waaronder surfers. Je kunt ook kiezen voor
een ‘surf lodge’ of een ‘surf hostel’, zoals CoRide. Een ecologisch hostel gerund
door Caroline en Quintin in Saint-Pierre-Quiberon; een adresje dat naam heeft
gemaakt in de kleine wereld van de surf.
Om na het surfen te ontspannen en na te praten zijn er talrijke hippe ‘after surf’
plekken. ESB Shop&Café in Plouharnel en Perroz Sea Side in Perros-Guirec zijn
de niet te missen hotspots voor een ontspannen after surf. Na de surfsessie praat
je hier met elkaar over de condities op het water en het materiaal onder het genot
van een latte, een smoothie of een vruchtenbowl. Ondertussen kun je een uitgebreide collectie aan trendy kleding en voorwerpen ontdekken, van kleine merken
als Album en Deus Ex-Machina. De avond wordt voortgezet met livemuziek in
Coota in Erdeven of in Café Local in Combrit.
Bij surfen in Bretagne hoort natuurlijk ook Bretonse ‘surfwear’. De merken Hoalen
(‘zout’ in het Bretons), Ocean Park en ESB hebben een casual kledinglijn voor
zowel mannen als vrouwen. Veel hiervan is te vinden in de webshop van TwentyNine.

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.bzh/ideeen-opdoen/beleef-een-bretonse-ervaring

Op surfkamp in het westen van Bretagne
In de Baai van Audierne is de Pointe de la Torche het decor voor
verschillende surfkampen.
Naast een gewoon surfkamp kun je hier ook deelnemen aan een surf &
yogakamp of een kamp alleen voor vrouwen. Hier staat naast surfen ook
yoga en pilates op het programma. De kampen worden georganiseerd door
France is Fun.

MEER INFORMATIE
www.franceisfun.fr/en/product-category/brittany-en/time-to-catch-ones-breathe-en/
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Tijd voor

ontspanning
Even ontsnappen aan het dagelijkse leven en
opladen tijdens je vakantie, daar is Bretagne
uitermate geschikt voor. Enkele suggesties
om tijd voor jezelf te nemen.

Ontspannen en smullen
met Yoga Brunch Bretagne
In 2017 werd in Saint-Malo begonnen met ‘Yoga
Brunch Bretagne’, een combinatie van yoga en een
vegetarische maaltijd. Sinds september 2018 worden
de yoga brunches ook aangeboden in Rennes en
Trinité-sur-Mer. Een keer per maand verenigen een
yogadocente en een wellness-kokkin hun talent
tijdens deze ultiem relaxte ochtend. Een yogasessie
wordt gevolgd door een moment van meditatie en
ontspanning. Na afloop wordt de vegetarische en
biologische brunch geserveerd. Een heerlijke en
ontspannen start van de dag!
www.billetweb.fr/yogabrunchbretagne

Alleen op de wereld
op het eiland Callot
Hoe kun je beter ontspannen dan door je volledig af
te sluiten van de rest van de wereld? Op het eiland
Callot, voor de kust bij Carantec, is in de zomer van
2018 een voormalige school heropend in de vorm van
een charmante gîte. Witte kleuren en licht houten
meubels zorgen voor extra sereniteit. Bij hoogwater,
als alle andere toeristen naar het vasteland zijn
teruggekeerd, biedt het eiland tussen de heidevelden
en zandstranden een zeer vredige omgeving.
Gîte op île Callot : www.baiedemorlaix.bzh

Een digitale detoxkuur in de Finistère
Even geen wifi, telefoon, sms, mail, social media
of WhatsApp… Tijd om ‘uit te loggen’ tijdens
een “Digital Detox Break” bij France is Fun, in
de Finistère. Op de dag van aankomst worden
de mobiele telefoons ingenomen door een
wellnesscoach en bewaard in een kluis. Eindelijk
rust! Je hoeft je echter niet te vervelen, want je kunt
in deze week o.a. meedoen aan: yoga, pilates, detoxkookworkshops, wandelingen in de natuur en stand
up paddle.
www.franceisfun.fr

MEDITEREN BIJ ZONSOPKOMST
lac de trémelin
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Achter de schermen bij

‘Made in Breizh’

Ontdekken waar typisch Bretonse producten vandaan komen? Deze Bretonse ondernemingen openen hun deuren en
nodigen je graag uit om kennis te maken met hun product!
De Bretonse streep

De voedzame zee
De regio Bretagne wordt omringd door de zee en is daarmee een enorme
bron aan voedzame en smakelijke zeewieren.

