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Voorwoord

Buiten de gebaande paden
in Bretagne
In de oude Keltische regio Bretagne spelen de zee
en de oorspronkelijke cultuur een grote rol. De
mensen staan er open voor nieuwe ervaringen,
maar zijn en blijven trots op hun eeuwenoude
identiteit. En dat is een identiteit met verschillende
facetten. Zo kun je er geweldig genieten van de
kust en van de zee, terwijl het binnenland een
ideale wereld is om te wandelen en te fietsen. De
lunchpauzes en de avonden staan in het teken
van verrukkelijke regionale culinaire genoegens.
Zeker wie zich buiten de gebaande paden waagt
verrast zichzelf in Bretagne met overdonderende
ervaringen. Kom proeven van de levensstijl van dit
gastvrije gebied en sta open voor nieuwe ontdekkingen. Beleef Bretagne via karakteristieke dorpjes met indrukwekkende kastelen, de ongerepte
natuur, de lokale markten, activiteiten op het water en aan de kust, op moderne kunsttentoonstellingen of maritieme festivals! Geniet, waardeer,
observeer, sta open voor ontmoetingen en duik
in het eenvoudige Bretonse leven. Bienvenue en
Bretagne!
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Maak kennis
met Bretagne

Het schiereiland Bretagne ligt in het noordwesten
van Frankrijk en strekt zich over een lengte van
300 km uit in de Atlantische Oceaan.

Met een kustlijn van ruim 2700 kilometer is de regio Bretagne een geliefde
bestemming voor strandvakanties en watersportactiviteiten. De regio telt
vier departementen: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine en Morbihan.
De hoofdstad van Bretagne is Rennes. Qua omvang (ca 27.000 km2) en
aantal inwoners (ca 3.2 miljoen) is Bretagne één van de grootste regio’s van
Europa.
In de prehistorie richtten de eerste bewoners van het schiereiland de
spectaculaire megalithische monumenten op waar Bretagne bekend om is, de
menhirs. De prehistorische bewoners werden gevolgd door de Kelten, die het
gebied “Armorique” noemden (bekend van Asterix&Obelix die hun avonturen
in “Armorica” beleven). Hun invloed is nog altijd te voelen in de Bretonse taal
en cultuur. Pas in de 16e eeuw gaat Bretagne officieel bij Frankrijk horen,
maar de regio behoudt haar sterke, eigen identiteit. Vanaf de 19e eeuw gaat
het toerisme een belangrijke rol spelen in de regio, als de eerste badplaatsen
opkomen.
Het klimaat in Bretagne is vaak onderwerp van gesprek. Het regent toch altijd
in Bretagne? 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 wind is er vaak aanwezig, maar biedt ook veel voordelen. De
zeilen van de boten staan bol, de windturbines draaien en de lucht die je er
inademt is schoon. Bovendien verjaagt het de beruchte motregen!
Bretagne heeft nog altijd een eigen taal: het Bretons. Dit zie je bijvoorbeeld
terug in de verkeersborden, die op vele plekken tweetalig zijn. Tegenwoordig
spreken ca. 200.000 mensen het brezhoneg.

Handig om te weten
Bretons

Nederlands

Degemer mat

Welkom

Yec’hed mat

Proost

Fest noz

Feestavond

Kenavo

Tot ziens

Breizh

Bretagne

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.com

Plage du Portuais
erquy
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Cultuur en erfgoed
net even anders

Bretagne heeft allerlei gezichten en springlevende oude tradities. De relatie tussen mens en natuur is een
alomvattend thema. Luister, kijk, voel en laat je verleiden om binnen te stappen in deze wonderlijke wereld vol
verbeelding, mythen en legenden. Het is heerlijk rondlopen door de straten van eeuwenoude stadjes, terwijl
veel exposities je zullen verrassen door de liefde voor moderne kunst. Hier en daar waan je je wellicht op het
Paaseiland! Want het landschap is bezaaid met granieten vormen. En overal ontmoet moderne kunst de natuur
en vinden kunstwerken zelfs hun weg naar eeuwenoude kerken en kapellen. Ga mee op zoek, ontdek bijzondere ruimtes en verborgen stukjes geschiedenis. Ontdek nieuwe werelden. Bezoek kastelen of bouw je eigen
droomkasteel. Langzaam maar zeker voel en ontdek je wat Bretagne zo Bretons maakt.

In the spotlights:

Het Festival Interceltique 2020
Het ultieme Keltische festival viert zijn 50e verjaardag!

Iedere zomer komen meer dan 750.000 bezoekers naar
Lorient voor het Festival Interceltique. De crème de la
crème van de Keltische muziek zorgt dan voor tien dagen
vol opgewekte klanken.
Duizenden muzikanten en dansers uit landen als Schotland,
Ierland, Wales, Galicië, Australië en natuurlijk Bretagne weten
Lorient te vinden voor deze inter-Keltische happening. Het
festival is de grootste samenkomst van Keltische culturen ter
wereld. Op het programma staan wel tweehonderd voorstellingen met 4.500 artiesten. Hoogtepunten voor de festivalgangers zijn de Grande Parade des Nations Celtes, Nuit Interceltique en de shows in de vissershaven.

steenworp afstand van Lorient. De helft van de holes is aangelegd op zanderige grond, terwijl in het binnenland de holes
in een parkachtige omgeving liggen. De combinatie van deze
twee stijlen verdubbelt het sportieve plezier en spreekt al je
talenten aan!

