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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. 

Bestemming 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..

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

Bestemming 
Broceliande

	Ontdek alle bestemmingen
www.bretagne-vakantie.bzh/ontdek-de-bestemmingen

met Bretagne
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Iedere twee jaar komen rond hemelvaart in de 
Golf van Morbihan meer dan 1000 boten samen. 
Zij verzamelen zich in één van de mooiste baaien 
van Frankrijk om deel te nemen aan een bijzonder 
maritiem festival. 

In 2014 werd de Golf van Morbihan geklasseerd als 
regionaal natuurpark. Tegen de achtergrond van dit 
bijzondere landschap, wordt van 22 tot 28 mei 2017 
een groot internationaal maritiem feest gevierd: de 
Semaine du Golfe. In deze week varen meer dan 
duizend traditionele en klassieke boten tussen de 
kleine eilandjes van de Golf van Morbihan. 

De deelnemende boten worden ingedeeld in tien 

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 Bre-
tagne zo kenmerkende getijden. ’s Avonds meren de 
vloten ieder in één van de zeventien deelnemende 
havens aan. In deze havens is ook voor het publiek 
van alles te beleven. Exposities, workshops, oester-
proeverijen en muziek zorgen tot in de late uurtjes 
voor een bijzonder goede sfeer. Op zaterdag komen 
alle vloten samen voor de grote parade, die je zowel 
vanaf het water als vanaf de kades kunt bewonderen. 
De week wordt traditioneel afgesloten met een Bre-
tonse feestavond: de Fest-Noz. 

Semaine du Golfe
22 tot 28 mei 2017

Festival du Chant Marin
22 tot 28 mei 2017

Elke twee jaar is het een vrolijk feest op de kades 
van Paimpol als 130.000 bezoekers er het Festi-
val du Chant Marin vieren. Naast de enthousiaste 
bezoekers zijn traditionele schepen en muziek uit 
alle windstreken de belangrijkste ingrediënten 
voor dit feest. 
Honderden traditionele zeilschepen gaan voor anker 
in de haven van Paimpol, marinekoren zingen op de 
kades en internationale artiesten staan op de podia. 
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

	Meer informatie
www.semainedugolfe.com
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in 2017

Festival du Bout du Monde
Crozon, 4 t/m 6 augustus 2017
Al 10 jaar lang 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 plaats midden in het Parc 
Naturel régional d’Armorique, op het schiereiland 
Crozon, met de Bretonse kust op de achtergrond. 
Het festival staat bekend om de gezellige sfeer en 
de bonte mix van muziek van over de hele wereld. 

	Meer informatie
www.festivalduboutdumonde.com

Jazz en ville 
Vannes, 24 t/m 28 juli 2017
In juli swingt de stad Vannes tijdens het gratis 
festival Jazz en Ville. 
Bekende bluesartiesten en grote namen uit de 
jazzwereld nemen in juli de vestingmuren van de 
middeleeuwse stad over om het publiek te laten 
swingen op de geluiden van trompet, percussie en 
klarinet. Ook op andere plekken in de stad worden 
optredens verzorgd. Zoek een mooi plekje uit op het 
terras en laat je verrassen door de gratis optredens. 
’s Avonds gaat het feest door in de nachtclubs van 
de stad. 

	Meer informatie
www.jazzenville.fr

Yaouank
Rennes, november 2017

Drie weken lang wordt tijdens het festival 
Yaouank in Rennes de Bretonse cultuur gevierd. 
Yaouank betekent “jong” in het Bretons, en dat is 
de uitdaging die de organisatoren zichzelf stellen: 
vernieuwing brengen in de Bretonse traditie. Het 

festival Yaouank combineert de traditionele Bre-
tonse muziek met moderne invloeden. Het traditio-
nele hoogtepunt van het festival is de laatste avond, 
wanneer de grootste fest-noz ter wereld plaatsvindt.

Evenementen 
in 2017

De Bretons houden van muziek én van een feestje. 
Het hele jaar door organiseren zij dan ook talrijke 
festivals en evenementen. Hieronder een kleine greep 
uit het brede aanbod. 

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

evenementen/grote-evenementen

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

Op ontdekkingstocht op 
een onbewoond eiland
Als het water weer begint te stijgen, wandelen de 
meeste bezoekers weer terug.. Maar jij niet! 