Misschien wel het meest bekende symbool uit
Bretagne is de trui met Bretonse streep, een onmisbaar kledingstuk in de kast van iedere Breton.
De traditionele Bretonse trui wordt nieuw leven
ingeblazen dankzij jonge Bretonse ontwerpers. Zoals
bijvoorbeeld bij de ‘Gwalarn’, een trui van Owen Poho,
een jonge ontwerper uit de Finistère. De trui telt 5
strepen, waarmee het verwijst naar de Bretonse vlag,
en heeft zichtbare naden die zijn geïnspireerd op traditioneel Bretons borduurwerk. Een ander voorbeeld
is het moderne, wijdvallende ontwerp met het hartje
op de borst van Balancines. Deze onderneming
werd in 2017 opgericht door Aurélie Le Cléac’h. Naast
nieuwe trends zet deze ontwerpster uit de Morbihan
in op duurzaamheid.

www.owenpoho.com - www.maisonbalancines.com

Traditionele koekjes bakken

In Bretagne, maar ook daarbuiten, wordt men steeds bewuster van de duurzame
en voedzame kwaliteiten van zeewier. In Bretagne wordt zeewier daarom voor
steeds meer toepassingen ingezet. De organisatie Algopack in Saint-Malo maakt
er zelfs ‘plastic’ van. Regelmatig worden eetbare zeewieren echter ook verwerkt
in gerechten, snacks of producten. Een bekend product is bijvoorbeeld de algenboter van Bordier.
De Bretons kennen een lange traditie van
patisserie, met een hoofdrol voor de befaamde
gezouten boter!
Maison Guella in Cancale is beroemd om haar ambachtelijke gezouten karamel en Bretonse koekjes.
De derde generatie Guella opent de deuren van
haar bakkerij voor het publiek en licht een tipje van
de sluier op over de geheime kunst van het maken
van de palets bretons volgens traditioneel recept.
Ook tijdens een bezoek aan la Biscuiterie de Brieuc
staat de traditie en geschiedenis van de Bretonse
patisserie centraal. Boter en zout uit Guérande zijn
de basisingrediënten voor hun Bretonse lekkernijen, waaronder de beroemde Kouign Amann en
verschillende specialiteiten met karamel.

www.baiedesaintbrieuc.com - www.bretagne-vakantie.bzh/ideeenopdoen/beleef-een-bretonse- ervaring/bretonse-koekjes-maken-bijmaison-guella -

In Roscoff is de grootste concentratie aan zeewieren in Europa te vinden: 800
stuks, waarvan er twaalf eetbaar zijn. Een goudmijn voor Monique Poulet en Michel Perzinsky van Algoplus. Bij eb gaan zij als ware ‘zeeboeren’ op pad om het
wier te oogsten alvorens het te verwerken in hun producten, zoals rillette of soep.
Ze bieden gratis rondleidingen aan om je kennis te laten maken met hun bedrijf
en vak. Natuurlijk ontbreekt een proeverij niet!
Ben je op het eiland Ouessant, in het uiterste westen van Bretagne, dan is het een
absolute aanrader eens op stap te gaan met Ondine Morin. Deze sympathieke
eilandbewoonster is naast visser ook gids. Zij kent het eiland en de natuur op
haar duimpje en neemt je bij laagwater mee naar de baai van Lampaul. Hier zijn
meer dan 300 soorten algen te vinden, waarvan er tien bijzonder smakelijk zijn.
Ondine legt je alles uit over de verschillende soorten en laat zien hoe je ze kunt
herkennen. Na de theorie is het tijd om aan de slag te gaan: verschillende zeewieren worden geoogst en je leert een aantal simpele recepten. Uiteraard wordt er
ook geproefd van dit voedzame en heerlijke ingrediënt!