Het jaar 2020 is een extra bijzondere editie: het festival viert
zijn vijftigste verjaardag. Tijdens dit jubileum staat de geboorteplaats van het inter-Keltische festival in de spotlights:
Bretagne!
Een bezoek aan dit sfeervolle evenement is een goede aanleiding om de omgeving te gaan verkennen. Steek bijvoorbeeld
de baai over naar Port Louis en wandel door dit charmante
vissershaventje vol 18e-eeuwse arbeidswoningen. Of zet
koers naar het eiland Groix. Na een oversteek van 45 minuten
arriveer je in de kleurrijke haven van Port-Tudy. Het eiland
laat zich prima verkennen op de fiets. Ruim 40 kilometer aan
fietspaden leiden je naar zeventien charmante dorpjes, kleurige heidevelden, indrukwekkende rotsen en mooie stranden.
Speel je graag golf? Test dan de aantrekkelijke golfbaan
van Ploemeur Océan eens uit, aan de kust gelegen op een

Overnachten kun je in Manoir des Eperviers, in Quéven. Dit
charmante adres heeft vijf slaapkamers en suites en ook een
spa met verwarmd binnenzwembad, sauna en stoom- cabine. Het uitgebreide ontbijt bestaat uit smakelijke huisgemaakte producten: pannenkoekjes, rijstpudding, Bretonse
far, pana cotta en nog veel meer. ’s Avonds kun je ontspannen
in de spa of met een drankje bij de open haard. Of allebei!
Eigenaresse Véronique geeft je graag tips waar je het beste
kunt dineren in de omgeving.

MEER INFORMATIE
www.festival-interceltique.bzh l www.manoir-des-eperviers.com l https://ploemeur-ocean.bluegreen.com
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Charmante stadjes

in het binnenland van Bretagne

Kronkelende straatjes, pittoreske huisjes, bloemrijke gevels… Bretagne telt talrijke charmante stadjes. Deze drie zijn
nog niet zo bekend bij het grote publiek, maar zijn zeker een bezoekje waard!

Quintin
In het hart van het Bretonse coulisselandschap
Te midden van het groene coulisselandschap ligt het mooie middeleeuwse
stadje Quintin met zijn vele historische monumenten.
Quintin heeft haar vroegere rijkdom te danken aan de linnenindustrie. Plaatselijke
fabrikanten blonken uit in het maken van fijn linnen, dat in de 17e en 18e eeuw
opkwam. Dit rijke verleden is terug te zien in het waardevolle architectonische
erfgoed van de stad. Je bewondert hier stijlvolle huizen en niet minder dan twee
kastelen. Neem vooral ook de tijd om de stad uit te gaan en de omgeving te verkennen. Je kunt ontspannen aan de rand van het meer of een wandeling maken
in het Bois de la Perche. Ben je hier in het eerste weekend van augustus, dan kun
je genieten van het Fête des Tisserands: parades in klederdracht én creaties van
jonge ontwerpers. Natuurlijk altijd van linnen!

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.com/bestemmingen/de-10-bestemmingen/baai-van-saint-brieuc-paimpol-de-kapen/quintin

Malestroit
Een parel aan de rivier de Oust
In het binnenland van Bretagne ligt het karakteristieke stadje Malestroit.
Vanaf de oevers van de Oust lopen de oude straatjes met natuurstenen
gevels en vakwerkhuizen naar het oude centrum.
Het stadje Malestroit werd in de 11e eeuw gebouwd rondom een kasteel. In de
16e eeuw werden hier twee sluizen aangelegd, die tot de eerste in Frankrijk
behoren. Dankzij deze sluizen ontstond er een goede vaarverbinding, die voor
een bloeiende handel zorgde waar de stad haar rijkdom aan dankte. In het
oude stadscentrum zie je indrukwekkende huizen van bewerkt graniet naast
prachtige vakwerkhuizen versierd met bijzondere figuren die ontleend zijn aan
de ‘fabliaux’, middeleeuwse anekdotische vertellingen: een spinnende zeug,
een doedelzakspelende haas, een pelikaan… Via de smalle straatjes wandel je
zo naar het Kanaal van Nantes naar Brest, de sluis en de jaagpaden.

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.com/bestemmingen/de-10-bestemmingen/bestemming-broceliande/malestroit

Guémené-sur-Scorff
Middeleeuwse stad en hoofdstad
van de andouille
Het Franse erfgoedstadje Guémené-sur-Scorff ligt aan de rivier
de Scorff. Langs de oevers staan vrolijke huizen naast deftige
landhuizen en kapellen en fonteinen.
Wandelend langs de vakwerkhuizen, door charmante straatjes, langs het
Maison du Sénéchal en de Maladrerie (het leprozenhuis), ontdek je de
erfenis van het middeleeuwse verleden van de stad. Een aantal van de
sporen die de familie Rohan-Guémené, een van de machtigste families
van Frankrijk, heeft achtergelaten, zijn voor publiek toegankelijk: het
poortgebouw, de spiltrap van de Tour de la Prison, de opzichterswoning
en het schitterende privé-stoombad “Bains de la Reine”. Naast de talrijke
historische gebouwen is Guémené ook bekend vanwege de beroemde
‘andouille’ (worst van varkensingewanden) en de aardappelgalettes.
Er zijn leuke cafeetjes waar je in een gezellige sfeer iets kunt eten of
drinken en waar vaak muziek te horen is.

