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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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Om de vier jaar komen in november meer dan 
200.000 bezoekers naar de kust van Saint-Malo 
om de zeilers uit te zwaaien die deelnemen aan 
de Route du Rhum – Destination Guadeloupe. In 
2018 viert deze zeilwedstrijd haar 40e verjaardag. 
Op 4 november begint de zware, maar legenda-
rische tocht over de oceaan! 

In 1978 organiseerden de stad Saint-Malo, de regio 
Bretagne en het eiland Guadeloupe de eerste editie 
van één van de meest legendarische trans-Atlan-
tische zeilwedstrijden: de Route du Rhum. Sindsdien 
vertrekken zeilers om de vier jaar vanuit de Bretonse 
piratenstad Saint-Malo over de ruwe Atlantische 
Oceaan naar het Caribische Pointe-à-Pitre. Op deze 
tocht van 6.500 kilometer is aan boord slechts één 
persoon toegestaan. De zeilers staan er tijdens de 
race dus helemaal alleen voor. 

Voor de 40e verjaardag van de Route du Rhum – 
Destination Guadeloupe zullen 100 zeilers aan de 
wedstrijd deelnemen. Zij worden op 4 november 
door tienduizenden bezoekers uitgezwaaid. 

In de 11 dagen voorafgaand aan de wedstrijd zijn er 
talrijke (gratis) festiviteiten in Saint-Malo. Op woens-
dag 24 oktober opent het festivalterrein van meer 
dan 12.000 m2 op verschillende locaties in de stad. 
Op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober arriveren de 
deelnemende boten in een parade in de haven van 
Saint-Malo. 

De unieke zeilwedstrijd in combinatie met feestelijke 
activiteiten maakt de Route du Rhum tot een onmis-
baar evenement!

40e verjaardag Route du Rhum – Destination Guadeloupe
4 november 2018

Temps Fête
25 tot 29 juli 2018

Elke twee jaar komen honderden historische 
zeilschepen uit de hele wereld bij elkaar in Douar-
nenez voor het festival Temps Fête. 
Van 25 tot 29 juli 2018 verzorgen honderden vis-
sersboten en zeilschepen een indrukwekkend 
schouwspel, tijdens de verschillende parades, races 
en behendigheidswedstrijden. Niet alleen op het 
water, maar ook op de kade van de sfeervolle haven 
Port Rhu is het een vrolijk feest. Er worden concer-
ten van Bretonse en internationale artiesten geor-
ganiseerd, demonstraties gegeven en films gepro-
jecteerd op het zeil van een boot. Kinderen kunnen 
kennismaken met de zeilsport of leren klimmen in 
de mast. 

 Meer informatie
	www.tempsfete.com

 Meer informatie
www.routedurhum.com
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Fête des Remparts
Dinan, 21 en 22 juli 2018
Om de twee jaar herleeft het mooie stadje Dinan 
de middeleeuwen tijdens het “Fête des Rem-
parts”.
Riddertoernooien, een middeleeuwse markt, dans-
feesten, een grote optocht en vele schouwspelen, 
tijdens dit kleurrijke weekend neemt Dinan zijn be-
zoekers mee terug naar de middeleeuwen. In een 
feestelijke en gemoedelijke sfeer is dit de perfecte 
gelegenheid om het dagelijks leven van onze voor-
ouders te (her)ontdekken. Het bijzondere decor, de 
middeleeuwse kostuums en de talrijke activiteiten 
maken dit tweejaarlijkse feest tot een bijzondere 
belevenis!

 Meer informatie
www.fete-remparts-dinan.com

Fotofestival La Gacilly
La Gacilly, 2 juni t/m 30 september 2018
Jaarlijks wordt in La Gacilly het grootste open-
lucht fotofestival van Frankrijk georganiseerd. 
Het festival werd opgericht door Jacques Rocher 
die, net als zijn beroemde vader Yves Rocher, ooit 
burgemeester was van zijn geboortedorp La Gacilly. 
Tijdens het fotofestival, dat dit jaar zijn 15e ver-
jaardag viert, worden honderden grote foto’s ten-
toongesteld op de granieten gevels van het idyl-
lische dorpje. Schoonheid en duurzaamheid, mens 
en natuur, zijn thema’s die centraal staan tijdens het 
festival. Deze openlucht galerie trekt jaarlijks meer 
dan 300.000 bezoekers en is gratis toegankelijk. 

