
 
VAKANTIE-IDEE 

Een kleurrijke vakantie langs de 
Côte de Granit Rose 
 

Millennia lang vormden zee, wind en zand de rotsen van de Roze 
Granietkust. Ze spotten met de wetten van de zwaartekracht en geven deze 
streek zijn unieke aanblik. Welke associaties roepen hun vormen bij je op? 
Geef je fantasie de ruimte! 
 

IN EEN OOGOPSLAG 
 
Wat een groots schouwspel biedt de natuur hier! Kijken naar de bizarre vormen van de rotsen 
langs de Roze Granietkust verveelt geen moment. Hier zie je omgekeerde fles, daar een 
konijn. Even verder de hoed van Napoleon… Je fantasie mag hier alle ruimte krijgen. De 
granietrotsen steken met hun roze tinten af tegen het blauw van de zee. Je vindt ze langs 
de kust tussen Trégastel en Plougrescant. Ook op het vasteland heeft het graniet zijn 
stempel gezet. In Lannion bijvoorbeeld, een stad aan de oever van de Léguer. Maar ook in 
Tréguier. Je hart moet wel van graniet zijn, wil je niet geraakt worden door de charme van 
deze twee steden… 

 

Dag 1 

VAN DE HISTORISCHE BINNENSTAD VAN 
LANNION NAAR HET ESTUARIUM VAN DE 
LÉGUER  
Als je je koffers hebt uitgepakt, ga je de oude binnenstad van Lannion verkennen. Je komt 
terecht in een wirwar van geplaveide straatjes en steegjes. Kijk vooral omhoog, naar de 
schitterende gevels van de vakwerkhuizen, bedekt met hout of leisteen. Ze laten zien hoe 
rijk de stad was in de middeleeuwen en de renaissance. Het “Maison aux chapeliers” aan de 
Place du Général-Leclerc is helemaal bedekt met leisteen en vormt met het rijkversierde 
huis ernaast een bijzonder fotogeniek ensemble! 
Wil je een geweldig uitzicht over de stad, dan ga je richting de Église de Brélévenez, te 
bereiken via een pittoreske trap: 142 granieten treden langs charmante huisjes en kleurige 
hortensia’s. Deze wijk ademt een typisch Bretonse sfeer. 



Tot besluit van de dag ga je naar Le Yaudet, een gehuchtje omringd door heide, gelegen 
boven het estuarium van de Léguer. Geniet van dit schitterende landschap! 

 

 De volgende dag ga je in alle vroegte boodschappen doen op de markt, in de Halles, 
waar al sinds 100 jaar verse producten van land en zee worden verkocht. 

 Château de Tonquédec, op een paar kilometer afstand van het centrum van 
Lannion, ligt op de rotsen en biedt een mooi uitzicht over het dal van de Léguer. 

 

 

Dag 2 

TOCHT IN HET ROZE, VAN TRÉGASTEL NAAR 
DE ARCHIPEL DES SEPT ÎLES  
Vanochtend zie je “la vie en rose”… Er staat je een mooie tocht te wachten. Vanaf het Plage 
du Corz Pors bij Trégastel ga je eerst naar het eiland Renote. Onderweg zie je de eerste 
rotsen met vormen die typerend zijn voor dit deel van de Bretonse kust. 
Blijf het pad volgen. Je komt langs de Baai van Sainte-Anne, het Plage de Tourony, het 
Château de Costaérès… Uiteindelijk kom je in Ploumanac’h, een oud vissersdorp. De 
granietrotsen en de vierkante vuurtoren Men Ruz zijn zo roze als het maar kan! 
Na een welverdiende crêpe neem in ’s middags de boot naar het vogelreservaat van Les Sept 
Îles. Deze eilandengroep vormt het grootste vogelreservaat, met jan-van-genten (eind 
januari tot oktober) en papegaaiduikers (begin april tot midden juli). Echt genieten!  
 

 

 Je kunt naar de Archipel des Sept Îles aan boord van bijvoorbeeld een traditioneel 
zeilschip: Saint C’hireg (kreeftenvisser) of Ar Jentilez (algenvisser). 

 Wil je meer weten over zeevogels? Gedurende het seizoen worden er vanuit het 
centrum van de vogelbescherming (LPO) op Île Grande activiteiten georganiseerd. 
Die richten zich vooral op de Archipel des Sept Îles. 