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.com/bestemmingen/de-10-bestemmingen/
het-hart-van-bretagne-kalon-breizh/guemene-sur-scorff

Verschillende manieren van

Kunst ontdekken in Bretagne
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Moderne kunst in klassieke kapellen
Dat hedendaagse kunst en religieus erfgoed hand in hand kunnen gaan
bewijst het jaarlijkse ‘Art dans les chapelles’.
Iedere zomer vindt in het hart van Bretagne een interessant cultureel initiatief
plaats. In een twintigtal kapelletjes in het dal van de Blavet worden tentoonstellingen georganiseerd van moderne kunst. Dit is voor hedendaagse beeldende
kunstenaars de gelegenheid om kunstwerken te ontwerpen die zijn geïnspireerd
op de bijzondere religieuze gebouwen, die voornamelijk uit de 15e en 16e eeuw
dateren. Je kunt de kapelletjes met de auto, maar ook op de fiets bezoeken. Het
ideale dagje uit voor iedereen die zin heeft in een origineel en cultureel uitstapje!

MEER INFORMATIE
www.artchapelles.com/accueil_/466-0-0

Een kasteeltuin vol hedendaagse schatten
Hedendaagse cultuur gaat perfect samen met de natuur op het landgoed
Kerguéhennec.
Als je geïnteresseerd bent in hedendaagse kunst is een bezoek aan Kerguéhennec zeker aan te raden. Het ‘Domaine de Kerguéhennec’ ligt op 30 kilometer van Vannes en is een waar pareltje. Op het uitgestrekte landgoed ligt een
18e-eeuws kasteel, dat recentelijk werd gerenoveerd. Om het kasteel heen ligt een
beeldentuin dat tot één van de beste in Europa behoort. Terwijl je wandelt door
het park, langs de kunstwerken en de bijzondere bomen, doe je enkele bijzondere
ontdekkingen. Een soort schat zoeken voor jong en oud!

MEER INFORMATIE
www.kerguehennec.fr

Monumentale beelden in de
Vallée des Saints
Op deze historische en unieke plek, midden in een
land van legendes, vind je tientallen indrukwekkende
monumentale beelden van Bretonse heiligen.
In het heuvellandschap van de streek Poher staan
naast een feodaal kasteel en een 16e-eeuwse kapel een
vijftigtal gigantische beelden van Bretonse heiligen. Zij
representeren de monniken die vanuit Ierland, Wales
en Cornwall naar Bretagne kwamen om het christelijke
geloof te verspreiden. Ieder jaar worden er nieuwe
creaties opgetrokken in nagedachtenis van deze heiligen.
Ieder beeld draagt de handtekening van een andere
beeldhouwer. Over 50 jaar zouden hier 1000 beelden
moeten staan. Tijdens een rondleiding geven de gidsen
een interessante toelichting bij de beelden en de
heiligen.

MEER INFORMATIE
www.lavalleedessaints.com/

Waarschuwing voor liefhebbers van goed

eten en drinken!

De frisse zilte smaak van oesters, verse sint-jakobsschelpen die smelten in je mond, de knapperige botercake
kouign-amann, hemelse crêpes met karamel van zoute boter, een glas sprankelende cider... Zo smaakt Bretagne! En er is nog veel meer lekkers te vinden. Stap af van de platgetreden paden en de culinaire verrassingen
liggen voor het oprapen. Zo wordt in Bretagne heel veel ambachtelijk bier gebrouwen. Test gerust welk bier jij
het lekkerst vindt! Overal waar je rondrijdt vind je lekker adresjes en de markten zijn een paradijs voor liefhebbers van vers eten en drinken. De lokale producenten, boeren en kwekers doen niets liever dan hun passie
voor goede voeding en goed koken met je delen. Ook een aanrader: stap aan boord van een schip voor een
onvergetelijke tocht met een proeverij van producten die zo uit zee komen. De keuken van Bretagne is inventief,
gericht op delen, op kwaliteit en op eenvoud. Laat je verrassen. Proef en val voor al dat heerlijks!

Genieten van streekproducten
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Op de Bretonse markten

Niets leuker dan rondstruinen op Franse marktjes terwijl je de heerlijke lokale producten proeft en ruikt. Wij
selecteerden drie leuke markten in Bretagne!

De beroemde Marché des Lices in Rennes
De Marché des Lices in Rennes is één van de grootste markten in Frankrijk
en vormt iedere zaterdagochtend het kloppende hart van de stad.
Midden in Rennes liggen twee markthallen waar verse, ambachtelijke producten
liggen uitgestald. Buiten voor de vakwerkhuizen vind je fruit en groenten en stalletjes met verse vis. Voor de terrassen van de drukbezochte cafés staat een zee
aan prachtige bloemen. Dit is iedere zaterdagmorgen dé ontmoetingsplek van de
lokale bevolking en toeristen. Er wordt koffie gedronken, wat gegeten en genoten
van de aanstekelijke energie van de 300 lokale producenten. Een heerlijke start
van het weekend!

