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Spring maar achterop: Drie fietstochten met het gezin in 

Bretagne 

 

Met het gezin op vakantie en zin in een actief uitstapje? Verken de ‘Voies 

Vertes’ van Bretagne op de fiets. Voie vertes zijn kleine weggetjes, zonder 

gemotoriseerd verkeer, en dus een veilige plek om met je kinderen te fietsen. 

Drie tips voor een fietstocht in Bretagne met het hele gezin! 

 

1. Fietsen langs de sluizen van het Kanaal van Nantes naar Brest 

Het Kanaal van Nantes naar Brest verbindt de twee grote steden met elkaar en loopt 

langs eeuwenoude bomen en groene valleien. Vanuit het dorpje Pontivy tot aan Rohan 

loopt een eenvoudige fietstocht van 25 km. Onderweg volgen 54 sluizen elkaar in korte 

tijd op. De idyllische aanblik van deze watervalletjes wordt nog vergroot door de blauwe 

reigers, waterhoenen en futen, die er graag vertoeven. Dit is meteen ook de ideale 

gelegenheid om de opmerkelijke bomen langs het Kanaal van Nantes naar Brest te 

ontdekken. Wie herkent de eikenboom, de esdoorn en de linde? De informatiebordjes 

langs de weg geven het goede antwoord! 

Meer informatie : http://cycling.brittanytourism.com/etapes/pontivy-rohan 

 

2. De wereld van de spoorwegen 

ontdekken in het hart van Bretagne 

De voie verte tussen Gourin en Rosporden vormt 

een ideale etappe voor groot en klein. Het 

vertrekpunt is het station van Guiscriff. Voordat je 

op de fiets springt breng je hier een bezoek aan het 

Museum van de Trein. Kinderen reizen even terug 

in de tijd en ontdekken hoe spoorwegmedewerkers 

werkten en leefden ten tijde van de stoomtrein. Na 

dit educatieve bezoek is het tijd voor actie: de voie 

verte die vanaf hier vertrekt loopt daar waar vroeger de rails lagen. Je kunt hier de 

richting Gourin nemen (12,5 km) om een bezoek te brengen aan deze hoofdstad van de 

traditionele Bretonse crêpe. Of je gaat richting Rosporden (17,5 km) waarbij je door het 

hart van het bos van Coatloc’h fietst. Met prachtige uitzichten over het coulisselandschap 

fiets je hier onder de statige bomen door. Ga samen op zoek naar de oude rails, die hier 

en daar nog te zien zijn.  

Meer informatie: http://cycling.brittanytourism.com/etapes/gourin-rosporden 
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3. Een uitstapje maken in de Baai van Quiberon 

Deze route geeft je de gelegenheid een van de pareltjes van Bretagne te ontdekken: de 

Baai van Quiberon. Over de gehele route rijd je 

langs turquoise water, schitterende 

zandstranden en betoverende landschappen. 

Vanaf Plouharnel leidt een tocht van 20 

kilometer langs duinen en ruige kusten om te 

eindigen in Quiberon. Voor een ontspannen 

terugtocht neem je de charmante “Tire-

Bouchon” (kurkentrekker). Een treintje dat rijdt 

tussen Auray en Quiberon en onderweg op 

meerdere stations stopt. In juli en augustus 

rijdt dit treintje iedere dag.  

Meer informatie: http://cycling.brittanytourism.com/etapes/la-presquile-de-quiberon-a-

velo 
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