 Meer informatie
www.festivalphoto-lagacilly.com

Les Trans Musicales
Rennes, december 2018

Rennes staat bekend om zijn liefde voor (rock)
muziek. De Bretonse hoofdstad is al decennia 
lang de bakermat van vele talentvolle muziek-
groepen. 
Elk jaar in december klinkt in Rennes het geluid van 
zo’n 90 bands. Het hoofdpodium is de concertzaal 

L‘Ubu, maar concerten zijn door de hele stad te 
vinden. Het festival is altijd op zoek naar nieuwe 
klanken en artiesten uit alle muzikale genres. De 
ontdekkingen van het festival hebben meestal een 
grote toekomst voor zich. 

Evenementen 
in 2018

De Bretons vieren graag hun cultuur, traditie en 
muzikaal talent. 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.lestrans.com
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 Meer informatie
laboiteapoissons.fr

 Meer informatie
domaine-du-roc.fr

 Meer informatie
www.glamping-terre-mer.fr

De rust van het eilandleven
Het eiland Houat is de ideale plek om er even he-
lemaal tussenuit te zijn en te genieten van een 
bijzondere glamping-ervaring. 

Geen auto’s, prachtige zandstranden, talrijke wan-
delpaden, huizen versierd met bloemen en een 
mooie haven vol kleurige vissersboten. Op het ei-
land Houat heerst een heerlijk ontspannen sfeer. In 
deze vredige omgeving liggen de sfeervol ingerichte 
tenten van La Boîte à Poissons. In alle rust wakker 
worden in de ongerepte natuur, met uitzicht op zee, 
in een gezellige, volledig uitgeruste tent voor 2 of 4 
personen. Een unieke ervaring! 

 

Iconische routes
Hoewel de Nederlander nog steeds dol is op ouder-
wets kamperen, mag het voor veel vakantiegangers 
wel nét een beetje luxer. Drie tips voor glamping in 
Bretagne! 

Het nieuwe 
kamperen

 

Vlakbij Josselin en het bos van Brocéliande ligt 
Domaine du Roc, een camping met bijzondere 
overnachtingsmogelijkheden. 

Deze groene gezinscamping ligt langs het Kanaal 
van Nantes naar Brest. Op het uitgestrekte terrein 
is het mogelijk om een eigen tent of caravan neer 
te zetten, maar voor de liefhebber zijn er ook an-
dere opties. Zo zijn er zes vintage caravans, twee 
boomhutten en twee houten hutten op palen. Deze 
laatste hebben een dak van tentdoek dat geopend 
kan worden om ’s nachts naar de sterren te kijken. 
In het kleine aangrenzende bos liggen drie bijzon-
dere ronde hutjes, gebaseerd op vissershutten uit 
Estland. Op de camping zelf is er van alles te bele-
ven voor groot en klein. Er is een (verwarmd) zwem-
bad, trampoline, pingpongtafel, avonturenpark en 
verhuur van fietsen, kanos en waterfietsen. 

Vintage caravans Duurzaam en comfortabel 

In Étables-sur-Mer biedt Terre&Mer de ideale 
combinatie van een vakantie in de openlucht met 
het comfort van een hotel. 

Terre&Mer is gelegen in een park van meer dan 4 
hectaren. Op ruim opgezette plaatsen staan 28 vol-
ledig ingerichte chalets, lodges, cottages en bunga-
lows. Allen beschikken over een eigen keuken en 
badkamer en een veranda om te genieten van de 
rust en de natuur. Voor de liefhebber is er op het 
terrein een (verwarmd) zwembad, speelterrein, kin-
derboerderij en fietsverhuur. De glamping is een 
perfecte uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. 
Dat de eigenaren Alexandre en Gwenaëlle veel be-
lang hechten aan duurzaamheid maakt dit adresje 
nóg aantrekkelijker. 
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 Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/bekijken-doen/iconische-routes

Bretagne wordt doorkruist door talrijke schit-
terende routes. Een waar paradijs voor wande-
laars, fietsers en ruiters.