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.com/hier-heb-ik-zin-in/onze-aanraders/5-markten-in-bretagne-om-te-bezoeken-en-te-beleven

De markt in de 16e-eeuwse hallen van Questembert
Iedere maandagmorgen vervullen de prachtige 16e-eeuwse markthallen in
Questembert weer hun oorspronkelijke functie.
Midden in het centrum van de stad liggen de monumentale markthallen die in
1997 werden gerenoveerd. Sindsdien bieden ze weer plaats aan de kraampjes van
marktkooplui en lokale producenten. Om de traditie in ere te houden kun je je in
de zomermaanden door een koets naar de markt laten brengen. In de zomer is er
op woensdagavond, vanaf 17.00 u, ook een streekmarkt. Aan de lange tafels kun je,
met livemuziek op de achtergrond, proeven van de lokale producten.

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.com/hier-heb-ik-zin-in/onze-aanraders/5-markten-in-bretagne-om-te-bezoeken-en-te-beleven

De chique markt van Dinard
Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag
wordt in Dinard het marktplein, de Place
des Halles, omgetoverd tot een bijzonder
chique openluchtwinkel.
Naast de klassieke kramen met groente en
fruit, verse vis en gegrilde haantjes, vind je
op deze chique markt truien van kasjmier,
bijzondere sieraden, geurkaarsen en zeepjes,
woonaccessoires en merkkleding met veel
korting. In die gezellige drukte moet je
natuurlijk de traditionele galette met worst
eten! Na een bezoekje aan de markt wandel
je direct door naar het strand om daar de rest
van de dag door te brengen.

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.com/hier-heb-ik-zin-in/onze-aanraders/
5-markten-in-bretagne-om-te-bezoeken-en-te-beleven
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Prikkel je smaakpapillen

Bretonse specialiteiten

De onmisbare gezouten boter

De onovertroffen sint-jakobsschelp

De sint-jakobsschelp heeft een verfijnde, rijke smaak en is een bron van
omega 3-vetzuren en mineralen.

Boter is een onmisbaar onderdeel in de
Bretonse keuken en er zijn dan ook weinig
gerechten en gebak waarin geen boter gebruikt
wordt.
Boter haalt de geur en de smaak van ingrediënten
naar boven zonder ze te verdringen en maakt gerechten zacht en smeuïg, waardoor je er nog meer
van geniet.

Zoete of droge cider?

Van 1 oktober tot 15 mei wordt er meer dan 6.500 ton aan sint-jakobsschelpen
gevist in de Baai van Saint-Brieuc. Je kunt ze rauw of gekookt eten, als carpaccio,
uit de pan of als tapas van de plancha. Le Fumoir de Saint-Cast verkoopt licht
gerookte sint-jakobsschelpen. Heel bijzonder! In april vieren Erquy, Paimpol en
Saint-Quay-Portrieux de sint-jakobsschelp gedurende een groot tweedaags feest!

De verleidelijke Kouign-Amann

Deze “boterkoek” werd in 1865 uitgevonden in Douarnenez. Wie van zoet
houdt zal deze lekkernij niet kunnen weerstaan.

In Bretagne zijn meer dan 600 appelsoorten,
waarvan al sinds mensenheugenis cider wordt
gemaakt.
Cider is friszuur van smaak en bevat veel antioxidanten, vitaminen en mineralen. Zoete, fruitige
cider drink je bij nagerechten en crêpes, terwijl
droge cider meestal geserveerd wordt bij de
hartige ‘galettes’ van boekweit. Hoe cider gemaakt
wordt kun je ontdekken bij één van de vele Bretonse ciderproducenten.

Meer Bretonse specialiteiten

www.bretagne-vakantie.com/
hier-heb-ik-zin-in/gastronomie

De ingrediënten van de Kouign-Amann zijn eenvoudig, maar het bereiden van de
koek vraagt vaardigheid. Voor de koek wordt brooddeeg gebruikt waaraan gezouten boerenboter en suiker wordt toegevoegd; vervolgens wordt het deeg een
aantal keren gevouwen, ongeveer zoals je met bladerdeeg doet. De kwaliteit van
de gezouten boter en de rusttijd van het deeg zijn bepalend voor het slagen van
de koek. Overal in Bretagne kun je van deze lekkernij smullen!
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BRITTANY, A LAND OF CIDER

AND BEERS !
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Tussen 6°C en 12°C, en in een passend glas natuurlijk! Blond, bruin, rood... Je vindt altijd een ambachtelijk Bretons bier
dat bij je past. Je drinkt het in de brouwerij of aan de bar, en altijd in een gemoedelijke sfeer.

Brasserie Awen
Een brouwerij-pub met zicht op de ketels, in Vannes

Brasserie Awen in Vannes is een ambachtelijke brouwerij én een echte pub, met fish & chips en
een tv die altijd sportwedstrijden uitzendt. Twee huisbieren zijn het hele jaar door beschikbaar,
een blonde en pale ale. Ook is er altijd een seizoensbier om van te nippen terwijl je het productieproces bekijkt: een groot raam laat de brouwerij vol ketels en opslagvaten zien. Je kunt
met je biertje ook naar het dakterras gaan, om over de Golf van Morbihan te kijken. En er is een
expositie die het brouwproces uitlegt!
www.brasserie-awen.bzh/

La Baleine déshydratée
Een taveerne 2.0 in Quimper

Een echte taveerne, maar dan anno nu. Bij La Baleine Déshydratée - in Locmaria, in Quimper betaal je je zelf getapte biertje met een prepaid kaart. Onder de vierhonderd soorten zitten veertig
gewaagde eigen brouwsels zoals Session (perzik-tijm), Berliner Weiss (framboos-perzik-piment)
en Saison (mango -peper-vanille). Je kunt de in-huis brouwerij bezoeken. Ideaal: je betaalt per
millimeter, fijn als je een half glaasje wilt of verschillende soorten gaat proeven. La Baleine Déshydratée zit ook in Saint-Nazaire.
www.facebook.com/labaleine.QP/

