
 
VAKANTIE-IDEE 

Rennes en de Portes de 
Bretagne, het overbekende en 
het onbekende 
 

Leer de meest geliefde terrasjes van de “Rennais” kennen, wandel door de 
eeuwenoude geschiedenis van het historische hart van de Bretonse 
hoofdstad, ontdek het kasteel van Fougères en laat je betoveren door La 
Roche aux Fées. 
 

IN EEN OOGOPSLAG 
 
Zet je koffers neer in Rennes en ontdek wat er schuilgaat achter de “Portes de Bretagne”. 
Deze route combineert verschillende reizen: een reis door de tijd als je de oude wijken van 
Rennes en het karakteristieke kasteel van Fougères bezoekt; een reis langs de verborgen 
terrassen van Rennes en andere adressen voor ingewijden; een reis naar de wereld van de 
verbeelding bij de Feeënrots. Ben je er klaar voor? Op pad dan maar…  
 

Dag 1 

OP ZOEK NAAR DE VERBORGEN TERRASSEN 
VAN RENNES 
Veilig aangekomen in Rennes? De beste manier om de hartslag van de stad te voelen, is om 
rustig op een terras te gaan zitten. En je hebt nogal wat keus in de hoofdstad van Bretagne! 
Volg de gids, die brengt je op geheime en verborgen plekken. Zoek je intimiteit in het 
historisch centrum? De comfortabele banken van Peacock lijken speciaal voor jou gemaakt! 
Wil je buiten crêpes of galettes eten, of het nu winter is of zomer? Kies een plekje in de 
binnentuin van Crêperie la Rozell, een instituut hier, ’s winters verwarmd, ’s zomers vol 
bloemen. Bistro L’Arrivée, bij het station, heeft de sfeer van een guingette, met schommels 
en een jeu de palets, een echt Bretons spel. 
Chique patio’s, tuinen gevuld met allerlei vondsten, de binnenplaats van een voormalige 
gevangenis… Dat zijn de plekken waar de echte Rennais graag komen. Wees gerust 
nieuwsgierig! 



 
 

 

 Doe de ronde… langs originele winkels met unieke producten. Je vindt ze verspreid 
over de hele stad. Met behulp van de website van Destination Rennes kun je een 
keus maken. 
 

 Zin om een uitje? Op de website Destination Rennes billeterie vind je exposities, 
concerten, festivals enz. en kun je kaarten bestellen. 

 
 
Dag 2 

TERUG IN DE TIJD IN RENNES EN FOUGÈRES   
Klaar voor een reis door de tijd? Op een segway of met een Greeter kun je historische 
centrum van Rennes verkennen, met geplaveide straatjes, vakwerkhuizen en statige pleinen. 
Ontdek de verschillende bouwstijlen door de eeuwen heen, van het emblematische 
Parlement de Bretagne en de flamboyante gothiek van de Chapelle Saint-Yves tot de 
moderne stijl van Champs Libres. 
Je ontdekkingsreis gaat verder in Fougères. Een stad met een kasteel dat tot de meest 
machtige van Frankrijk behoort. Bezoek het op eigen gelegenheid of met gids. Je kunt ook 
de app “Fabuleux château de Fougères” (ook in het Engels) downloaden, met nuttige 
informatie over het monument. 
Sluit de dag af met een wandeling door de middeleeuwse wijk van de stad. Mis de trompe 
l’oeil, een fraaie muurschildering, niet (Rue du Tribunal). En heb je de haut-reliëfs van de 
Église Saint-Sulpice goed bekeken? Daar zit Fée Mélusine verscholen, een personage dat erg 
geliefd is bij de inwoners van Fougères. 
 

 

 Ga, net als de echte Rennais, op zaterdagochtend naar de Marché des Lices. Dat is 
een van de grootste en gezelligste markten van Frankrijk. 

 Voorstellingen, bezoek met verteller, avondbezoek, middeleeuws feest: het 
programma van het Château de Fougères is heel divers! 