Na een korte rondleiding door de eilandbewaarder 
Christian, vertrekt ook hij met zijn boot en heb je 
het eiland van 23 hectaren helemaal voor jou alleen! 
Je overnacht in de charmante 16e-eeuwse boerderij 
op het eiland en kunt in alle rust op ontdekkings-
tocht. Een groot avontuur, voor zowel de kinderen 
als de ouders! 

	

Met haar “Bretonse ervaringen” laat Bretagne je 
kennis maken met de gepassioneerde Bretons en 
hun regio. In 2017 introduceert Bretagne 3 nieuwe 
Bretonse ervaringen. 

Nieuwe Bretonse 
ervaringen

	

Paradijselijke eilandjes, turkooizen zee en witte 
stranden: welkom op de Archipel van Glénan. 

Samen met gids Lulu zet je koers naar Saint-Nicolas, 
het enige eilandje van de Archipel van Glénan dat 
toegankelijk is voor publiek en dat het meest hel-
dere water van Bretagne kent (Glénan zou zijn afge-
leid van het Bretonse glen, wat helder betekent). 
Hoewel je in 20 minuten rondom het eiland kunt 
lopen, trek je er met de enthousiaste Lulu iets meer 
tijd voor uit. Ben je er tussen april en juni dan zie je 
de Narcis van Glénan, die in de hele wereld alleen 
op dit eiland te vinden is. Het enthousiasme en de 
kennis van Lulu, de schoonheid van het eiland en de 
bijzondere natuur, maken het tot een onvergetelijk 
uitstapje waarbij je je even heel ver weg waant. 

Op naar Les Glénan met Lulu Met Isabelle op de e-bike 
naar Cap Fréhel 

Dankzij de e-bike is de heuvelachtige kust van 
Penthièvre voor iedereen eenvoudig te bereiken. 

Samen met gids Isabelle rijd je langs de adembene-
mende landschappen van de Smaragdkust. Isabelle 
deelt haar liefde voor dit uitzonderlijke natuurgebied 
graag met anderen en vertelt je vol passie over de 
plaatselijke flora, fauna en geschiedenis. Mét hier 
en daar een boeiende legende! Voor je ogen veran-
deren zowel de kleuren van de zee als van de land-
schappen. Soms is het een pittige klim, maar dank-
zij de elektrische fiets heb je genoeg energie en tijd 
om van de omgeving en de verhalen van Isabelle te 
genieten. 
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Balade	en	mer

Bretagne staat bekend als wellnessbestemming. 
Deze reputatie heeft zij te danken aan de talrijke 
centra voor thalassotherapie en spa-kuuroorden 
en het aangename klimaat.
De oorsprong van thalassotherapie, waarbij zeewater 
wordt gebruikt, ligt in Bretagne. Dankzij de welda-
dige zeelucht, het mineraalrijke zeewater en de vi-
taminerijke algen is de Bretonse kust zeer geschikt 
voor thalasso. Onlangs opende een nieuw thalasso-
centrum haar deuren in Concarneau, tegenover het 
bekende strand Sables Blancs. Zodra je de drempel 
overstapt van het moderne Thalasso Concarneau Spa 
Marin Resort*** waan je je in een andere wereld. 
In Carnac ligt het 100% biologische Carnac 
Thalasso&Spa Resort. Dit centrum zet zich met hart 
en ziel in om de bezoekers te laten genieten van de 
weldadigheden van Carnac en Bretagne, terwijl zij 
tegelijkertijd zorg dragen voor het milieu. 
Aan de noordkust ligt in Trebeurden het charmante Ti 
Al Lannec Hôtel&Spa****. In 2016 renoveerde deze 
pionier op het gebied van wellness en breidde uit. Het 

panoramische uitzicht vanuit het overdekte zwembad 
op het roze graniet aan de kust van Trébeurden is 
adembenemend. 
Iets meer naar het westen ligt in Roscoff 
Brittany&Spa**** die onlangs een verbouwing on-
derging. De charme van het gebouw uit de 18e eeuw 
is behouden, maar de uitbreiding zelf is ultramodern. 
De 11 luxe kamers hebben een groot terras of tuin 
met uitzicht op zee. De spa beslaat meer dan 200m2 
en biedt vele wellness- en ontspanningmogelijkhe-
den. 
Dankzij de nieuwe directe vlucht van Amsterdam 
naar Rennes boek je nu ook met gemak een (korte) 
wellnessbreak naar Domaine de Cicé-Blossac****, 
op een half uurtje rijden van het vliegveld en de stad 
Rennes. Dit viersterren hotel, dat midden in de na-
tuur ligt, breidde onlangs uit. Naast de golfbaan met 
18 holes vind je er nu ook een wellnessruimte van 
600m2 met een uitzonderlijk breed aanbod. 