Brasserie du bout du Monde
Een kelder tegenover de rede van Brest

Bijzonder bier van een bijzondere brouwerij op een bijzondere locatie. De Terenez-bieren
worden gebrouwen in een oud militair souterrain langs de Aulne Maritime, tegenover de
rede van Brest. De blonde, bruine, witte en triple van Bout du Monde zijn binnen en buiten
Frankrijk al vaak bekroond, maar oordeel zelf in het proeflokaal. Of test eens een honing- of
kerstbiertje. Vaak zijn er rondleidingen in de brouwerij. Ook leuk: arriveer vanuit Brest per
boot, de Brestoâ of de Loch Monna.
www.terenez.bzh

Brasserie Coreff
Een pionier van het Bretonse bier, in Carhaix

De nestor van het Bretonse bier. Je kunt Coreff (Bretons voor gerstebier) overal bestellen, maar
hoe leuk is het om Coreff te drinken waar het wordt gemaakt wordt. De ambachtelijke micro-brouwerij begon in 1985 in Morlaix en zit nu in Carhaix. Bezoek er L’Ambassad, het museum
van de brouwerij. Je ontdekt hoe Coreff wordt maakt en hoe hecht dit bier verbonden is met
Bretagne en de Bretonse cultuur. Van akker naar biervat naar een groot festival als Les Vieilles
Charrues: het komt allemaal aan bod. En na de rondleiding wacht de bar!
www.brasserie-coreff.com

En bières inconnues
“Do it yourself” in Brest

Zelf je eigen bier brouwen? Volgens de experts van En Bières Inconnues in Brest is dat gewoon
een kwestie van goed het recept volgen. Hun winkel/werkplaats zit in het Atelier des Capucins
en na een kennismakingscursus hebben begrippen als mouten, filtreren, gisten en ondergisting
geen enkel geheim meer voor je! Na een maand is je eigen bier een feit. De bieren van dit adres
zelf dragen namen van ontdekkingsreizigers maar worden zoveel gemaakt met lokale ingrediënten. Echt Bretons bier dus!
www.enbieresinconnues.fr

Overmatig alcoholgebruik schaadt de gezondheid. Drink met mate.

De heerlijke natuur
Bretagne in alle vrijheid

Kleur je dagen blauw in Bretagne, of groen! Neem de tijd, kom op adem. Ga op weg en neem afstand: een paar
uur of een hele dag, loop of fiets over de heide, langs de kust, door het bos vol legenden. Neem een weggetje
zus, een paadje zo, ontsnap aan de sleur en proef Bretagne. Je hoeft je niet te haasten. Fietsend met de wind
op je gezicht langs veilige routes, varend over een kanaal op een oud vrachtschip, of in een kano: laat niets je
tegenhouden. Geniet van zeilen en surfen, van plekken waar je samen met anderen de rust proeft. En als het
avond is, kun je dankzij al onze goede adresjes een plek vinden om bij te tanken. Natuurlijk en gezellig, chic en
elegant, of juist idyllisch aan het water. Bretagne wacht op je met al zijn authentieke mogelijkheden. Tijd voor
een onvergetelijke vakantie vol schone lucht en de smaak van vrijheid en geluk.

Ga er tussenuit
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Langs de Bretonse kanalen

Heb je zin om er even tussenuit te gaan en te genieten van rust, natuur en ruimte? Breng dan eens een bezoek aan de
Bretonse kanalen en ontspan in één van deze adresjes!

Jardin Intérieur in Saint-Congard
Ontspannen aan de Oust
Jardin Intérieur is gevestigd in het dorpje Saint-Congard in een groot huis
met abrikooskleurige gevel en blauwe luiken. Het ligt het op een steenworp
afstand van het kanaal de Oust en het ‘Petite Cité de Caractère®’ Malestroit.
Zodra je het warm ingerichte ‘Le Jardin Intérieur’ binnenstapt voel je een rust over
je heen komen. Boven zijn twee slaapkamers. Op de begane grond nodigt de
Scandinavische bank uit om er op neer te ploffen en je te verwarmen aan de
openhaard. In de schuur staat je een verrassing te wachten! Hier vind je namelijk
een rustgevende binnentuin. Je kunt ook gebruik maken van het shiatsu-talent
van je gastheer om het gevoel van rust en ontspanning compleet te maken.

MEER INFORMATIE
www.jardin-interieur.bzh

Les Jardins de la Matz in Plouër-sur-Rance
Simpelweg genieten aan de oevers van de Rance
Dit mooie adresje biedt kamers met uitzicht op de tuinen of op het kanaal
de Rance.
In het dorpje Plouër-sur-Rance biedt Les Jardins de la Matz een familiekamer en
een appartement, waar je je direct thuis zult voelen. De kamers bieden uitzicht
op het platteland of op de rivier. Boven alles zul je hier genieten van het eenvoudige leven. Tijdens je verblijf serveren de eigenaren hun zelf geteelde groenten
en fruit. Zij zijn biologische tuinders, die gebruik maken van methoden van de
permacultuur. Het eitje voor je ontbijt komt rechtstreeks van de kip! Zin in een leuk
uitstapje? Leen een fiets en maak een mooi tochtje langs de Rance!

