
VAKANTIE-IDEE 

Van Dinard naar 
Mont-Saint-Michel, lekker in de 
buitenlucht 
Fietsen over het platteland van de Baai van Mont-Saint-Michel, wandelen 
langs de legendarische GR®34, van het ene historische stadje naar het 
volgende suppen of kanoën over de Rance… 4 actieve dagen, om te genieten 
van de weidsheid én de knusheid van de Côte d’Émeraude. 

 
IN HET KORT 
Dol-de-Bretagne is het basiskamp voor 4 dagen van sportieve buitenactiviteiten langs de 
Côte d’Émeraude. Vergeet de auto! Met de Mont-Saint-Michel als achtergrond, fiets je vrij 
als een vogeltje naar het middeleeuwse Dinan, aan de oever van de Rance. En naar Dinard, 
een elegante badplaats met de charme van de belle époque. En niet te vergeten naar het 
kapersnest Saint-Malo, met zijn unieke silhouet en zijn schitterende uitzichtpunten. 
 

Dag 1 

AAN DE VOET VAN DE KATHEDRAAL 
Je gaat met de trein naar Dol-de-Bretagne. Vlak bij het station ligt je accommodatie, het 
vrolijke, kleurrijke Edd Hostel. Het is tegelijk jeugdherberg en boetiekhotel. De 
tweepersoonskamers zijn even comfortabel als een hotelkamer; daarnaast zijn er ook 
slaapzalen. Het hostel heeft een design inrichting, met bij elkaar gezochte meubels, en er 
is onbeperkt koffie en wifi. De sfeer is gemoedelijk en ontspannen. Ook fijn zijn de tuin en 
het overdekte terras. 
Voor het diner is er nog tijd voor een wandeling door de binnenstad, op 5 minuten 
loopafstand. Het middeleeuwse Dol-de-Bretagne is een Petite cité de caractère®. Je vindt 
er een zeer belangrijk voorbeeld van Bretonse gotiek, de nooit afgemaakte kathedraal, en 
fraaie vakwerkhuizen. Wil je er ‘s avonds nog op uit, maak dan een wandeling bij maanlicht 
naar de Menhir du Champ Dolent, op 20 minuten lopen. 
 

 De Cathédraloscope is een informatiecentrum gewijd aan kathedralen en de mensen 
die ze gebouwd hebben. 



 De Menhir du Champ Dolent is de grootste van het departement Île-et-Vilaine. Hij 
bestaat uit één stuk graniet en is 9,3 m hoog. 

 

Dag 2 

UITZICHT OP DE MONT-SAINT-MICHEL 
Ben je klaar voor een hele dag in de buitenlucht? Stap op je eigen fiets of de fiets die gehuurd 

hebt bij de fietsenwinkel naast het hostel en zoek de Voie Verte op. Stop bij de Mont-Dol, 

laat je fiets beneden staan, en klim naar de top van de rots (65 m). Je krijgt een schitterend 

uitzicht over de baai, van Cancale tot Granville. 

Fiets weer verder door de velden, de wind door je haren, langs een vlakke, duidelijk 

bewegwijzerde weg, tot je bij de zee komt. Laat je verleiden tot een bord oesters, 

regelrecht van de oesterkweker, bij de Dégustation Tonneau in Le Vivier-sur-Mer. Vervolgens 

ga je richting sportcentrum Avel, dat er vlak naast ligt. Daar stap je aan boord van een 

zeilwagen. In elk jaargetijde zijn de lange, verlaten stranden van de baai een schitterende 

plek voor dit soort activiteiten – en in de verte zie je steeds Mont-Saint-Michel, “La 

Merveille”! Wat een gevoel van vrijheid krijg je hier! 

 

 Kokkels, tapijtschelpen, alikruiken… De Baai van Mont-Saint-Michel is een paradijs 
voor strandvissers. 

 Bij La Ferme de Lydie kun je ontdekken hoe angorageiten gehouden worden en hoe 
mohairwol gemaakt wordt. 

 

Dag 3 

OP DE VESTINGWERKEN VAN SAINT-MALO 
Vanaf Dol-de-Bretagne ben je met de regionale trein TER in 16 minuten in Saint-Malo. Neem 
de tijd om te genieten van het uitzicht vanaf de muren, om door de straten van de vesting 
te dwalen en de sfeer van het vroegere kapersnest in je op te nemen. Pak een terrasje en 
kijk rond in de vele leuke winkels en stap dan op de veerpont die je naar Dinard brengt, aan 
de andere kant van de riviermonding. 
Deze chique badplaats uit het begin van de 20e eeuw is ook vandaag nog beroemd vanwege 
de mooie stranden en fraaie villa’s. Na een picknick op het strand of een lunch op een terras 
ga je weer naar Saint-Malo waar je de GR®34 oppikt, het Douanierspad. Tijdens de prachtige 
wandeling van ongeveer 2,5 uur volg je de steeds kust, en ondertussen bewonder je het 
vriendelijke landschap van de oevers van de Rance en de rotsige Kanaalkust. De laatste trein 
naar Dol-de-Bretagne vertrekt om 20.30 uit Saint-Malo. 

