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Tour de France 2015: Van Utrecht naar Bretagne
Op 4 juli vindt de Grand Départ van de Tour de France plaats in Utrecht. Als de
renners Nederland hebben verlaten gaat het parcours verder door België en
Noord-Frankrijk, om op 10 juli in Fougères in Bretagne aan te komen. Op 11 juli
gaan de renners van Rennes naar Mûr-de-Bretagne en op 12 juli van Vannes
naar Plumelec. Een mooie gelegenheid om Bretagne te ontdekken aan de hand
van de Tour de France.
Een Tour de Bretagne
Etappe 7: Van Normandië naar Fougères
Niet ver van Fougères ligt de baai van Cancale. Bekend om haar heerlijke, verse oesters.
In dit vissersdorpje kun je direct naast de oesterparken en met uitzicht op zee lunchen in
het Breizh Café. Hier eet je heerlijke Bretonse crêpes, traditioneel met ‘caramel au
beurre salé’ of een modernere variant met bijvoorbeeld ijs van ‘chouchen’ (Bretonse
likeur).
Tussen het aanmoedigen van de renners door bezichtig je in Fougères het middeleeuwse
kasteel of wandel je door de botanische tuinen in Le Chatellier.
Etappe 8: Rennes – Mûr de Bretagne
De hoofdstad van Bretagne, Rennes, is een levendige studentenstad met veel leuke
restaurantjes en cafés. Een bezoekje aan het parlement is in deze stad een aanrader. In
Rennes pik je meteen de sfeer van het straattheaterfestival ‘Tombées de la Nuit’ mee,
dat hier in juli plaatsvindT.
In de buurt van Mûr-de-Bretagne kun
je het drooggelegde meer van
Guerlédan bewonderen. Het grootste
kunstmatig aangelegde meer van
Bretagne wordt eenmaal in de 50
jaar
leeggepompt
om
de
betonstructuur van de dam te
controleren. In 2015 vindt deze
drooglegging vanaf half mei weer
plaats. Bezoekers kunnen van deze
unieke gelegenheid gebruik maken
en tijdens een rondleiding de bodem
van het meer bezoeken.
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Etappe 9: Vannes - Plumelec
In de buurt van Vannes kun je een bezoek brengen aan het authentieke vissershaventje
van Saint-Goustan. Wie zelf wat actiefs wil doen kan ook de Golf van Morbihan
ontdekken op het Stand Up Paddle Board of in de kayak.
Terwijl het Bretonse deel van de Tour eindigt in Plumelec, kun je in Vannes blijven
hangen voor de Historische Feesten op 13 en 14 juli, waarbij je je even in de
middeleeuwen waant. Ook buiten deze data kun je in Vannes de sfeer van de
middeleeuwen proeven dankzij de vele historische monumenten.
RTV Utrecht en Bretagne
Honderd dagen voor de Grand Départ,
begint in Utrecht de aftrap van de
activiteiten rondom de Tour de France. De
regionale omroep RTV Utrecht en Toerisme
Bretagne slaan de handen ineen om deze
periode spectaculair te beginnen. In week
14 wordt op Radio M Utrecht fm 93.1,
onderdeel van RTV Utrecht, een geheel
verzorgde fietsvakantie naar Bretagne
aangeboden. De organisatie van de reis
wordt mogelijk gemaakt dankzij een
samenwerking tussen Toerisme Bretagne
en Sensation Bretagne, een collectief van
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21 badplaatsen in Bretagne.
Meer informatie over deze actie is tussen 30 maart en 3 april te horen op Radio M
Utrecht.