Wandelaars die van de kust houden, kunnen in 
Bretagne hun hart ophalen. De GR34 (ook wel het 
Douanepad genoemd) volgt de volledige kustlijn van 
Bretagne en telt in totaal 1800 kilometer. Onderweg 
biedt de wandeling steeds weer nieuwe spectacu-
laire uitzichten: ruige kusten, lieflijke baaien, uit-
gestrekte heidevelden en een rijke flora en fauna.

Meer geïnteresseerd in religieus erfgoed? Dan is 
de Bretonse pelgrimsroute naar Santiago de Com-
postella een aanrader. Bretagne beschikt over een 
bijzonder rijk religieus erfgoed: kapellen, abdijen, 
kerken, enclos parroissiaux. Een wandeling over de 
Bretonse pelgrimsroutes biedt een ideale gelegen-
heid om dit rijke en diverse erfgoed te ontdekken. 
De historische wandeltocht bestaat uit 1500 kilome-
ter aan rustige paden. 

Ook fietsliefhebbers komen in Bretagne aan hun 
trekken. Meer dan 1750 kilometer aan fietspaden 
voeren langs bijzondere landschappen en authen-
tieke dorpjes. Twee van de bekendste routes in de 
regio zijn de Tour de Manche en de Vélodyssée. De 
Tour de Manche slingert in het noorden dan weer 
door het binnenland, dan weer langs de soms grillige 
kust om zo steeds weer nieuwe uitzichten te bieden. 
De fietsroute Vélodyssée begint bij Roscoff en loopt 
via de Baai van Morlaix naar het binnenland, dwars 
door het natuurpark van de Monts d’Arrée. Hierna 
volgt de route het Kanaal van Nantes naar Brest en 
biedt gelegenheid een kijkje te nemen bij de abdij 
van Bon Repos, het Lac de Guerlédan of de histo-
rische stadjes Pontivy en Josselin.

Een andere bijzondere manier om het historisch en 
natuurlijk erfgoed van Bretagne te verkennen is te 
paard. De Equibreizh is een uniek netwerk van rui-
terpaden van meer dan 2600 kilometer. De route is 
zo ontworpen dat het mogelijk is een echte “Tour de 
Bretagne” te maken.

Iconische routes Wie van een actieve vakantie houdt, 
is in Bretagne op de goede plek. 

Van 10 tot 13 juli 2018 maken de renners van 
de Tour de France een mooie ronde door Bre-
tagne.

Op dinsdag 10 juli rijden de deelnemers vanaf La 
Baule het zuiden van Bretagne in en finishen daar 
in Sarzeau op het schiereiland Rhuys. De volgende 
dag klinkt het startschot in de Bretonse haven-
stad Lorient om 203 kilometer later in de culturele 
hoofdstad van Bretagne, Quimper, te eindigen. De 
moderne havenstad Brest is op donderdag 12 juli 
de vertrekplaats van de 6e etappe. Hier trekken de 
renners het binnenland in om te eindigen in een pit-
tige slotklim naar Mûr-de-Bretagne. Op vrijdag 13 
juli verlaat de Tour de France via Fougères, met zijn 
indrukwekkende kasteel, de regio Bretagne.

Een ware  
Tour de Bretagne

Hoewel de Nederlander nog steeds dol is op ouder-
wets kamperen, mag het voor veel vakantiegangers 
wel nét een beetje luxer. Drie tips voor glamping in 
Bretagne! 

 Meer informatie
www.letour.fr/en
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Bretonse ervaring: 
beklimming van een 
vuurtoren bij zonsondergang 

Vroeger was het echt vuur, dat door monniken 
werd aangestoken op de torens van hun abdij 
om de schepen de weg te wijzen. 

Tegenwoordig is het een verfijnd lenzenstelsel 
dat het licht tot wel 50 kilometer de open zee op 
stuurt. Elke vuurtoren heeft zijn eigen signaal. In 
de schemering opent de vuurtoren van Eckmühl, in 
het zuidwesten van Bretagne, haar deuren. Via de 
wenteltrap neemt Alexandra bezoekers mee naar 
het 56 meter hoger gelegen terras. Vanaf hier is het 
betoverende lichtschouwspel te bewonderen van de 
ondergaande zon en de vuurtorens langs de kust en 
op de eilanden. In het avondlicht ademt de vuurto-
ren een andere, kalme sfeer uit. Een bijzondere én 
leerzame ervaring voor wie meer wil weten over de 
werking van vuurtorens!

