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Bretagne & Les Sept Îles — Frankrijk
verhoeven.be/reis/bretagne_chausey

Omschrijving
Dag tot dag
Accommodatie
Data en Prijzen
Foto's

Wil je een boeiende reis beleven naar één van de mooiste natuurstreken van Frankrijk?
Ga dan mee naar het mooie Bretagne. De zee is nooit ver weg. Een ruwe ongerepte kust
met leuke vissersdorpen. Het spel van eb en vloed, de vissersboten die droogvallen en
de wisselende kleuren. Het zal je zeker boeien! Deze reis is een selectie van uniek
natuurschoon met o.a.  de “Roze Granietkust”, “Les Sept Îles” en  “La Corniche
Bretonne”.

We hebben ook aandacht voor de plaatselijke keuken. Oesters kan je naar hartenlust
proeven in Cancale en heerlijke Bretoense pannenkoeken staan op het menu in
Locronan.

Het mondaine kuuroord Dinard en de versterkte stad Saint-Malo getuigen van het rijke
verleden van deze steden.

Geniet mee van deze mooie natuurreis!

 

Dag 1:

Via de door u gekozen opstapplaats naar de centrale vertrekplaats. (Mogelijkheid tot
rechtstreekse opstap in Rijkevorsel en Zoersel.) Heenreis ’s morgens via Amiens naar
 Normandië. We steken via de indrukwekkende “Pont de Normandie” de Seine over. Op
de andere oever wacht ons het mooie stadje Honfleur. We wandelen langs het pittoreske
haventje en de eeuwenoude kerk. Dit is het mooie decor voor ons vrije middagmaal.

Na de middag gaat het richting Dinard. De mooie kustpromenade met zijn casino en de
statige villa’s getuigen van het mondaine verleden van deze badplaats. Aankomst in ons
hotel voor avondmaal en overnachting.

Dag 2:

Vandaag rijden we naar Cancale, het vermaarde oesterdorp. Onderweg maken we kennis
met de “Pointe du Grouin”. Deze rots is van een adembenemende schoonheid. In de
verte zie je de Mont Saint-Michel en de Chausey-eilanden. In Cancale bezoeken we de

https://www.verhoeven.be/reis/bretagne_chausey/


2/6

“Ferme marine”. In deze oesterkwekerij verneem je alles over de technieken van de
oesterteelt. Voor het middagmaal trekken we naar de historische binnenstad van Saint-
Malo. Vanaf de wallen heb je een prachtig uitzicht op de stad en de zee. Bij eb kan je ook
een wandeling maken tot in het “Fort National”, een bijzondere ervaring !  We voorzien
voldoende vrije tijd in deze sfeervolle stad.  Na deze rijk gevulde dag rijden we terug naar
ons hotel in Dinard.

Dag 3

In de voormiddag bezoeken we Dinan. Dit stadje is een pareltje. Het is net een
openluchtmuseum met een schat aan vakwerkhuizen.

 Na het middagmaal schepen we in voor een rondvaart langs de kustlijn. Onderweg varen
we langs de mooiste vissersdorpjes; Saint- Lunaire, Saint- Briac, Saint- Cast … Ook het
machtige Fort “la Latte” ligt langs onze route. De uiteindelijke bestemming van deze tocht,
zijn de loodrechte rotswanden van 70 m hoog aan de kaap “Fréhel”. Een indrukwekkende
plaats! Soms krijgen we ook het gezelschap van dolfijnen.

Dag 4:

We verlaten Dinard richting Cap Fréhel. Deze kaap is één van de boeiendste plaatsen
aan de Côte d’Émeraude. De 70m hoge kliffen en eilandjes vormen een natuurlijke
habitat voor talrijke broedvogels. Ook de vuurtoren, één van de krachtigste van Frankrijk,
is een bezoekje waard. We nemen ons middagmaal in een heus casino aan één van de
fraaiste stranden van deze streek. Na de middag bereiken we  Plougrescant. Dit dorp is
wereldwijd bekend omwille van zijn “postkaart” met “La petite maison entre les rochers”.
Deze idyllische plaats  vertelt ons het harde bestaan van de lokale vissers.  In het
pittoreske stadje Tréguier wacht ons een aangenaam hotel, vlakbij de jachthaven. De
smalle straatjes , de vele vakwerkhuizen en de imposante kathedraal vormen een mooi
geheel.