Op adem 
komen

Bretagne is de ideale bestemming 
om even helemaal tot rust te komen.

Bretagne is koploper in Frankrijk, wanneer het 
gaat om het aantal beschermde natuurgebieden. 
De regionale natuurparken bieden een prachtig 
kader voor tochten in volledige rust.
Het gevarieerde Parc régional d’Armorique toont in de 
Monts d’Arrée haar ruige, ongerepte natuur, terwijl het 
op het schiereiland Crozon doet denken aan Corsica. 
Het eerste natuurpark op zee in Frankrijk, het Parc 
Naturel Marin d’Iroise, huisvest meer dan 120 soorten 
vissen, en vele dolfijnen- en zeehondenkoloniën. Het 
in 2014 gecreëerde Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan kent een rijke natuur, cultuur en erfgoed. 
Talrijke eilandjes liggen verspreid op de meer dan 
17.000 hectaren die met haar verscheidenheid aan 
landschappen van grote ecologische waarde is. 

Opladen in de natuur

	Meer informatie
wellness.brittanytourism.com

Met haar “Bretonse ervaringen” laat Bretagne je 
kennis maken met de gepassioneerde Bretons en 
hun regio. In 2017 introduceert Bretagne 3 nieuwe 
Bretonse ervaringen. 

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/ideeen-opdoen/op-basis-van-mijn-voorkeuren/10-tips-voor-natuurparken
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Bretonse ervaring: 
Proeverij aan boord van een traditioneel schip 

Zeeman Jerôme nodigt je uit aan boord van het 
traditionele Bretonse schip Ausquémé voor een 
ontdekkingstocht van de Baai van Mont Saint-
Michel. 
In de omgeving van Cancale maak je tijdens deze 
Bretonse ervaring een bijzondere tocht van vier uur. 
Varend over het smaragdgroene water ontdek je de 
schoonheid van de omgeving: De rots van Cancale, 
waar zilverreigers, meeuwen, scholeksters en jan-
van-genten nestelen, het Ile des Rimains, de vuur-
toren van Herpin.. En in de verte doemt steeds de in 
nevel gehulde Mont Saint-Michel op! Met een beetje 
geluk zie je zelfs nog een paar dolfijnen, die hier dage-
lijks hun vaste ronde doen. Midden op het water gaat 
de Ausquémé voor anker en is het tijd voor een proe-
verij van de meest heerlijke producten van de school 
van topchef Roellinger. Verse oesters, huisgemaakte 
boter met algen, vissoep, ingelegde tomaatjes en nog 
veel meer lekkers worden begeleid door een heerlijke 

Muscadet. Met een frisse zeewind in de haren, omge-
ven door een bijzondere natuur en genietend van de 
heerlijke Bretonse producten en gerechten belooft het 
een onvergetelijke ervaring te worden! 

De Baai van 
Mont Saint-Michel

Daar waar Bretagne en Normandië elkaar 
ontmoeten ligt één van de grote trekpleis-
ters van de regio: de Mont Saint-Michel en 
haar spectaculaire baai. 

thische architecturale juweeltje dat wordt weerspie-
geld in het zeewater zijn van een unieke schoonheid. 
Je vindt er zeldzame vogels, bijzondere bloemen en 
ongerepte natuur. Heel speciaal zijn de getijdenver-
schillen, die hier het grootste van heel Europa zijn. 
Het verschil tussen eb en vloed kan tot wel 15 meter 
bedragen, wat zorgt voor een grandioos spektakel! 

Dankzij de wandelroute GR34 kun je de baai een-
voudig te voet verkennen. Dit rood-wit gemarkeerde 
wandelpad volgt de gehele Bretonse kustlijn en vormt 
een bijzondere wandeling langs de baai. Ook leent de 
baai zich uitstekend voor een ontdekkingstocht op de 
fiets. Zo loopt de goed aangegeven fietsroute “Tour 
de Manche” voor een groot deel langs de kust, waar-
door zij na iedere bocht spectaculaire uitzichten op 
de baai biedt. 