Of ze nu op het vasteland zijn gebouwd of midden 
op zee, vuurtorens maken deel uit van het decor 
in Bretagne en vormen een grote trots voor de 
Bretonse bevolking. 

Langs de kust van Bretagne ligt het grootste aantal 
vuurtorens ter wereld: niet minder dan 52 stuks! 
Dat is bijna een derde van alle Franse vuurtorens! 
Niet zo gek als je bedenkt dat Bretagne een kust-
lijn van bijna 2700 km telt. De Finistère heeft het 
absolute record. Hier is het sinds dit jaar mogelijk 
om met augmented reality kennis te maken met de 
wachters van de zee, dankzij de nieuwe toeristische 
gids en app “Sur la route des phares” (de vuurtoren-
route). Op deze route staan 19 vuurtorens, waarvan 
er vier open zijn voor bezichtiging. De natuurstenen 
vuurtoren op Île Vierge is de hoogste ter wereld. Een 
beklimming van de 365 treden wordt beloond met 
een indrukwekkend uitzicht op de Pays des Abers. 
De bijzondere vuurtoren van Saint-Mathieu rijst op 
uit de ruïnes van een oude abdij. Bij goed weer reikt 
het uitzicht tot aan de Pointe du Raz en Ouessant. 
De vuurtoren van Trézien verschilt van andere door-
dat hij weliswaar bij het water staat, maar omringd 
is door land. De oudste van het gezelschap is de 
vuurtoren van Stiff, op het eiland Ouessant. Over de 
geschiedenis van de toren is een interessante ten-
toonstelling ingericht.

Iedere vuurtoren heeft zijn eigen verhaal. De vuur-
torenroute vormt een bijzondere tocht en geeft een 
inkijkje in het leven van de vuurtorenwachters en 
onthult mysterieuze legendes. 

Mysterieuze vuurtorens

Strand in Saint-Coulomb

 Meer informatie
www.bretagne-vakantie.bzh/ideeen-opdoen/op-basis-van-mijn-voorkeuren/op-pad-langs-de-vuurtorens

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

Beleef de 
elementen 

Vuur, aarde, lucht en water – In Bretagne komen 
alle elementen op harmonieuze wijze samen. Te 
beginnen met vuur! 
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Balade	en	mer
Dankzij een directe vlucht van Amsterdam naar 
Rennes is de hoofdstad van Bretagne een originele 
bestemming voor een stedentrip. Op een uur van 
de zee is dit de perfecte combinatie van stad en 
kust. 

De stad Rennes heeft alle ingrediënten voor een ge-
slaagde citytrip. De stad is populair onder studenten 
en wordt gekenmerkt door een levendige sfeer. Er 
zijn talrijke terrasjes, cafés en restaurants, waar het 
altijd gezellig druk is. Het oude centrum staat vol met 
prachtige monumentale panden en middeleeuwse 
vakwerkhuizen. Een stadswandeling met gids is een 
aanrader om de verborgen plekjes van de stad te le-
ren kennen, maar zelf struinend door de stad worden 
ook prachtige ontdekkingen gedaan. 

Op zaterdagochtend is de Marché des Lices één van 
de mooiste markten van Frankrijk. Honderden lokale 
producenten en boeren verkopen hier hun verse waar. 
Locals kopen hier de lekkerste producten, waarvan zij 
direct genieten op het nabijgelegen terras met een 
goede fles wijn. Na de markt is een bezoek aan de 
trendy boetieks in de stad een aanrader. Vele lokale 
designers zitten hier gevestigd. Om even bij te komen 
is er het ruime en groene Parc Thabor. ’s Avonds is het 
heerlijk eten in één van de vele goede restaurants en 
crêperies van de stad. 

Nog even de stad uit? Met de trein of auto is het van-
uit Rennes een klein uur naar de kust. Hier is het 
heerlijk uitwaaien! Een perfecte combinatie van stad 
en zee op slechts anderhalf uur van Amsterdam! 