MEER INFORMATIE
www.lesjardinsdelamatz.com

Eco-hôtel Spa La Grée des
Landes Yves Rocher
Plantensuites in La Gacilly
De kamers van het hotel hebben de
namen Kamille, Korenbloem en Calendula,
vernoemd naar de favoriete bloemen van
Yves Rocher.
Met leistenen muren, houten buitenbekleding
en met planten bedekte daken gaan de
plantensuites van het Eco-hôtel Spa La Grée
des Landes discreet op in het landschap.
De suites zijn gebouwd op een heuvel en
liggen rondom een grote, vredig ingerichte
loungekamer. Kies een mooie plekje op het
terras onder de houten pergola en geniet
van het uitzicht op de vallei van de Aff. Een
heerlijke wellness break midden in de natuur!

MEER INFORMATIE
www.lagreedeslandes.com

Wandel en fiets

Over de
mooiste
routes

Trek te voet of op de fiets de natuur in en geniet van de prachtige uitzichten, de vrijheid
en de frisse lucht.

In de voetsporen van de douaniers
Wandel langs de kust over de GR®34
De GR®34 is één van beroemdste wandelroutes
van Frankrijk en behoort tot de favoriete
langeafstandswandelroutes van de Fransen. De route,
ook wel het Douanepad genoemd, volgt van de Mont
Saint-Michel tot Saint-Nazaire de gehele kustlijn van
Bretagne en is meer dan 2.000 kilometer lang. De
route is eenvoudig te volgen dankzij de rood-witte
markering en biedt prachtige uitzichten over de zee!
www.bretagne-vakantie.com/hier-heb-ik-zin-in/wandelen-in-bretagne/
gr-34-het-douanepad-een-iconische-wandelroute-in-bretagne

De mooiste routes
in het binnenland van Bretagne
De kustpaden in Bretagne vormen een fantastisch
decor voor wandel- en fietsliefhebbers, maar
onderschat het binnenland niet! Droom weg in de
groene omgeving van het bos van Brocéliande,
geniet van de rust in de Monts d’Arrée, neem een
kijkje bij het grootste meer van de regio, wandel door
de mooiste natuurparken en ontdek enkele van de
favoriete dorpjes van de Fransen. Wij kozen vijf routes
uit die echt de moeite waard zijn!
www.bretagne-vakantie.com/hier-heb-ik-zin-in/onze-aanraders/
de-mooiste-routes-door-het-binnenland-van-bretagne

De Vélomaritime
van de Mont Saint-Michel naar Roscoff
In het noorden van Bretagne leidt de Vélomaritime
je over een route van 430 kilometer langs zee en
historische steden. De route maakt onderdeel uit van
de EuroVelo4 en loopt van de Mont Saint-Michel naar
Roscoff. Onderweg geniet je van prachtige uitzichten
over de zee en kom je langs Saint-Malo, Dinard, Cap
Fréhel, de Baai van Saint-Brieuc, de Roze Granietkust
en de Baai van Morlaix.
www.bretagne-vakantie.com/hier-heb-ik-zin-in/onze-aanraders/
de-mooiste-fietsroutes-van-bretagne

De GR®34, het Douanepad
Cap Fréhel
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Watersportregio
Het water voor iedereen!

Ontdek de Bretonse kust, langs het Kanaal en de Atlantische Oceaan. Dit is de langste kust van Frankrijk, een plaats
waar vrijheid op nummer één staat en die een voortdurend veranderend schouwspel oplevert, gedreven door seizoenen en getijden. Je kunt de zee op verschillende manieren beleven, die soms onverwacht zijn. Zo spelen in Bretagne
algen en zeewier - met hun vele positieve eigenschappen - een interessante rol in de gastronomie en in wellness- en
beautycentra. Een intense ervaring is als je gaat surfen of suppen op deze eindeloze zee. Geniet van het moment! De
ideale tijd om de zee voor jezelf te hebben is buiten het hoogseizoen. Je ontdekt dan eerder de kostbare en kwetsbare
fauna van de zee en het kan niet anders of je wordt geraakt door de magie. Maak ook eens kennis met het fenomeen
van de Fêtes Maritimes, de evenementen langs de kust. Het grootste is de Tonnerres de Brest, dat eens in de vier jaar
plaatsvindt. Alles draait er om de zee, het is een en al genieten van wind, stuifwater en unieke momenten. Goed gevoel
gegarandeerd.

Probeer eens groente

uit de zee!

Zeewier, een bijzondere bron van goede eigenschappen
Als je aan zee komt, kun je ze niet missen, de algen en wieren,
maar wat weten we er eigenlijk van? Zeewier heeft geen wortels, maar voetjes waarmee het zich vasthecht aan de rotsen.
Wieren en algen halen hun voedsel direct uit het zeewater en
vormen een rijke bron van vitaminen, mineralen en sporenelementen zoals jodium. Vanaf de 17de eeuw diende zeewier als
meststof in de landbouw, maar tegenwoordig wordt het ook in
de keuken gebruikt. In Bretagne zijn 800 soorten algen en wieren te vinden. Een tiental eetbare soorten mag verkocht worden.