Liefhebbers van zeevruchten worden in deze regio op 
hun wenken bediend. De Baai van Mont Saint-Michel 
staat bekend om haar bouchot mosselen. Deze mos-
selen worden op palen geteeld en heeft daaraan de 
kwalificatie AOP (bijzondere oorsprongsbenaming) te 
danken. Gezeten op de kades en met uitzicht op de 
oesterparken en de Mont Saint-Michel, eet je in het 
vissersdorpje Cancale tevens de meest verse oesters.

Deze regio aan de noordkust van Bretagne biedt een 
schat aan ontdekkingen. Ervaar ook zelf de bijzon-
dere natuur en cultuur van de Mont Saint Michel en 
haar baai. Feel Mont St Michel!

Het wonder van het westen

Strand in Saint-Coulomb

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/ontdek-de-bestemmingen/saint-malo-baai-van-mont-saint-michel

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

Op de grens van Bretagne vind je de bijzondere 
Baai van Mont Saint-Michel. Aan de overkant zie je 
gehuld in nevel de mysterieuze abdij liggen. 

Zowel de Mont Saint-Michel als haar baai staan op 
de lijst van Werelderfgoed van Unesco. En dat is niet 
voor niets! Het schitterende zeelandschap, de lap-
pendeken van polders, de rijen mosselen en het my-
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Drie grote kanalen doorkruisen de regio: van oost 
naar west loopt het Kanaal van Nantes naar Brest, 
van noord naar zuid lopen de kanalen Ille-et-
Rance en de Vilaine in elkaar over en vanuit het 
hart van Bretagne loopt de Blavet naar het zuiden. 

Samen vormen ze een 600 kilometerlange waterweg, 
met meer dan 300 sluizen. De kanalen zijn perfect 
met de fiets, kajak of boot te verkennen en vor-
men een prachtige natuurlijke route door het groene 
binnenland van Bretagne. Ze voeren je langs kaste-
len, religieuze monumenten en pittoreske dorpjes. 
Bezoek onderweg bijvoorbeeld het karakteristieke 
dorpje Josselin met zijn sfeervolle straatjes, kleurrijke 
vakwerkhuizen en imposante kasteel. Of het schilde-
rachtige dorpje La Gacilly, waar in de zomermaan-
den het grootste openluchtfotofestival van Frankrijk 
plaatsvindt. Yves Rocher was 46 jaar lang burge-
meester van dit dorpje. Het beroemde Bretonse merk 
vindt hier dan ook zijn oorsprong. Ook in het leuke 
stadje Pontivy, met zijn kronkelige straatjes, midde-
leeuwse gevels en indrukwekkende kasteel, is het de 
moeite waard aan te leggen. In de omgeving liggen 
talrijke kapelletjes, waar het kunstfestival Art dans les 
Chapelles wordt georganiseerd. In de oude binnen-
stad van het authentieke dorpje Roche-Bernard is het 
heerlijk rondstruinen. Vergeet ook niet een stop te 
maken bij de abdij Bon-Repos. Na 20 jaar van restau-
ratie is de abdij weer open voor publiek en fungeert 
het als expositieruimte voor hedendaagse kunst. 

Langs de kanalen 
van Bretagne 

Het schiereiland Bretagne wordt aan alle kanten 
omringd door water, maar ook door de regio zelf 
lopen vele waterwegen. Meer dan 600 kilometer 
aan kanalen doorkruisen de regio en voeren langs 
groene valleien, eeuwenoude kapelletjes en pit-
toreske dorpjes. 

Het water op
Je kunt eenvoudig zelf de kanalen vanaf het 
water bewonderen. Huur bijvoorbeeld een 
elektrische boot of een kajak. Overnachten op 
het water? Ook dat kan! 
Op het kanaal Ille-et-Rance liggen de twee boten van 
Ille Flottante. De sfeervolle boten hebben comfor-
tabele slaaphutten en een klein terrasje. Het ontbijt 

wordt naar wens geserveerd op de boot of in het na-
bijgelegen sluiswachtershuisje. De boten zijn de per-
fecte uitvalsbasis voor een bezoek aan Rennes, Dinan, 
Cancale en Saint-Malo. Over het jaagpad langs het 
kanaal is het heerlijk wandelen en fietsen midden in 
de natuur. 