De geschiedenis van Yves Rocher
Het duurzame merk Yves Rocher vindt zijn oors-
prong in het Bretonse dorpje La Gacilly. Hier kan 
de bezoeker op ontdekkingstocht naar de gehei-
men van Yves Rocher.

De omringende natuur van La Gacilly inspireerde 
Yves en voedde zijn passie voor het plantenrijk. In 
de botanische tuin kweekt en bestudeert het merk 
tegenwoordig meer dan 1.100 plantensoorten. De 

geheimen van de weldadige eigenschappen van de 
planten zijn te ontdekken tijdens een gratis bezoek. 
Nieuw is de zintuiglijke tentoonstelling in een oude 
stenen molen. Een origineel bezoek, waarbij de audio-
gids (o.a. beschikbaar in het Engels) een interessante 
aanvulling vormt. Overnachten kan na afloop op de 
recent geopende camping Rives Nature.

Originele citybreak: studentenstad Rennes

AardeBeleef de 
elementen

Vuur, aarde, lucht en water – In Bretagne komen 
alle elementen op harmonieuze wijze samen. Te 
beginnen met vuur! 
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Een (fris) luchtje scheppen
De frisse zeelucht in combinatie met de onge-
repte natuur, maakt Bretagne de ideale bestem-
ming om op te laden.

Frisse zeelucht is het perfecte ingrediënt om tot rust 
te komen en nieuwe energie op te doen. In Bre-
tagne is een luchtje scheppen zelfs extra gezond. 
De luchtkwaliteit is er zeer goed in vergelijking met 
enkele andere regio’s in Frankrijk en Europa. Een 
ideale bestemming dus voor activiteiten in de open 
lucht. In de uitgestrekte landschappen vol ongerepte 
natuur is het heerlijk wandelen, fietsen, kajakken, 
hardlopen of paardrijden. Het aanbod in Bretagne 
is groot. De regio is bovendien koploper in Frank-
rijk, wanneer het gaat om het aantal beschermde 
natuurgebieden. De regionale natuurparken bieden 
een prachtig kader voor tochten in volledige rust. 

Zoeven over de zee
Liefhebbers van avontuur vinden hun geluk op 
het eiland van Fort Bertheaume. Spanning en 
sensatie in een droomdecor!

In Plougonvelin staat het team van Bertheaume 
Iroise Aventure klaar om bezoekers een bijzon-
dere en sportieve ervaring te laten beleven. Op 
het prachtige eilandje is een volledig klimpark en 
avonturenparcours aangelegd. In een bijzondere 
omgeving kunnen avonturiers de rotsen beklimmen 
of het water oversteken via verschillende soorten 
touwbruggen. De absolute ster van de show is de 
kabelbaan! Hiermee zoef je over een lengte van 200 
meter door de lucht, boven de zee d’Iroise. Span-
ning en sensatie gegarandeerd!

 Meer informatie
www.bertheaume-iroise-aventure.fr/

LuchtBeleef de 
elementen

Bretagne vanuit de lucht
In het beschermde natuurgebied van de Monts 
d’Arrée is de Ménez-Hom met 330 meter één 
van de hoogste bergen van Bretagne. Het ideale 
vertrekpunt om de hoogte in te gaan.

De top van Ménez-Hom wordt bereikt via een wan-
delpad en biedt een fantastisch uitzicht over de 
baaien van Brest en Douarnenez en over het schier-
eiland Crozon. Landinwaarts is het uitzicht over de 
legendarische Monts d’Arrée de moeite waard. De 
Ménez-Hom, een gedoofde vulkaan, is een geliefde 
plek voor paragliders. De wind rondom de berg laat 
paragliders in een mum van tijd zweven, om vanuit 
de lucht te genieten van de prachtige omgeving. 
De combinatie van steile en minder steile hellingen 
maakt deze plek een perfect startpunt voor zowel 
gevorderden als beginners.

 Meer informatie
www.vol-libre-menez-hom.com	



Surfkampioenschap in La Torche
Na het windsurfkampioenschap in 2014 en 2016 
ontvangt La Torche in 2018 de beste Franse en in-
ternationale surfers. Zij zullen in Bretagne in een 
spectaculaire competitie strijden. 