 

 In de stuwdam in de Rance is een getijdencentrale gebouwd; je kunt die bezoeken, 
met of zonder gids. 

 “L’Etoile du Roy” is een replica van een kapersfregat uit 1745. 

 

Dag 4 

DINAN VANAF DE RANCE 
De laatste dag ga je richting Dinan, een schitterend staaltje van middeleeuwse bouwkunst, 
gelegen aan de oevers van de Rance. Met de trein ben je er in 30 minuten. Loop over de drie 
km lange vestingwerken die de stad omsluiten, bekijk het kasteel uit de 14de eeuw en de 



eerbiedwaardige oude vakwerkhuizen met hun uitstekende gevels. Loop dan naar beneden, 
naar de jachthaven met zijn gezellige terrassen en steek de Vieux Pont over. Een 
wandelroute volgt het jaagpad tot aan de abdij van Léhon, een half uur lopen. Neem daar 
de kano of paddle in ontvangst die je vooraf bij de kajakclub gehuurd hebt. Al peddelend 
ontdek je deze kustrivier op een heel andere manier, en je ziet sluizen en vissershuisjes. 
Daarna keer je weer terug naar je uitgangspunt Dol-de-Bretagne. En al die tijd heb je geen 
auto nodig gehad! 
 

 Om de twee jaar wordt in Dinan het Fête des Remparts georganiseerd en brengen 
ridders in vol ornaat de geschiedenis weer tot leven. 

 De Tour de l’Horloge (43 m hoog) is gebouwd in de 14e eeuw. Vanaf de toren heb je 
een schitterend uitzicht over de stad. 

 
AANRADERS 
 

 Verse mosselen eten op het strand tegenover Mont-Saint-Michel 

 Een tocht in een kajak of strandzeilen, om eens op een andere manier sportief bezig 
te zijn 
 

  

 
Zonder auto naar je accommodatie 
 
Het dichtstbijzijnde treinstation is dat van Dol-de-Bretagne 
 
Na aankomst op het station van Dol-de-Bretagne: 
Loop naar Edd Hostel: neem de uitgang Rue Pierre Semard en je vindt het hostel op 20 m afstand. 

 BreizGo is een handig hulpmiddel als je met het openbaar vervoer door Bretagne reist. Met 
deze app kun je je reis plannen en de mogelijkheden van alle vervoersvormen bekijken: 
https://www.mobibreizh.bzh/en/  

  BreizGo is een handig hulpmiddel als je met het 

openbaar vervoer door Bretagne reist. Met deze app kun je 

je reis plannen en de mogelijkheden van alle 

vervoersvormen bekijken: https://www.mobibreizh.bzh/en/ 

 

 

 
Prijzen 
 

4 dagen/ 3 nachten 
Van 15/02 tot 30/06 en 

van 01/09 tot 
15/11/2020 

 
Van 01/ 7 tot 31-

8-2020 

Schatting voor verblijf als geschetst (per volwassene, 
op basis van twee personen) 

153,50 €  176 € 

 
*Deze richtprijs (vanaf-prijs) is inclusief: 

– 3 overnachtingen met ontbijt in een tweepersoonskamer in Edd Hostel, fietshuur voor dag 

https://www.mobibreizh.bzh/en/
https://www.mobibreizh.bzh/en
https://www.reseau-mat.fr/se-deplacer/mobibreizh


2, een uur strandzeilen, de treinreis met de TER Dol-de-Bretagne (retour), een 
oversteek(enkel) Saint-Malo-Dinard en de huur van een kajak of paddle voor een halve dag 
op dag 4 

In de prijs is niet inbegrepen: 
– de extra’s, maaltijden en drankjes die hierboven niet genoemd worden 
– persoonlijke uitgaven 
– eventuele extra overnachtingen 

het genoemde bedrag is berekend op basis van 2 personen in een tweepersoonskamer. 
Overnachten in een slaapzaal is ook mogelijk, prijzen vanaf € 21 per nacht. 
Neem gerust contact op het Edd Hostel voor een aanbod op maat 
 