	Meer informatie
illeflottante.com

	Meer informatie
www.canauxdebretagne.org

Authentieke dorpjes op de vaarroute
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De bijzondere wandelroute GR34, of het 
“Douanepad”, loopt langs de gehele Bretonse 
kust en telt in totaal 1800 kilometer. 
We lichten drie delen van de route uit!

Wandelen 
langs de kust

Een kleurrijke wandeling van 
Erquy naar Cap Fréhel
Het gezellige badplaatsje Erquy vormt het start-
punt van een bijzondere wandeling langs enkele 
van de mooiste stranden en baaien van de noord-
kust. 
De roze zandstenen kaap van Erquy torent uit boven 
de smaragdgroene zee en vormt een mooi kleuren-
spel met het kustlandschap. In de lente kleurt het 
geel dankzij de gaspeldoorn, terwijl in de zomer het 
paars overheerst door de bloeiende heide. In deze 
beschermde natuurlijke omgeving vind je talrijke 
plantensoorten en zeevogels. Na een wandeling van 
30 kilometer arriveer je bij Cap Fréhel, waar je één 
van de mooiste uitzichten van Bretagne hebt. Mocht 
je nog puf over hebben, dan kun je doorwandelen tot 
Fort la Latte. In dit middeleeuwse fort werden vele 
films opgenomen, waaronder The Vikings uit 1958. 

Natuurgebieden 
langs de Côte des Sables
In het noordelijke westen van Bretagne voert deze 
wandeling langs een geweldige verscheidenheid 
aan landschappen. 
De kust bij vissershaven en badplaats Plouescat be-
staat afwisselend uit zandstranden, duinen en grillig 
gevormde rotspartijen. Bij de pier van Porsguen begint 
een wandeling langs de GR34. Vanaf de karakteris-
tieke havenplaats volgt de wandeling de 13 km lange 
kust van Plouescat met op de achtergrond steeds het 
kenmerkende turkoois van de zee. Tussen de duinen 
en de stranden met fijn zand liggen prachtige baaien 
verborgen, waaronder de baai van Kernic, die een 
beschermd natuurgebied is (natura 2000). Eenmaal 
aangekomen bij de duinen van Keremma overheerst 
de geelwitte kleur van het zand. De met grassen be-
groeide duinenrij ziet er verbazingwekkend ongerept 
uit. Met een lengte van 6 km is het de langste duin 
van Bretagne. 

Langs zoutvelden 
en badplaatsen 

Niet ver van de grens met de Pays de la Loire ligt 
een wat minder bekend gebied in Bretagne, dat 
daardoor des te leuker is om te ontdekken.
Je begint je wandeling hier bij de oude zoutvelden 
van Kerhellec en de sfeervolle vissershaven in Pé-
nerf, die tegenwoordig gespecialiseerd is in de oes-
terteelt. Vanaf hier wandel je verder langs de Atlan-
tische Oceaan en kom je langs een aantal prachtige 
stranden en de badplaatsjes Kervoyal en Damgan. 
Tijdens deze ontspannen wandeling is er genoeg 
ruimte om onderweg een verfrissende duik in de zee 
te nemen! 

	Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/bekijken-doen/iconische-routes/
gr-r-34-het-douanepad



Op de fiets 
door Bretagne

Bretagne telt nu al meer dan 1500 km aan 
fietspaden, maar zet zich continu in om de 
routes uit te breiden of te verbeteren. Enkele 
tips voor een fietstocht in Bretagne! 

Van noord naar zuid
De fietsroute tussen Roscoff en Concarneau, van 
147 kilometer lang, werd in 2016 volledig vol-
tooid.
Deze route, die vanaf het Kanaal in het noorden tot 
de Atlantische Oceaan in het zuiden loopt, begint in 
de oude haven van Roscoff. Tot Morlaix deel je de 
route met auto’s, maar vanaf deze middeleeuwse 
stad fiets je alleen nog maar over voies vertes (we-
gen zonder gemotoriseerd verkeer). De fietstocht 
gaat over oude spoorlijnen, door groene bossen en 
de karakteristieke heidelandschappen van de Monts 
d’Arrée, langs schattige dorpjes en oude stations. 
Vanaf Carhaix rijd je door de ongerepte natuur van 
een beschermd natuurgebied, waarna je in Gourin 
aankomt. Ben je hier eind juli, dan vier je er het 
feest ter ere van de traditionele Bretonse crêpe. De 
tocht eindigt in de bekende badplaats Concarneau, 
met haar bijzondere ommuurde binnenstad.