Voor watersporters is Bretagne een waar paradijs. La 
Torche is één van de meest geliefde plekken in de 
regio om te surfen. Het is daarom niet verrassend dat 
juist deze plek is uitgekozen voor het surfkampioen-
schap van 2018. Nieuw dit jaar is dat deelnemers 
kunnen kiezen uit vier verschillende surfdisciplines: 
kite, golf, wind en stand up paddle. Dankzij deze ver-
schillende disciplines zijn er elke dag spectaculaire 
wedstrijden, ongeacht de weersomstandigheden.
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WaterBeleef de 
elementen

Grootste getijdenverschillen in Europa
In de Baai van de Mont Saint-Michel zijn de getij-
denverschillen de grootste van heel Europa. Met 
een coëfficiënt van meer dan 100 is het in Saint-
Malo en omgeving gegarandeerd spektakel!

De geografische ligging van Saint-Malo maakt deze 
piratenstad tot het theater van de grootste getijden-
verschillen van Europa. Zodra het getijde-coëfficient 
hoger is dan 90 spreken we van grandes marées, of-
tewel springtij. Het verschil tussen hoog- en laagwater 
kan dan oplopen tot meer dan 14 meter. Het meest 
spectaculaire zicht heb je langs de dijk van Sillon en 
Rochebonne. Bij vloed is de impact van de golven op 
de stenen hier uitzonderlijk. Bij laagwater onthult de 
zee haar schatten, zowel in het zand als tussen de 
rotsen: krabbetjes, garnalen, mosselen! Liefhebbers 
van voetvissen hebben een uur de tijd om hun em-
mers te vullen voor het water weer begint te stijgen. 

 Meer informatie
saint-malo-info.fr/grandes-marees

De helende werking van de zee
De oorsprong van thalassotherapie, waarbij 
zeewater wordt gebruikt, ligt in Bretagne. Het is 
daarmee de ideale bestemming voor een welver-
diende wellness-break. 

Bretagne staat bekend als wellnessbestemming. 
Deze reputatie heeft zij onder andere te danken aan 
de talrijke centra voor thalassotherapie. Bij behan-
delingen in thalassocentra wordt gebruik gemaakt 
van de helende werking van het zeewater en de 
zeeomgeving. Dankzij de weldadige zeelucht, het 
mineraalrijke zeewater en de vitaminerijke algen is 
de Bretonse kust zeer geschikt voor thalasso. Bezoe-
kers genieten in Bretagne van meer dan 100 jaar er-
varing met deze behandelingen. De bekende thalas-
socentra staan bovendien op prachtige locaties langs 
de kust. Het gebruik van zeewater in de behandeling, 

de frisse zeelucht en uitzicht op de indrukwekkende 
kustlandschappen zorgen voor een perfecte combi-
natie om de batterij weer helemaal op te laden.  

 Meer informatie
www.wellness-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 
verrassende variaties. Crêpes, gemaakt van licht 
tarwemeel, worden vaak belegd met zoete ingre-
diënten. 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 bo-
ter, een ingrediënt dat in Bretagne veelvuldig wordt 
gebruikt. Zo is het één van de hoofdingrediënten 
van de Bretonse boterkoek, de Kouign Amann en 

van de palets bretons. Het Bretonse familiebedrijf 
“Maison Guella” in Cancale bakt deze dikke, ronde 
koekjes nog steeds op ambachtelijke wijze en no-
digt bezoekers uit in de bakkerij om de koekjes zelf 
te bakken naar traditioneel 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 
21 en 22 april het jaarlijkse Feest van de Sint-ja-
kobsschelp wordt gevierd. 

xx

xx

Nieuwe adresjes 
in Bretagne

De Bretonse keuken

Bretonse ervaring: proeverij 
op een traditioneel schip

Zeeman Jerôme nodigt bezoekers uit aan boord 
van het traditionele Bretonse schip Ausquémé voor 
een ontdekkingstocht van de Baai van de Mont 
Saint-Michel.

Varend over het smaragdgroene water ontdek je 
de schoonheid van de omgeving en de rijke fauna. 
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 dagelijks hun vaste 
ronde doen. Midden op het water gaat de Ausquémé 
voor anker voor een proeverij bereid door leerlingen 
van topchef Roellinger. Verse oesters, huisgemaakte 
boter met algen, vissoep, ingelegde tomaatjes en 
nog veel meer lekkers wordt opgediend te midden 
van de bijzondere natuur! 



