
 

 

 

 

November 2017 
 

Een magische kerst in Bretagne 

 
De straten van de karakteristieke stadjes worden versierd, kastelen en abdijen 

speciaal verlicht en kerstmarkten ingericht: vanaf 24 november leeft heel 

Bretagne toe naar kerst!  

 

Alice in het wonderland van Trévarez 

Het gerucht gaat dat het verhaal van Alice in Wonderland is gebaseerd op een klein 

meisje dat haar vakantie doorbracht in Trévarez. Het kasteel en het park waren voor 

haar één groot wonderland vol spannende ontdekkingen en onverwachte ontmoetingen. 

Tijdens de kerstperiode dompelt het kasteel zich onder in de wereld van de kleine Alice, 

vol optische illusies en onmogelijke vormen. Door het kasteelpark, de stallen en het 

kasteel, loopt een magische lichtroute, met monumentale projecties, lichtgevende 

objecten en onverwachte verlichting. Gelegen tussen Carhaix en Quimper gaat de kerst 

in Trévarez dit jaar de verbeeldingskracht te boven!  

25 november 2017 t/m 7 januari 2018 

 

De abdij van Bon-Repos twinkelt 

In aanloop naar kerst komt ook de majestueuze abdij van Bon-Repos, op enkele 

kilometers van Mûr-de-Bretagne, in feestelijke sferen. Als de avond valt wordt het hele 

domein bijzonder verlicht. De levendige kleuren vervormen de stenen en creëren een 

sprookjesachtige wereld. Een mooie avondwandeling is in en om het monument uitgezet. 

Daarnaast zijn er concerten, spelletjes en vele andere activiteiten.  

17 december 2017 t/m 7 januari 2018 

 

Magische sfeer in Rochefort-en-Terre  

Heel Rochefort-en-Terre, één van de favoriete dorpjes van de Fransen, begint bij 

zonsondergang te fonkelen. De historische façades in de karakteristieke straatjes worden 

uitbundig versierd met kerstverlichting. Hier wacht een sfeervolle avondwandeling in een 

magisch decor. De kerstinkopen kunnen worden gedaan bij één van de talrijke boetiekjes 

en kunstateliers. 

24 november 2017 t/m 7 januari 2018 

 

Lichtprojecties in Josselin  

In het historische hart van Josselin wordt in aanloop naar kerst een waar licht- en 

geluidspektakel vertoond. Bij het vallen van de avond wordt op de façade van het 

stadhuis een sprookje geprojecteerd. Ook in de kronkelende straatjes van Josselin is van 



 

alles te beleven, zoals dansvoorstellingen, concerten en straattheater. Voor een unieke 

beleving van dit stadje in kerstsferen is er een speciale route met een koets uitgezet. 

16 december 2017 t/m 1 januari 2018  

 

Een vrolijke en dromerige sfeer in Rennes 

De hoofdstad van Bretagne pakt uit met een kerstmarkt met maar liefst 40 sfeervol 

verlichte houten huisjes. Wandel met een warme chocolademelk of glühwein over de 

markt en ontdek de Bretonse specialiteiten. Versierde stands met traditionele 

ambachtelijke cadeaus, kleurrijk houten speelgoed, warme truien en nog veel meer. 

Natuurlijk mag ook de (warme) cider 

niet ontbreken. Bij het vallen van de 

avond komen de muren van het 

stadhuis tot leven en worden zij het 

decor van een sprookjesachtig 

spektakel. Het kunstenaarsduo Battle 

en Passegand vertellen in hun 

lichtshow met humor het verhaal van 

twee eskimo’s, de Anookis, die 

proberen onze planeet te redden. Na 

dit verhaal wandel je verder naar het 

centrum, waar de straatjes sfeervol 

zijn versierd. 

24 november 2017 t/m 7 januari 2018 
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