Op fietsvakantie 
zonder bagage

16% van de Nederlanders besteedt zijn vakantie 
geheel of gedeeltelijk aan fietsen. Om het leven 
van deze fietsliefhebbers nog gemakkelijker te 
maken kan de reisorganisatie Abicyclette uit-
komst bieden. 
Fietsers die wel van A naar B willen, maar niet met 
hun bagage willen sjouwen, kunnen gebruik maken 
van de diensten van Abicyclette. Deze organisatie 
regelt het vervoer van de bagage en verzorgt indien 
gewenst ook de accommodaties voor onderweg. Het 
team bestaat uit gepassioneerde fietsers en liefheb-
bers van Bretagne. Zij zijn dan ook uitermate gedre-
ven te helpen bij het organiseren van een geslaagde 
fietsvakantie. 

Langs het kanaal
Met de komst van de directe vlucht tussen Ams-
terdam en Rennes vormt Rennes het ideale 
vertrekpunt voor een mooie fietstocht. Tijdens 
deze route ontdek je drie iconische Bretonse Cités 
d’Art et d’Histoire: Saint-Malo, Dinan en Rennes. 
Vanuit de levendige studentenstad Rennes fiets 
je eenvoudig het centrum uit over een fietspad 
langs het kanaal. Blijf je het kanaal volgen richting 
het noorden, dan kom je uiteindelijk bij het mid-
deleeuwse stadje Dinan uit. Hier fiets je voor het 
grootste gedeelte over voies vertes, waardoor de 
route perfect geschikt is om met kinderen te rijden. 
Terwijl je het kanaal Ille-et-Rance blijft volgen na 
Dinan, arriveer je in Dinard. Hier brengt de ferry 
je naar de ‘piratenstad’ Saint-Malo. In de loop van 
2017 wordt deze route uitgebreid richting het zui-
den, en komt er ook een goed aangegeven route 
tussen Rennes en Redon. 

13

	Meer informatie
www.cycling-brittanytourism.com
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BreizhMade in

Van de heerlijke zoete lekkernijen tot de meest 
verse producten uit de zee. Welke Bretonse spe-
cialiteiten moet je zeker proeven als je in de regio 
bent?

Bretagne is de thuisbasis van de crêpes en galettes. 
De hartige galettes worden gemaakt van boekweit-
meel en traditioneel belegd met ham, kaas en ei. 
In moderne crêperies vind je echter de meest ver-
rassende variaties. Crêpes, gemaakt van licht tarwe-
meel, worden vaak belegd met zoete ingrediënten. 
Één van de meest populaire vullingen is de gezouten 
karamel. Een Bretonse specialiteit die je bijvoorbeeld 
eet op je crêpe, maar ook als snoepje of als ijs. De 
karamel is gemaakt met gezouten boter, een ingre-
diënt dat in Bretagne veelvuldig wordt gebruikt. Zo 
is het één van de hoofdingrediënten van de Bretonse 
boterkoek, de Kouign Amann en van de palets bre-

tons. Het Bretonse familiebedrijf “Maison Guella” in 
Cancale bakt deze dikke, ronde koekjes nog steeds 
op ambachtelijke wijze en nodigt bezoekers uit in de 
bakkerij om de koekjes zelf te bakken naar traditio-
neel recept.

Naast al deze zoete lekkernijen speelt, zoals in de 
hele regio, ook de zee een belangrijke rol in de Bre-
tonse keuken. Nergens een uur verwijderd van de 
kust, eet je overal in de regio de meest verse vis 
en schaal- en schelpdieren. De oesters uit Cancale 
zijn wereldwijd bekend en werden zelfs door de 
Franse koning aan het hof in Parijs besteld. Bekend 
om de uitstekende sint-jakobsschelpen zijn de kleine 
havensteden in de baai van Saint-Brieuc, waar op 
15 en 16 april het jaarlijkse Feest van de Sint-ja-
kobsschelp wordt gevierd. 