Ook dit jaar openen weer een aantal 
nieuwe adresjes hun deuren in Bretagne. 
Drie onmisbare tips! 

Nieuwe adresjes 
in Bretagne

Nieuwe unieke overnachtingsplek bij la Carri’air
Vlakbij het schilderachtige dorpje Pont-Aven 
ligt in een oude steengroeve het originele 
adres La Carri’air.

De drie houten huisjes van La Carri’air zijn op 8 
meter hoogte in de rotsen gebouwd. Ze versmel-
ten met de idyllische en landelijke omgeving en zijn 

daarmee de perfecte accommodatie voor natuurlief-
hebbers. Naast de Cachoti’air en de Vision’air, werd 
recentelijk Lumin’air geopend. Met de grote ramen 
en een XL-terras biedt deze laatste aanwinst een 
fantastisch uitzicht op de omringende natuur en is 
tegelijkertijd van alle gemakken voorzien. 

Vier sterren in het 
uiterste westen

Hét nieuwe Bretonse hotel van 2018 is Hô-
tel Sainte-Barbe, gelegen in het westelijke 
Conquêt.

Tien jaar lang was dit gebouw verlaten, maar na 
grondige renovatie opent dit nieuwe viersterren ho-
tel in 2018 haar deuren. Hôtel Sainte-Barbe ligt op 
een uitstekende locatie, omringd door de zee en op 
slechts enkele stappen van het beroemde Douane-
pad. De 35 kamers hebben uitzicht op zee en zijn 
verfijnd ingericht. In het restaurant geniet de gast 
van heerlijke, betaalbare gerechten met een pano-
ramisch uitzicht op de oceaan. Ook is er een dakter-
ras van 400m2 én een spa!

 Meer informatie
	www.lacarriair.com

Letterlijk “haute cuisine” 
bij Chateau des Pères

In een modern beeldenpark vlakbij Rennes is 
het Château des Pères een nieuw adres om 
niet te missen. 

Het restaurant bij het kasteel, La Table des Pères, 
brengt een ode aan de natuurlijke en lokale keuken. 
De chef-kok wordt geïnspireerd door groenten en 
fruit van het seizoen. De schatten uit de kasteeltuin 
(wilde kruiden, paddenstoelen, dennennaalden) 
zorgen voor een originele twist in de gerechten. Niet 
minder origineel is de locatie. Voor wat extra magie 
is er de mogelijkheid om een culinaire ervaring te 
beleven op 6 meter hoogte in de bomen! 

 Meer informatie
www.chateaudesperes.fr
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1. Het meest exotische: Tahiti in Carantec.
 Dit goudkleurige strand is te bereiken via een 

mooi kustpad. Het kleine baaitje met zand-
strand ligt beschut tegen de wind en heeft een 
prachtig uitzicht op het Château du Taureau en 
het eiland Louët. 

2.	 Het meest chique: Petite Salinette in Saint-
Briac-sur-Mer.

 Naast Dinard en Saint-Lunaire is Saint-Briac 
één van de bekendere badplaatsen aan de 
Smaragdkust. Gezinnen komen hier graag 
omdat kinderen er veilig kunnen pootjebaden. 
Op dit strand is ook de Yacht Club gevestigd, 
het historische watersportcentrum van de bad-
plaats.

3.  Het meest unieke: Grands Sables op Île de 
Groix.

 Dit strand is het enige bolvormige strand van 
Europa. Het prachtige, grote strand is te berei-
ken via een kustpad en heeft nóg een unieke 
eigenschap: het strand verplaatst zich, soms 
tot wel 50 meter per jaar. 

4.  Het meest ongerepte: Plage de Pen an Thé-
ven bij Plouescat.

 In de fotogenieke Baai van Kernic liggen tal-
rijke kleine baaitjes en stranden. Één hiervan 
is het strand van Pen an Théven, een onmis-
baar zandstrand met helderblauw water en 
eindeloos zicht over de zee. Ook de duinen van 
Keremma, een beschermd natuurgebied, zijn 
vanaf hier te zien. 