MEER INFORMATIE
www.algoplus-roscoff.fr en www.kalon-eusa.com

Geurige
specerijen

15

In de 17e eeuw deden oosterse specerijen hun intrede in de Bretonse keuken. Tegenwoordig wordt er nog altijd
uitgebreid van genoten.

De specerijenroute volgen
De geschiedenis van het vreedzame badplaatsje Port-Louis, in het zuiden
van Bretagne, is onlosmakelijk verbonden met die van de handel in specerijen.
In 1664 koos Colbert deze haven aan de Blavet uit om de Oost Indische Compagnie te vestigen, die hij kort daarvoor had opgericht om de handel met Azië
verder te ontwikkelen. Aan de andere kant van de haven werden de scheepswerven aangelegd waaromheen de stad Lorient ontstond. Gedurende 40 jaar werden
in Port-Louis en Lorient specerijen doorgevoerd, maar ook thee, stoffen, zijde en
porselein. De oorlogen tegen Nederland, Spanje en Engeland ondermijnen de
handel over zee. In de jaren 1700 gaat de Compagnie failliet en valt in handen van
de “Heren van Saint-Malo”, een bijnaam voor de reders en kapers uit Saint-Malo.
Het zijn deze “specerijenjagers” die de ‘Malouinières’ bouwden. Grote landhuizen,
vol met geschiedenis, waarvan sommige tegenwoordig open zijn voor bezoekers.
Het fort van Port-Louis huisvest tegenwoordig het Museum van de Oost Indische
Compagnie. Het vertelt de avonturen van de zeevaarders die in de 17e en 18e
eeuw de zeeën over vaarden op zoek naar schatten in Azië.

MEER INFORMATIE
www.musee.lorient.bzh

De specerijen van Olivier Roellinger
De Bretonse chef Roellinger is de koning van de
specerijen en blijft nieuwe variaties ontdekken. De
teller staat al op 80!
Twee van de nieuwste creaties van Roellinger zijn het
kruidenmengsel ‘cajun’, als eerbetoon aan de Acadiërs
in Louisiana, en het Bretonse ‘gomasio’, waarin boekweit
uit Bretagne, sesam uit Egypte, komijn, en koriander uit
Indië wordt gemengd. De inspiratie van deze onbetwiste
meester in de kunst van specerijen is ongekend. De
beroemde chef werd geboren in de baai van Cancale en
vestigde hier zijn laboratorium waar hij werkt met zijn
beroemde poeders. De rauwe, geroosterde en gemalen
specerijen zijn grotendeels afkomstig van biologische
landbouw en eerlijke handel. Roellinger selecteert zelf de
zeldzame bladeren, bloemen, schors, zaden of bollen die
in zijn mengsels komen.
In Cancale bevindt zich ook Roellingers’ school, de
“Cuisine Corsaire”, waar hij Emmanuel opleidde. Samen
met zeeman Jérôme biedt Emmanuel een 4 uur durende
“kaperstocht” aan in de baai van Cancale. Aan boord
van het traditionele zeilschip Ausquemé geniet je van
de mooie omgeving én van het ‘ontdekkingsmenu’ van
12 gangen, met producten uit de zee en specerijen van
Roellinger. Een onvergetelijke ervaring!

MEER INFORMATIE
www.epices-roellinger.com en www.cuisine-corsaire.fr
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Het Bretonse binnenland…
OP PAD Langs de kanalen

Meer dan 600 kilometer aan kanalen doorkruisen de regio Bretagne en voeren langs groene valleien, eeuwenoude
kapelletjes en pittoreske dorpjes.
Schattige dorpjes langs het kanaal

Nieuwe bestemming voor sluiswachtershuizen
De regio Bretagne bevordert de renovatie van oude sluiswachtershuizen
langs de oevers van de kanalen, waarmee zij het behoud van dit historische
erfgoed garandeert.