 

 

Dag 3 

LAAT JE BETOVEREN DOOR LA ROCHE AUX 
FÉES  
Neem ’s ochtends de tijd om op je gemak door het Parc Thabor te dwalen, het Central Park 
van Rennes! 
Daarna ga je op weg naar een magische plek: La Roche aux Fées, de feeënrots, 19,5 m lang, 
6 m breed, 4 m hoog. Dankzij die kolossale afmetingen is het de grootste dolmen van 
Frankrijk. Het is trouwens ook de best bewaarde dolmen van Europa. 
Deze allée couverte bestaat uit niet minder dan 41 blokken steen. Als je je bukt, kun je via 
de monumentale ingang naar binnen. Je hoeft niet bang te zijn dat het bouwwerk instort! 
Hoe het is gebouwd, blijft een mysterie. Je kunt natuurlijk de legende geloven die vertelt 
dat feeën deze dolmen in één nacht gebouwd hebben om te bewijzen dat ze echt bestaan. 
Tip voor verliefde stelletjes: tel de stenen. Kom je allebei op hetzelfde aantal uit, dan is je 
geluk verzekerd! 
 
 
 
 



 

 La Maison de la Roche aux Fées organiseert activiteiten voor allerlei doelgroepen. 
Je kunt ook de wandelroute volgen naar het bos van Theil-de-Bretagne, waar de 
stenen van de dolmen vandaan komen. 

 Van juni tot oktober kun je een bezoek brengen aan de Jardins de Rocamboles. Een 
poëtische plek om tot rust te komen, met lanen, een biologische groentetuin en 
bijzondere installaties. 

 

WAT HET LEUK MAAKT 

 Het leven in Rennes van binnenuit beleven. Een terrasje 
pakken, slenteren over de Marché des Lices, een galette met 
worst eten, wandelen door het Parc Thabor… O, wat is het leven 
in Rennes goed! 

 Genieten van het uitzicht vanaf de torens van het kasteel van 
Fougères. Een panorama over deze veelzijdige historische stad 
en over het omringende platteland dat je niet mag missen. 

 
Prijzen  

 Van april tot september 

3 dagen/2 overnachtingen 

189 €* Schatting voor verblijf als geschetst (per volwassene, op basis van 2-
pers.kamer) 

 
*Richtprijs (vanaf) is inclusief: overnachtingen met ontbijt in hotel Saint-Antoine (Rennes), 
stadstoer op een segway en entree voor het kasteel van Fougères. 
 
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 
Destination Rennes 
1 Rue Saint-Malo, 35000 Rennes 
Tel : 08.91.67.35.35 
Website : www.tourisme-rennes.com/en   
 
La Fabrik Rennaise  
Website : www.lafabrikrennaise.fr  
 
Dag 2 
Destination Fougères Toeristische Dienst 
 

https://www.tourisme-rennes.com/en/
http://www.lafabrikrennaise.fr/


2 Rue nationale, 35300 Fougères 
Tel : 02.99.94.12.20 
Website : www.ot-fougeres.fr/home  
 
Château de Fougères 
Place Pierre Symon, 35300 Fougères 
Website : www.chateau-fougeres.com  
 
Dag 3 
La Maison de la Roche aux Fées  
La Roche, 35150 Esse 
Tel : 08.20.20.52.35 
Website : www.cc-rocheauxfees.fr  
 
Les Jardins de Rocamboles 
La Lande aux Pitois, 35150 Corps-Nuds 
Tel : 02.99.57.68.32 
Website : www.jardinsrocambole.fr  

 
Accommodatie-idee 
 
Hôtel le Saint-Antoine 
27, avenue Janvier, 35000 Rennes 
Tel : 02.23.44.33.33 
Website : www.saint-antoine-hotel.fr/en   
 
 
Bekijk alle adressen voor deze vakantie op je persoonlijke kaart,  via internet 
 

Ontdek de streek - Handige links  
 
Rennes en de toegangspoorten van Bretagne - www.rennes-portes-bretagne.com  
Bretagne Vakantie - www.bretagne-vakantie.com   

https://www.ot-fougeres.fr/home
http://www.chateau-fougeres.com/
http://www.cc-rocheauxfees.fr/
http://www.jardinsrocambole.fr/
https://saint-antoine-hotel.fr/en/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NDPiULfV29BoCFQ55yfFzlsiJCU8hL1P&ll=48.14595347400133%2C-1.4429674500000256&z=10
http://www.rennes-portes-bretagne.com/
https://www.bretagne-vakantie.com/