xx

xx

Duurzaam over-
nachten in Bretagne

De Bretonse keuken

De Bretonse streep
Aan de zee hebben de Bretons niet alleen een heer-
lijke keuken te danken, maar ook iets anders ty-
pisch Bretons: de Bretonse streep. 
Volgens de legende droegen Bretonse vissers de 
streep om een overboord geslagen visser beter te-
rug te kunnen vinden in het donkere water. Sinds 
1938 produceert het Bretonse bedrijf Armor Lux 
in Quimper de originele truien met deze Bretonse 
streep (de marinière). Tijdens een bezoek kun je 
zelf (gratis) een kijkje nemen bij de productie van 
deze beroemde gestreepte truien, die op verant-
woorde wijze worden gemaakt en van zeer hoge 
kwaliteit zijn. 

	Meer informatie
www.armorlux.com



In aanloop naar het “internationale jaar van het 
duurzame toerisme” werd Bretagne als enige 
Franse regio verkozen tot één van de honderd 
duurzame bestemmingen ter wereld. Hierbij 
drie verantwoorde adresjes! 

Duurzaam over-
nachten in Bretagne

Slapen onder het gras bij La Belle verte
Midden in de velden ligt de ecolodge van La 
Belle Verte, half verscholen onder het gras.
Deze milieuneutrale gîte is niet alleen verantwoord, 
maar ook zeer charmant. Hoewel het ‘hobbithuisje’ 
half is ingegraven, zijn de kamers licht. De grote 

schuifpui op het zuiden met een klein terras en de 
warme meubels maken het tot een sfeervol geheel. 
De ecolodge ligt tussen Vitré en Fougères en vlakbij 
het strand, de wandelpaden en het watersportcen-
trum van het meer van Haute-Vilaine. 

Luxe slapen in een oud kamphuis 
bij Eco-hôtel le Chateau de Sable

Dit oude kamphuis werd met natuurlijke en lo-
kale materialen omgebouwd tot een luxe hotel 
met een prachtig uitzicht op zee.
De ruime kamers hebben vrijwel allemaal een bal-
kon, er is een wellnessruimte en een uitstekend res-
taurant. Het project werd met respect voor erfgoed 
en duurzame ontwikkeling gerealiseerd. Het belang 
dat de eigenaar aan het milieu hecht uit zich in de 
dagelijkse praktijk onder andere in het gebruik van 
biologische producten, afvalscheiding en zuinige 
apparatuur.

	Meer informatie
www.ecolodge-labelleverte.fr

Tot rust komen bij 
Lueurs des Iles

Isabelle en Lionel ontvangen hun gasten har-
telijk in één van de vijf kamers van deze mooie 
bed&breakfast.
Gelegen in het hart van de Golf van Morbihan vormt 
dit adres het ideale vertrekpunt om de regio te ver-
kennen. Hoewel je deze fijne plek, met zwembad en 
spa, misschien niet eens wilt verlaten! Isabelle en 
Lionel proberen het gastenverblijf zo milieuvriende-
lijk te runnen, bijvoorbeeld door het gebruik van na-
tuurlijke materialen, milieuvriendelijke verwarming, 
goede isolatie en hergebruik van regenwater. In 
2013 ontving Lueurs des Iles het Europese Ecolabel. 

	Meer informatie
en.lueur-des-iles.com

	Meer informatie
www.lechateaudesablehotel.fr/en
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Meer informatie
www.armorlux.com
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1. Onvergetelijke holes.
 Golfen in Bretagne garandeert een unieke 

ervaring. Of het de 11e hole is van Pléneuf-
Val-André of de 6e in Dinard, een aantal holes 
maken een golfvakantie in Bretagne onverge-
telijk. De banen zijn gevormd door het land-
schap, wat voor adembenemende uitzichten 
zorgt. 

2.	 Eén met de natuur.
 De Bretonse greens zijn letterlijk groen. Van 

een milieuvriendelijk irrigatiesysteem tot de 
bescherming van lokale flora en fauna, er 
wordt rekening gehouden met het milieu en de 
natuurlijke omgeving wordt zoveel mogelijk in 
haar waarde gelaten. 