Waar worden ze gekweekt?
Bretagne is de grootste zeewierproducent van Europa. Dankzij een aantal speciale productiegebieden en een uitstekende
waterkwaliteit kunnen sommige wieren gecertificeerd worden
als biologisch product. De eetbare Bretonse zeewieren worden
óf langs de kust met de hand geoogst, of op zee geoogst door
speciale schepen, of komen uit kwekerijen. De belangrijkste
kweekgebieden liggen in het natuurgebied Parc marin d’Iroise,
voor de kust van de Trégor en de Léon, en langs de Roze Granietkust. In Zuid-Finistère, voor de kust van Lesconil, houdt Algolesko zich bezig met de teelt van biologische bruinwiersoorten
in een gebied van 150 hectare dat onderdeel uitmaakt van een
Natura 2000-gebied. In Roscoff, de ‘hoofdstad van het zeewier’,
ligt het Station biologique de Roscoff, een internationaal erkend
onderzoekscentrum op het gebied van algen en wieren.

zeespaghetti. In de zomer ligt de oogst stil, maar in de herfst
wordt er weer nori, dulse en zeesla geoogst.

Hoe eet je zeewier?
Gekookt als groente, in de vorm van tartaar, ingemaakt als aperitiefhapje op een toastje, als vlokken over een gerecht, als lekkere
snack bij de picknick... Zeewieren verrassen je met hun smaak!
In poedervorm kan zeewier zout als smaakmaker vervangen.
Het kan ook gebruikt worden als vervanging voor gelatine, vergelijkbaar met agaragar.

En als drankje?
Zeewier wordt niet alleen gebruikt als ingrediënt voor pasta’s,
koekjes of vleeswaren, het is ook een smaakmaker voor verschillende dranken. Zeewierthee van Tonnerre de Brest en thee
van Thalgo en Thalion zijn verkrijgbaar in vele unieke smaken.
Ook liefhebbers van bijzonder bieren komen aan hun trekken:
La Ouessane (bier met wakame), La Grenouillette (dulse en kombu) en biologische pale ale van Tonnerre de Brest.

Hoe wordt zeewier geoogst?
Zeewier wordt bij eb geoogst langs de vloedlijn, bij voorkeur als
het zich nog onder water bevindt. Bruinwier wordt met een schip
geoogst. Zo’n goémonier is uitgerust met ‘scoubidous’, lange
armen met een haak eraan. De zeewierteelt is ondertussen zo
succesvol dat er verschillende soorten gekweekt worden. Nadat
de wieren geoogst zijn, worden ze gewassen om ze van zand en
schelpen te ontdoen.

Wanneer kun je zeewier eten?
Aan het eind van de winter begint de oogst van kombu en wakame. In het voorjaar is dan de beurt aan nori, zeesla, dulse en

MEER INFORMATIE
www.bretagne-vakantie.com/hier-heb-ik-zin-in/gastronomie/vis-en-zeevruchten/zeewier-in-bretagneseaweed
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Uniek slapen en feesten
Met uitzicht op zee

Sainte-Barbe Hôtel
en Spa le Conquêt-MGallery
Een bijzonder hotel van glas en beton met weids uitzicht op de oceaan!
Gelegen op een rotsige punt ligt het hotel Sainte-Barbe. Vanaf hier heb je een
prachtig uitzicht over de Mer d’Iroise. In de verte kun je de kustlijn van de eilanden Béniguet, Molène en Ouessant zien liggen. Alle 34 modern ingerichte
kamers hebben uitzicht op zee. ’s Nachts kun je genieten van een lichtshow verzorgd door de bakens en vuurtorens op zee. Om echt compleet te ontspannen
ga je naar de luxe spa van het hotel en geniet je van het gastronomische restaurant. De zonsondergang vanaf het dakterras is spectaculair!

MEER INFORMATIE
www.accorhotels.com/fr/hotel-B1K8-sainte-barbe-hotel-spa-le-conquet-mgallery/index.shtml

De Sémaphore de Lervily
Beleef een unieke ervaring met uitzicht op de oceaan en de baai van Audierne in een voormalige vuurtorenwachterswoning.
In dit ruige decor, te midden van een heidelandschap in een groot Natura 2000
gebied, domineert een vuurtoren de kustlijn. Het bijbehorende, gerenoveerde
vuurtorenwachtershuis heeft vier slaapkamers en twee badkamers. De moderne
en elegante inrichting beschikt over hoogwaardige voorzieningen en materialen,
met eikenhouten vloeren, betonnen tegels, zichtbare bakstenen, designerbanken
en king-size bedden. Overal geniet je van het spectaculaire uitzicht over de
oceaan en de omliggende natuur. Het strand Trescadec met wit zand en een
zeilclub ligt op slechts vijf minuten lopen. Voor een bezoek aan een stad rij je in
40 minuten naar Quimper.

MEER INFORMATIE
www.semaphoredelervily.com/en

Het internationale maritieme festival
Geniet optimaal van je vakantie in West-Bretagne tijdens dit
spectaculaire maritieme evenement.
Van 10 tot 16 juli 2020 is de haven van Brest het decor voor een
spektakel op zowel het land als de zee. De kades in de haven
rollen dan de rode loper uit voor eeuwenoude zeilboten en andere
opmerkelijke schepen uit alle hoeken van de wereld. Bekijk de
races en bewonder de boten in actie, klim aan boord of zeil zelf de
zee op. En mis vooral de Grande Parade niet! Zo’n twintigduizend
zeilers doen mee aan deze spectaculaire optocht op zee van Brest
naar Douarnenez. Proef de bruisende sfeer op de kades met tal
van concerten, tentoonstellingen, activiteiten voor de kinderen,
magisch vuurwerk en allerlei kraampjes met Bretonse lekkernijen
en kookshows.
In 2020 start in de stad Brest de nieuwe expositieruimte ’70.8’
bij de Ateliers des Capucins, gewijd aan het ontdekken van de
oceanen.