 

 
 

Dag 3 

DE ALLESOVERTREFFENDE NATUUR VAN 
PLOUGRESCANT EN DE SILLON DE TALBERT 
Bereid je er maar op voor, dit wordt een grandioze dag. Eerst ga je naar Plougrescant, ten 
oosten van de Côte de Granit Roze. Dwaal over dit ongerepte schiereiland, door een 
landschap van rotsen en riffen, tot aan de Pointe du Château. Als je daar bent aangekomen, 
neem dan de tijd om te kijken naar de wonderlijk gevormde granieten rotsen. Ga verder 
naar Castel Meur, met het kleine huis ingeklemd tussen de rotsen, een plek die je niet mag 
missen! 
Maak een tussenstop voor de lunch in Tréguier. Door het erfgoedstadje, de oude hoofdstad 
van de streek Trégor, loopt een route van 2 km langs de vele bezienswaardigheden. De 
kathedraal bijvoorbeeld, met de graftombe van Saint-Yves, de beschermheilige van 
de Bretons. 
Maar er is nog een andere bijzonderheid om te ontdekken, een geologische ditmaal: de Sillon 
de Talbert. Dat is een lange strook zand en keien die de zee lijkt te doorsnijden. Zeer 
indrukwekkend! 
 

 



 Laat je vervoeren door de wilde schoonheid van de Côte des Ajoncs, een paradijs 
van kleine eilandjes, inhammen en witte zandstranden. 

 In Tréguier en omgeving vind je een groot aantal bijzonder goede ambachtelijke 
producenten. Proef bijvoorbeeld het Philomenn-bier van Brasserie Toukenn. 

 

 

WAT HET LEUK MAAKT 

 Wandel door de charmante wijk La Clarté, tussen Ploumanac’h 
en Perros-Guirec. Vanaf de heuvel heb je een prachtig uitzicht 
over de kust en de Archipel des Sept Îles. 

 Kijk hoe de zee zich met kracht een weg baant door een kloof 
tussen twee hoge granieten rotsen, bij de Gouffre de Castel Mer, 
bij Plougrescant. Daar voel je je klein bij! 

 

Prijzen  
 Van april tot oktober 

3 dagen/2 overnachtingen 

171 €* Schatting voor verblijf als geschetst (per volwassene, op basis van 2-
pers.kamer) 

 
* Richtprijs (vanaf) is inclusief: overnachtingen met ontbijt in hotel Best Western Les Bains*** en 
oversteek naar Sept-Îles aan boord van een traditioneel schip. 

Let op: De openingsdagen en -tijden en de beschikbaarheid hangen af van de verschillende genoemde 
plaatsen en de gekozen periode. Vergeet niet ernaar te informeren. 

 

Contact en praktische informatie 
 
Let op: De openingsdagen en -tijden en de beschikbaarheid hangen af van de verschillende 
genoemde plaatsen en de gekozen periode. Vergeet niet ernaar te informeren. 
 
Dag 1 
Toeristische Dienst Lannion 
2 Quai d'Aiguillon, 22300 Lannion 
Tel : 02 96 05 60 70 
 
Château de Tonquédec 
Route du Château, 22140 Tonquédec 
Tél : 06 18 15 34 99 
Website : www.tonquedec.com  
 
Dag 2 
Toeristische Dienst Perros-Guirec  
21 place de l'hôtel de ville  

http://www.tonquedec.com/


22700 Perros-Guirec  
Tel : 02 96 23 21 15 
Website : www.perros-guirec.com  
Mail : infos@perros-guirec.com 
 
Armor Navigation 
Plage de Trestraou - Gare Maritime  
Adresse GPS : Boulevard Joseph Le Bihan 
22700 Perros-Guirec 
Tel : 02 96 91 10 00 
Website : www.armor-navigation.com  
 
Sant C'Hireg 
Tel : 02 96 23 22 11 
 
Ar Jentilez 
Tel : 02 96 49 81 21 
 
Station LPO de l'Ile Grande 
22560 Pleumeur-Bodou, France 
Tel : 02 96 91 91 40 
 
Dag 3 
Toeristische Dienst Trégor-Cote d'Ajoncs 
42 Hent Sant Gonéry, 22820 Plougrescant 
Tel : 02 96 92 22 33 
Website : www.tregor-cotedajoncs-tourisme.com  
 
Toeristische Dienst Tréguier 
11 Rue Marcellin Berthelot, 22220 Tréguier 
Tel : 02 96 92 22 33 
 
Philomenn - Brasserie Artisanale Touken 
Parc Sainte Catherine, 22220 Tréguier 
Tel : 02 96 92 24 52 
Website : www.philomenn.com  
 

Accommodatie-idee 
 
Best Western Hotel Perros Guirec - Hotel & Spa Les Bains 
100 Avenue du Casino, 22700 Perros-Guirec 
Tel : 02 96 91 22 11 
Website : www.hotel-les-bains-perros-guirec.fr/en   
 
 
Bekijk alle adressen voor deze vakantie op je persoonlijke kaart,  via internet 
 

Ontdek de streek - Handige links  
 
Roze Granietkust - www.cotedegranitrose.fr  
Bretagne Vakantie - www.bretagne-vakantie.com   
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