3.  Clubhuizen met karakter.
 In Bretagne geniet je vooral van het spelletje, 

maar ook van de 19e hole. De Bretons staan 
bekend om hun gastvrijheid, en die vind je 
ook terug in de clubhuizen. In een ontspannen 
sfeer spreek je onder het genot van een Bre-
tons biertje de wedstrijd nog eens door. 

4.  Aan de zee.
 Bretagne wordt aan drie kanten omringd door 

de zee, dus het zal geen verrassing zijn dat 
de regio een aantal spectaculaire banen telt, 
die zowel gevarieerd als soms ook technisch 
veeleisend zijn. Vooral wanneer moeder natuur 
meespeelt door wat wind, zon of zelfs zeewa-
ter aan het spel toe te voegen!

5.  Mild zeeklimaat.
 Bretagne kent een mild zeeklimaat. De getij-

den zorgen voor microklimaten en de zuidkust 
telt meer dan 2200 zonuren per jaar. Dit be-
tekent dat Bretagne het hele jaar door golfers 
verwelkomt. En zelfs al valt er een spatje re-
gen, je weet dat dat in Bretagne ook snel weer 
overwaait.

6.  Buiten de fairway.
 Er is zoveel te zien in Bretagne, dat je golfen 

perfect kunt combineren met wat sightseeing. 
Maak een ritje langs de spectaculaire kustwe-
gen, bezoek de charmante historische stadjes 
en geniet van de rust van de ongerepte land-
schappen. 

7.  Kwaliteit voorop. 
 Een onlangs ingevoerd certificaat identificeert 

de banen die net dat beetje extra doen om 
er voor te zorgen dat je golfvakantie voldoet 
aan je verwachtingen of deze zelfs overtreft. 
Dit betekent onder andere: goed onderhouden 
banen, een hartelijk welkom, meertalige ont-
vangst, aandacht voor duurzaam toerisme en 
een breed aanbod aan faciliteiten.

8.  Tijd voor ontspanning. 
 Een aantal golfbanen biedt ook wellnessmo-

gelijkheden of een zwembad om heerlijk te 
ontspannen na een intensieve dag op de baan. 
Bretagne is dé plek voor thalassotherapie. De 
behandelingen, waarbij zeewater wordt ge-
bruikt, geven je spieren ontspanning en zorgen 
voor energie voor een nieuwe ronde.

9.  Heerlijk eten.
 Van al dat golfen krijg je trek en die zul je zeker 

bevredigen in Bretagne. De Bretons hebben 
goed eten hoog in het vaandel staan en je hebt 
dan ook genoeg keuze. De regio staat vooral 
bekend om haar uitstekende vis en zeevruch-
ten (oesters worden hier niet alleen bij bijzon-
dere gelegenheden gegeten!), maar verwacht 
heerlijk verse en vaak lokale producten, waar 
je ook bent.

10.  Goed te bereiken.
 Je kunt eenvoudig met je golftas in de auto 

stappen om af te reizen naar Bretagne. Een-
maal in Bretagne is er een goed wegennetwerk 
én betaal je geen tol! Sinds 2016 is er ook een 
directe vlucht van Amsterdam naar Rennes, 
waardoor je golfvakantie in Bretagne helemaal 
eenvoudig én snel kan beginnen! 

10 keer Golfen in Bretagne
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Persreizen 
naar Bretagne 2017

Groepsreizen
17 t/m 20 mei

Individuele persreizen

De regio Bretagne organiseert ieder jaar minstens 
één groepsreis rondom een specifiek thema. Dit 
jaar besteedt de regio aandacht aan het thema 
‘Slow Tourism’.

In de huidige tijd waarin alles steeds sneller gaat en 
de agenda’s vaak overlopen, wil de regio Bretagne 
graag laten zien waarom het de ideale bestemming 
is om tot rust te komen en de drukte van alledag 
achter je te laten. 

Het programma van de persreis zal in de loop van 
2017 worden voorbereid. Mocht je op de hoogte ge-
houden willen worden van deze persreis, neem dan 
contact op met Roosje, persattaché 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



18

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 (km) 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

Sinds 2016 verzorgt KLM/AirFrance dagelijks 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 + 1:30
Rotterdam Rennes Parijs 2:30 + 1:30

Nieuw in 
2017

Binnen 1,5 uur van Parijs 
naar Bretagne in 2017
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Het VVV-kantoor heeft  het label « Green Globe » voor duurzame ontwikkeling toegewezen gekregen.
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