De Bretonse kanalen vormen een prachtige
natuurlijke route door het groene binnenland en
voeren je langs kastelen, religieuze monumenten
en pittoreske dorpjes.
Bezoek onderweg bijvoorbeeld het karakteristieke dorpje Josselin met zijn sfeervolle straatjes,
kleurrijke vakwerkhuizen en imposante kasteel. Of
het schilderachtige dorpje La Gacilly, waar in de
zomermaanden het grootste openluchtfotofestival
van Frankrijk plaatsvindt. Ook in het leuke stadje
Pontivy, met zijn kronkelige straatjes, middeleeuwse
gevels en indrukwekkende kasteel, is het de moeite
waard om aan te leggen. In de oude binnenstad
van het authentieke dorpje Roche-Bernard is het
heerlijk rondstruinen. Vergeet tot slot niet een stop te
maken bij de abdij van Bon Repos, die tegenwoordig
fungeert als expositieruimte voor hedendaagse kunst.

Het water volgen op de fiets
De jaagpaden langs de kanalen vormen prachtige routes, waarover je in alle rust, zonder
ander (gemotoriseerd) verkeer, kunt fietsen.
Het Kanaal van Nantes naar Brest doorkruist Bretagne van west naar oost en vormt zo een natuurlijke route van 360 kilometer. Onderweg passeer je
236 sluizen, talrijke charmante dorpjes en enkele
van de mooiste valleien van Bretagne.
In het noorden fiets je vanaf de stad Saint-Malo
zuidwaarts langs het kanaal Ille-et-Rance en de
Vilaine tot aan Redon. De goed aangegeven route
van 200 kilometer voert langs iconische steden als
Saint-Malo, Dinan en Rennes. Hier fiets je door een
bijzonder groene en rustige omgeving.

Langs de Bretonse kanalen staan 156 sluiswachtershuizen, waarvan tegenwoordig de helft onbewoond is. Om deze monumentale panden een tweede leven te
geven biedt Bretagne de gelegenheid er tegen een lage huur (toeristische) activiteiten te ontwikkelen. Hiermee wordt aan de ene kant het historische erfgoed
beschermd, terwijl tegelijkertijd het toeristische aanbod wordt verbeterd en de
lokale economie bevorderd.
Een twintigtal sluiswachtershuizen langs de kanalen Ille-et-Rance, Vilaine,
Nantes-Brest en Blavet zijn reeds volledig gerenoveerd. Zo is er La Petite Madeleine in Hédé-Bazouges. Op de oever is het huis omgetoverd tot gastenverblijf,
terwijl twee oude schepen op het kanaal fungeren als drijvend hotel. Ook Crêperie
de l’écluse montreuillaise aan de Ille-et-Rance is een voormalig sluiswachtershuis
dat werd omgetoverd tot gezellig restaurant, gespecialiseerd in lokale gerechten.
Het riviertoerisme inspireerde ook de sluiswachtershuizen bij Tréblavet, Bouessay
en Les Gorsêts. Kleine, lokale bedrijven organiseren vanuit deze panden tochten
over de kanalen van Bretagne. Aan boord van traditionele vissersboten is dit een
geweldige manier om de natuurlijke waterwegen van de regio te leren kennen.
In de toekomst zullen steeds meer sluiswachtershuizen een nieuwe bestemming
krijgen.

Varen op een historische boot over de Blavet
Aan boord van de historische boot ‘Le Cahotier’ heerst een retrosfeer.
De boot ligt aangemeerd op de Blavet vlakbij het winkeltje aan de sluis
in Saint-Nicolas-des-eaux, de ‘Boutique de l’écluse’. Je kunt de ligplaats
verlaten voor een rustig boottochtje, of aangemeerd blijven voor een unieke
overnachting. In het gerenoveerde sluiswachtershuis worden ook boten en
(elektrische) fietsen verhuurd. Het huisvest tevens een charmant winkeltje vol
lokale producten en broodjes.