Dag 5:

In de voormiddag bezoeken we de Roze granietrotsen nabij Saint Guirec. Na ons
middagmaal in de gezellig badplaats Perros-Guirec varen we richting “Les Sept Îles”, de
7 kleine eilanden die al in 1912 tot beschermd gebied werden verklaard. Vanuit Perros-
Guirec vertrekt onze bootexcursie naar deze eilanden. Les Sept Îles is een mekka voor
zeevogels met o.a. duizenden “Jan van Genten”. Deze prachtige vogels hebben een
spanwijdte van wel 1m80. Ze broeden enkel op het eilandje Rouzic. Vanop een afstand
lijkt het of de flank van de heuvel onder laagje sneeuw ligt! De nesten liggen dan ook heel
kort bij elkaar. Onze boot vaart tot vlak bij de imposante broedplaats. Hier kom je vast en
zeker onder de indruk van de talloze vogels die constant op en af vliegen. Andere vogels
die je hier kan observeren zijn de alk, de aalscholver, verschillende soorten meeuwen en
ook de papegaaiduiker. We zien zeker ook enkele zeehonden. Een indrukwekkende
natuurbelevenis.

Dag 6:
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We trekken het Bretoense binnenland in. In Guimiliau bezoeken we de “Enclos
Paroissial”. Dit is een ommuurd plein waarop zich de kerk, het kerkhof, het knekelhuis en
een monumentale calvarieberg  bevindt. Via Pleyben , dat ook een mooie  calvarieberg
bezit,  rijden we naar Locronan. Dit pittoreske dorp was de locatie van meerdere “mantel-
en degenfilms”. Het behoort dan ook tot het selecte kransje van de mooiste dorpen van
Frankrijk. Hier krijgen we een typische Bretoense pannenkoekenmaaltijd geserveerd. Met
een glas cider erbij is dit echt genieten.  Na de middag voorzien we voldoende tijd om
nog wat te genieten van deze bijzondere plaats. Daarna rijden we langs een
panoramische route terug naar ons hotel in Tréguier.

Dag 7:

We verlaten ons hotel in Tréguier en rijden voorbij de Mont Saint-Michel, waar we een
stop voorzien met een prachtig zicht op deze mythische abdij. Verder langs de Noord-
Franse autowegen terug huiswaarts. Onderweg houden we de gebruikelijke stops voor
middag- en avondmaal. Aankomst ca 21.00u in Antwerpen-Zoersel.  Verder naar de door
u gekozen afstapplaats.

Hôtel des Tilleuls*** Dinard

Ligging: Gelegen aan het strand van Dinard op enkele minuten wandelafstand van het
centrum.

Kamers: Comfortabele kamers voorzien van tv, WiFi (gratis) en badkamer met
bad/douche, toilet en haardroger.

Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet met warme en koude gerechten en ’s
avonds serveert men hoogstaande menu’s met verse ingrediënten.

Faciliteiten: Receptie, restaurant, bar en tuin.

 

Hôtel Aigue Marine*** Tréguier

Ligging: Het hotel is gelegen in Tréguier op korte afstand van de “Côte de Granit Rose”.

Kamers: De comfortabele  kamers beschikken over tv, telefoon, koffievoorziening, Wifi
(gratis) en badkamer met bad/douche, toilet en haardroger.

Maaltijden: ’s Morgens uitgebreid ontbijtbuffet met warme en koude gerechten en ’s
avonds serveert men hoogstaande menu’s met verse ingrediënten.

Faciliteiten: Restaurant, Wifi (gratis), buitenzwembad (verwarmd en overdekt – gratis) en
spa- en fitnessruimte (betalend)

Volpension - Maxi Comfort Class of Superior Class
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