MEER INFORMATIE
http://brest-evenements-nautiques.fr/brest-2020-2
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Prachtige uitzichten

Vanaf de Bretonse kust
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Bretagne wordt omringd door de zee en staat bekend om haar spectaculaire kustlandschappen. Wij selecteerden 5
plekken voor een grandioos uitzicht!

Het einde van de wereld:
de Pointe de Pen-Hir

Vooruitstekende rotsen, steile kliffen, een turquoise zee: het schiereiland Crozon vormt een idyllisch decor voor een wandeling. Vanaf de Cap de la Chèvre heb je een panoramisch uitzicht over
de zee, van de Baai van Douarnenez tot aan de Pointe du Raz. Mis hier ook de Pointe de Pen-Hir
niet. In de diepte zie je een serie rotsen die de Tas de Pois (berg erwtjes) wordt genoemd.
www.bretagne-vakantie.com/bestemmingen/de-10-bestemmingen/brest-terres-oceanes/
camaret-sur-mer-en-crozon

Magisch licht op de vuurtoren
van Ploumanac’h

De Roze Granietkust draagt haar naam met recht: hier vind je de fantastische silhouetten van
gladde rotsen die tegen het einde van de dag oplichten met een rozerode gloed. Als je wandelt
bij Ploumanac’h, met uitzicht op een rij eilandjes, blijf je je camera tevoorschijn halen om het
landschap vast te leggen: het lijkt wel een openluchtexpositie!
www.bretagne-vakantie.com/bestemmingen/de-10-bestemmingen/
roze-granietkust-baai-van-morlaix/ploumanach-perros-guirec

Uitzicht op de Smaragdkust vanaf
de Pointe du Grouin

Langs de kust van Saint-Malo naar Cancale vind je afwisselend steile rotsen die zich verheffen uit zee en mooie zandstranden die verborgen liggen tussen de rotsige kapen. De Pointe
du Grouin is een ideaal punt om uit te kijken over de Côte d’Emeraude (de Smaragdkust),
die haar naam eer aan doet. Het water heeft hier een prachtige kleur. Vanaf deze plek heb je
ook uitzicht op het Île des Landes met al zijn vogelkolonies.
www.bretagne-vakantie.com/bestemmingen/de-10-bestemmingen/
cap-frehel-saint-malo-baai-van-mont-saint-michel/la-pointe-du-grouin

De côte sauvage bij Quiberon

Als je in het zuiden van Bretagne bent mag je de beroemde côte sauvage bij Quiberon eigenlijk
niet missen. De mooie rotsboog die door het water van de oceaan is ontstaan, met in de verte de
Pointe du Percho en de omtrekken van een voormalige douanepost, maken een wandeling over
het strand van Port Blanc zee de moeite waard. Wandel door tot aan de haven van Portivy, dit is
de perfecte plek om te genieten van een zonsondergang boven de oceaan.
www.bretagne-vakantie.com/bestemmingen/de-10-bestemmingen/
zuid-bretagne-golf-van-morbihan/schiereiland-quiberon

Een bijzonder kijkje op
op de Pointe Saint-Mathieu

Bij de Pointe Saint-Mathieu is een bijzondere route uitgezet waar je bij mooi weer een panoramisch uitzicht hebt van het eiland Ouessant tot het Ile de Sein. Als het schemert wordt het
uitzicht nog fantastischer. Het beeld van dit landschap, waarin de kleuren van zee en hemel in
elkaar opgaan, wordt dan met vaste tussenpozen verlicht door de stralenbundel van de iconische vuurtoren van Saint-Mathieu.
www.bretagne-vakantie.com/bestemmingen/de-10-bestemmingen/
brest-terres-oceanes/pointe-saint-mathieu
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Hier ligt Bretagne
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Reizen naar bretagne

De regio Bretagne ligt in het uiterste westen van het Europese vasteland en Frankrijk en is gemakkelijk
te bereiken met de auto, de trein of het vliegtuig.
Bretagne is uitermate goed bereikbaar
met de trein. Dankzij de opening van de
hogesnelheidslijn in 2017 reis je in slechts
anderhalf uur van het centrum van Parijs naar
Rennes!

Om Bretagne met het vliegtuig te bereiken zijn er
vijf vliegvelden: Rennes, Brest, Dinard, Lorient en
Nantes. Er zijn directe vluchten vanuit Nederland,
België, Spanje, het Verenigd-Koninkrijk, Ierland
en zelfs Canada.

Ook vanaf het vliegveld Charles de Gaulle is er
een directe treinverbinding (2u en 38 min).

Vanuit Amsterdam vlieg je direct naar Rennes,
Brest en Nantes (1,5u).

Verder zijn er TGV-stations in Vannes, Lorient,
Quimper, Brset, Saint-Brieuc en Saint-Malo.
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Social media

Volg ons op
FACEBOOK
en INSTAGRAM
www.instagram.com/bezoekbretagne
www.facebook.com/bezoekbretagne

#VisitBrittany #BezoekBretagne

Notities
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