MEER INFORMATIE
www.aventurefluviale.bzh

…INTREKKEN
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Genieten van het plattelandsleven
Valleien, bossen, moerassen en rivieren... Wat is het Bretonse platteland prachtig! Drie tips om het groene binnenland
in te duiken.

Stop de tijd in de Vallei van Lamour
Het Maison des Lamour in Plélo, op 10 minuten van Saint-Brieuc, nodigt je
uit om uit het dagelijkse ritme te stappen en te genieten van ultieme rust.
Met uitzicht op de vallei van Leff en midden op een terrein van 30 hectare, met
uitgestrekte tuinen, bossen en een rivier, ligt de oude boerderij “Maison des
Lamour”. Het huisvest vijf charmante kamers en drie vakantiehuisjes, smaakvol
ingericht in een ‘brocante-chique’-stijl: vogelkooien, zinken gieters, voorouderlijke portretten, apothekersweegschalen. Maar alles met een moderne twist! Dit
charmante adresje is een perfecte uitvalsbasis om het noorden van Bretagne
te ontdekken en vooral te genieten van de rust van het Bretonse binnenland.

MEER INFORMATIE
www.lamaisondeslamour.com

Geniet van kaas op de boerderij van Suscinio
Bij het plattelandsleven horen koeien! Ga daarom richting de kaasboerderij
van Suscinio op het schiereiland van Rhuys om ze te zien.
Vanaf de boerderij van Isabelle en Gurvan Bourvellec heb je een goed uitzicht op
het kasteel van Suscinio. In de late namiddag ben je hier getuige van het melken
van de Bretonse koeien, de kleine Bretonne Pie Noir. ’s Ochtends kun je meekijken bij het kaasmaken. Isabelle en Gurvan produceren, onder andere, de heerlijke Tome de Rhuys. Sinds het voorjaar van 2018 kun je hier direct van genieten
aan de grote houten tafels van het “Pie Noir Café”. Op het menu: kaasplankjes,
gegratineerde toast en gerechten gemaakt van producten van de boerderij. Authentiek en gezellig!

MEER INFORMATIE
www.tomederhuys.fr

Proeven van eetbare bloemen
in Ploërmel
Het jonge koppel Hélène en Daniel Deniaud
Powell brengt sinds 2014 een groot deel van
hun tijd door met het werken in hun proeftuin
in Ploërmel.
Onder de oude eiken, kersenbomen,
kastanjebomen en hagen groeit een vrolijke mix
van groenten, fruit, kruiden en eetbare bloemen.
Op aanvraag plukken ze de bloemen die je wenst.
Van maart tot oktober kun je de eetbare bloemen
zelf ontdekken tijdens een speciale wandeling,
waarbij je onverwachte soorten zaden, bladeren
en bloemen kunt proeven. Geïnspireerd door de
permacultuur staan er ook regelmatig praktische
workshops over tuinieren op het programma.

MEER INFORMATIE
www.desheuresdehors.fr

grappige feiten

10 over Bretagne
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1 Voor het Gallische dorp van Asterix en Obe-

5 In het westen van Bretagne gaat de zon een

9 In Carnac kunnen 2.792 menhirs worden

2 De bewoners van het Ile de Sein betalen

6 In de schitterende baai van de Mont

10 Het eiland Tristan, voor de kust van Douar-

3 De nachtelijke volksfeesten in Bretagne, de

7 Yves Rocher was 46 jaar lang de burge-

lix deed de tekenaar Albert Uderzo inspiratie op in Bretagne. Vermoedelijk in het
Bretonse havenstadje Erquy, waar Uderzo
als kind zijn vakanties doorbracht.
geen onroerendgoedbelasting. Politicus
Colbert heeft hen hiervan vrijgesteld. Hij
was van mening dat zij al genoeg te lijden
hadden onder de woeste natuur van het
eiland.
‘Fest-Noz’, zijn door UNESCO tot wereldcultuurerfgoed verklaard. Deze Bretonse
traditie weet zich met moderne invloeden
aan het heden aan te passen, zonder haar
cultuur en waarden te verliezen. Ieder jaar
vinden er meer dan 1000 van deze nachtelijke feesten plaats in Bretagne