ACCOMMODATIE 

Edd Hostel  

18 rue Pierre Sémard 
35120 Dol-de-Bretagne  
Phone: 09 72 64 80 09 
Mail : booking@eddhostel.com  
Website: https://eddhostel.com/  
 

Contact en praktische informatie 
Dag 1 

 
Crêperie Le Dol'Mène aux Saveurs  

2 rue des Perrons 

35120 Dol-de-Bretagne 

Tel : 02 99 48 00 20 

 

Dag 2 
 
Cycles Romé – Location de vélos  

32 Boulevard Deminiac 

35120 Dol-de-Bretagne 

Tel : 02 99 80 96 26 

Website: www.bretagne-velocation.com   

 
Les huîtres Tonneau  

Ferme d'aquaculture au Vivier-sur-Mer 

58 Rue de la Grève 

35960 Le Vivier-sur-Mer 

Phone: 02 99 48 84 48 

Website: www.ladegustationtonneau.fr  

 
 
 
Avel Char à voile  

4 Rue du Bord de Mer 

35120 Hirel 

Tel : 06 81 24 52 33 

Website: www.avelchars-a-voile.com/en   

 

mailto:booking@eddhostel.com
https://eddhostel.com/
https://www.google.com/search?q=le+dolm%C3%A8ne+aux+saveurs&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=le+dolm%C3%A8ne+aux+saveurs&aqs=chrome..69i57j0l2.3807j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cylcle+rom%C3%A9+location+v%C3%A9lo&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=cylcle+rom%C3%A9+location+v%C3%A9lo&aqs=chrome..69i57j33.6952j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.bretagne-velocation.com/
https://www.google.com/search?q=les+huitres+tnneau&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=les+huitres+tnneau&aqs=chrome..69i57j33.3592j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://ladegustationtonneau.fr/
https://www.google.com/search?q=avel+char&rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&oq=avel+char&aqs=chrome..69i57j0l7.1914j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.avelchars-a-voile.com/en/


 

Dag 3 
 

Compagnie corsaire  

Embarcadère Vedettes 

Cale de Dinan 

35400 SAINT MALO 

Tel : 0825 138 100 

Website: www.compagniecorsaire.com/en    

 

Merci Monsieur  

28 Rue du Maréchal Leclerc 

35800 Dinard  

Tel : 02 90 04 07 58 
 
Usine marémotrice de la Rance  
35780 La Richardais 

Tel : 02 99 16 37 14 

E-mail : espace-decouverte-rance@edf.fr  

 
Restaurant l’Evêché  

21 Rue Ceinte 

35120 Dol-de-Bretagne 

Tel : 02.99.48.40.55 

 

Dag 4 
 

D'ici delà  

14 Rue des Rouairies 
22100 Dinan  
 
Club de Canoë-Kayak Rance 
13 Rue du Four 
22100 LANVALLAY 
Tel : 02.96.39.01.50 
 

Bekijk alle adressen voor deze vakantie op je persoonlijke kaart,  via internet 

Ontdek de streek - Handige links 

 
Bretagne Vakantie – www.bretagne-vakantie.com  

Saint‑Malo ‑ Baai van Mont-Saint-Michel -www.nl.saint-malo-tourisme.com 

https://compagniecorsaire.com/en/destination/saint-malo-dinard/
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&sxsrf=ALeKk00sUrAfeT46ZBZ12icDCj3cLmWixw%3A1595490390366&ei=VkAZX6mBFsakabKqmLgK&q=merci+monsieur+dinard&oq=merci+monsieur+dinard&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEBYQHjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BQgAELEDOgQIABBDOgUILhCxAzoCCC5Q44cMWPyeDGDNoAxoAHAAeACAAXiIAdALkgEEMTkuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiphNfv8OLqAhVGUhoKHTIVBqcQ4dUDCAw&uact=5
mailto:espace-decouverte-rance@edf.fr
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enFR862FR862&sxsrf=ALeKk02gEVGWj7sSt95ZCnqKGvP2fqbSsg%3A1595490592817&ei=IEEZX-S6MYKsa9P-lKgC&q=l%27%C3%A9v%C3%A9ch%C3%A9+dol&oq=l%27%C3%A9v%C3%A9ch%C3%A9+dol&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToECAAQQzoECC4QQzoKCAAQsQMQgwEQQzoCCC46BAgAEB5Q4sUCWMTXAmDv2QJoAHAAeACAAXCIAaMHkgEEMTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjkypvQ8eLqAhUC1hoKHVM_BSUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ejncnkGY7Ouvv0JyMb8EEnF8VjA6Kc7t&ll=48.55019106061369%2C-1.9013608000000004&z=11
https://www.bretagne-vakantie.com/
https://nl.saint-malo-tourisme.com/