5.  Het meest verrassend: Archipel des Glénan.
 Het witte zandstrand van Les Glénan met 

turkoois water doet eerder aan een tropisch 
eiland denken, dan aan Bretagne. Naast de pa-
radijselijke stranden staat dit tropische stukje 
Bretagne ook bekend om zijn internationale 
duikschool en het wereldwijd bekende Centre 
Nautique. 

6.  Het meest ecologische: Blancs Sablons in Le 
Conquet.

 Dit grote strand van 2,5 kilometer lang is dank-
zij de wind een perfecte surfspot. Het onge-
repte gebied is ook geschikt om te zwemmen 
en voetvissen en draagt vol trots het interna-
tionale milieumerk “Blauwe Vlag”. Ook de kwa-
liteit van het water wordt door het Ministerie 
van Gezondheid aangeduid als “uitstekend”. 

7.  Het meest geschikt voor families: Grande 
Plage in Saint-Cast-le-Guildo. 

 Van de zeven stranden in deze badplaats is 
Grande Plage de onmisbare plek voor gezin-
nen. Animatieclubs, tenten, parkeerplaatsen, 
watersportschool, bar, toiletten, douches: al-
les is verzameld bij het twee kilometer lange 
zandstrand voor het plezier van groot en klein.

8.  Het meest romantische: Toëno in Trébeur-
den. 

 Het schiereiland van Toëno is met zijn idyllische 
zandstrand een waar paradijs voor vissers en 
badgasten. Bijzonder: midden in het kust-
landschap staat een menhir. Bij het Atelier de 
l’Huitre halen badgasten aan het eind van de 
dag hun oesters, terwijl zij met een goed glas 
muscadet genieten van de zonsondergang. 

9.  Het meest sportieve: La Torche. 
 Deze surfspot is wereldwijd bekend. Bij La 

Torche worden regelmatig internationale kam-
pioenschappen georganiseerd. Het is ook de 
plek waar surfliefhebbers elkaar ontmoeten, 
zowel de professionals als beginners. Water-
sportschool Twentynine biedt naast surfen ook 
stand up paddle en blowkarten aan. 

10.  Het meest boomrijk: Trois Fontaines in de 
Golf van Morbihan.

 Het strand dankt zijn naam aan de drie fontein-
en die hier vroeger stonden en die de bewo-
ners van drinkwater voorzagen. Het bijzondere 
van dit verborgen en intieme strandje is dat 
het wordt omringd door een mooi park met 
eeuwenoude bomen. 

10 keer Stranden 
in Bretagne
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Persreizen 
naar Bretagne 2018

Groepsreizen
30 mei t/m 2 juni

Individuele 
persreizen

De groepsreis van 2018 staat in het teken van het 
thema “Leven met de zee”. 

Het schiereiland Bretagne heeft een kustlijn van meer 
dan 2700 kilometer, nergens ben je meer dan een uur 
verwijderd van de zee. Het is dan ook niet verrassend 
dat de zee al eeuwenlang een belangrijke rol speelt 
in het dagelijks leven van de Bretons. Tijdens een 
persreis in de Finistère zullen we zelf de invloed van 
de zee op de regio ervaren. Denk hierbij aan een be-
zoek aan de vuurtorens, wandelen over het kustpad, 
activiteiten op het water, een bezoek aan de eilanden, 
producten uit de zee en ontmoetingen met locals die 
zelf leven en werken met de zee. 

Het programma wordt in de loop van 2018 voorbereid. 
Mocht je op de hoogte gehouden willen worden van 
deze persreis, neem dan contact op met Roosje, pers-
attaché 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 overnachtingsgelegenheden in Bre-
tagne 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 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.instagram.com/fansvanbretagne

www.facebook.com/FansvanBretagne
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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. Sinds 2017 rijdt de TGV binnen 1,5 
uur van Parijs naar Rennes. 

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
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Het VVV-kantoor heeft  het label « Green Globe » voor duurzame ontwikkeling toegewezen gekregen.

Regionaal	Comité	voor	Toerisme	in	Bretagne	
Comité	régional	du	tourisme	de	Bretagne
1 rue Raoul Ponchon • CS 46938 
35069 Rennes cedex, France
Tél. +33 (0)2 99 28 44 30 • tourism-crtb@tourismebretagne.com
tourismebretagne.com
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