4 Van de in totaal 148 Franse vuurtorens,

staan er 52 in Bretagne. Voor de bouw van
de vuurtoren Ar Men was niet minder dan
14 jaar nodig, omdat de ongunstige weersomstandigheden het tot een gevaarlijke
onderneming maakte. In 1867 kon er slechts
8 uur aan worden gewerkt.

half uur later onder dan in Parijs. Bovendien blijft het door de weerkaatsing van de
oceaan langer licht. Daardoor kan langer
van het landschap worden genoten.

Saint-Michel bedraagt het getijverschil 16
meter. Met dit verschil tussen eb en vloed
vestigt het bíjna een wereldrecord, alleen in
Canada is het verschil met 17 meter net iets
groter!

bezocht. Daarmee is in Zuid-Bretagne de
grootste menhir-verzameling ter wereld te
vinden. Overigens is “Men hir” ook Bretons
en betekent ‘lange steen’.
nenez, telt exact drie inwoners. Gilles -de
eilandwachter- en twee schapen: Gwen en
Du (wit en zwart).

meester van het kleine dorpje La Gallicy
ten zuidwesten van Rennes. Hier begon
ook de geschiedenis van het merk en is het
hoofdkantoor van de cosmeticawinkel gevestigd. De zoon van Yves Rocher, Jacques,
richtte er het wellnesshotel “La Grée des
Landes” op, dat zich inzet voor duurzaam
toerisme.

8 De Bretons aanbidden 7.777 heiligen. Het

meest populair is de Heilige Maria, patroonheilige van zeelieden. Haar favoriete kleur
zou blauw zijn. Dat is de reden waarom in
Bretagne zoveel luiken blauw zijn geschilderd.

9

Persreizen
naar Bretagne
Individuele persreizen
Wandelen of fietsen door de Bretonse landschappen? Op zoek naar de
oorsprong van legendes? De geheimen van de vuurtorens ontdekken?
Kennis maken met de cultuur van de Bretons? Of de nieuwste overnachtinggelegenheden in Bretagne leren kennen? Er is genoeg te ontdekken
in Bretagne!
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 Florence, perscontact in Bretagne (zie achterzijde persdossier
voor de gegevens), om de mogelijkheden te bespreken.

Stand up paddle tocht
Schiereiland Quiberon
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Hier ligt Bretagne
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Reizen naar bretagne

De regio Bretagne ligt in het uiterste westen van het Europese vasteland en Frankrijk en is gemakkelijk
te bereiken met de auto, de trein of het vliegtuig.
Bretagne is uitermate goed bereikbaar
met de trein. Dankzij de opening van de
hogesnelheidslijn in 2017 reis je in slechts
anderhalf uur van het centrum van Parijs naar
Rennes!

Om Bretagne met het vliegtuig te bereiken zijn er
vijf vliegvelden: Rennes, Brest, Dinard, Lorient en
Nantes. Er zijn directe vluchten vanuit Nederland,
België, Spanje, het Verenigd-Koninkrijk, Ierland
en zelfs Canada.

Ook vanaf het vliegveld Charles de Gaulle is er
een directe treinverbinding (2u en 38 min).

Vanuit Amsterdam vlieg je direct naar Rennes en
Nantes (1,5u). Naar Brest vlieg je via Parijs (4u).

Verder zijn er TGV-stations in Vannes, Lorient,
Quimper, Brset, Saint-Brieuc en Saint-Malo.

Kaart van Bretagne

Natuur, fiets- en wandelpaden
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