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Er is nog plek!

HEBT U NOG TIJD VOOR IETS MOOIS IN SEPTEMBER?

Bretagne is écht mooi!
Dat wisten we nog van eerdere bezoeken lang geleden, 
maar het was een waar genoegen om serieus op zoek 
te gaan naar de mooiste kusten, oude stadjes en fraaie 
historische bouwwerken én de gezelligste terrasjes in 
rustieke vissersdorpjes. Vooral omdat vele restaurants 
in Bretagne een verrassend groot aanbod van vis en 
bijzondere schelpdieren op het menu hebben staan.

Die lange kust kent ook minder toeristische stukken, en 
dat gaf aanleiding om ook enkele ‘vakantieroutes’ door 
een onverwacht mooi binnenland uit te zetten. Daardoor 
is iedere dag weer totaal anders. 
We hebben de dagtochten bewust wat kort gehouden, 
op één wat langere doortrekdag na, zodat men in alle 
rust van al dat schoons kan genieten. Daardoor heeft u 
ook voldoende tijd voor het bezoeken van bezienswaar-
digheden en van de talloze gezellige terrasjes.

Smaakmakend programma-overzicht
Hoewel de opzet van de tocht vrij nauwkeurig in de invi-
tatiebrochure werd aangegeven met een traject-schema,
geven we in dit Bulletin een wat uitgebreidere toelich-
ting op programma, route en toeristische attracties, met 
tot slot de duizenden prehistorische Menhirs in kilome-
ters lange rijen rond Carnac als hoogtepunt.



Zodra Caen verlaten is, voert het 1e traject u over 
lieflijke landelijke wegen langs dromerige riviertjes door 
een beeldig maar onbekend stukje heuvellandschap. We 
houden een koffiepauze op een pleintje bij de oude kerk 
in het stadje Flers.
Via een aardige maar vlotte ‘doortrek’-route als 2e 
traject bereiken we de 1e PICKNICK van ons Catering 
Team in een gebied met allerlei mooie stuwmeren. 

Vroeg in de middag bereiken we het enorme P-terrein 
voor duizenden auto’s (!) vanwaar men per Bus of Paard 
en Wagen het beroemde Mont St Michel kan bezoeken.
Om eerlijk te zijn zetten we achteraf een vraagteken 
bij een dergelijke massale toeristentrekpleister, maar 
beloofd is beloofd.  We zouden ons kunnen voorstellen 
dat men er voor kiest om snel door te rijden en vroeg 
neer te strijken op het hotelterras, of om even het fraaie 
dorpje bij het hotel in te lopen. Bij het inplannen van 
een bezoek aan Mt Saint Michel wisten we nog niet hoe 
gezellig en aardig omgeving van ons hotel in Dinan was.
Vanaf het hotelterras van ons erg leuke en gezellige 
hotel hebben we een prachtig uitzicht op de rivier, de 
bootjes en de gezellige terrasjes aan het water. We blij-
ven hier 3 nachten voor een afwisselend programma.

Mont St Michel

Vr-Ma: 3x prachtig hotel met terras langs de rivier

Vr-Ma: Dinan Port de Jeruzal - Lanvallay

Sait-MaloDAG1 Vrijdag
CAEN - DINAN

Zuivere rijtijd:
circa 5 uur

Een rustig dagje boordevol bezienswaardigheden van 
uiteenlopend aard, met als centraal hoogtepunt het bij 
toeristen zeer geliefde oude vestingstadje ST MALO.
Desgewenst kan men wat uitslapen en laat ontbijten, 
om wat later op de ochtend langs een aantal oude ker-
ken en abdijen via een prachtig route langs de kust het 
badplaatsje Cancale te bereiken, met gezellige terrasjes 
langs de boulevard in overvloed. Kort daarop wordt het 
beeldige uitzichtspunt Point de Grouin bereikt, waar met 
uitzicht op de mooie rotseilandjes pal voor de kust een 
koffie- of lunchpauze gehouden kan worden.

Het korte 2e traject voert eveneens via een beeldige 
kustroute naar het ommuurde centrum van de oude ves-
tingstad St Malo, aan de haven. Het traject eindigt met 
een route met ons busje door het oude centrum, waar-
door u een al te lange stadwandeling bespaard wordt. 
U hebt ruim de tijd om het geliefde toeristenoord zelf 
uitvoerig te bekijken, te shoppen, te lunchen en/of een 
theepauze te houden op één van de talloze terrasjes.

DAG2 Zaterdag
DINAN - ST-MALO - DINAN

Zuivere rijtijd:
circa 3,5 uur

Het 3e traject voert vlot terug naar het hotel, met als 
toeristische attracties een bijzondere zeer oude burcht 
en wat prachtige panorama’s op de rivier de Rance, in 
feitel de oude zeearm die diep landinwaarts tot aan ons 
hotel reikt.

Rondje Dinan
Om de dag volmaakt te beëindigen adviseren we om 
met ons busje even het 5 minuten lange ritje te rijden 
naar het oude stadscentrum van de vestingstad Dinan 
hoog boven ons hotel. De vele terrasjes in dat middel-
eeuwse centrum verleiden u vast tot een extra theepau-
ze of een aperitiefje, alvorens de Bonus- of Kaartlees-
borrel op het hotelterras te bezoeken.

Point de Grouin



Bretagne is veel groter dan menigeen beseft: het mooie 
meest westelijke stuk ervan (Schiereiland Crozon) ligt 
nagenoeg even westelijk als de westkust van Engeland!
Om de prachtige kusten in het zuidwesten intensief te 
kunnen bezoeken, hebben we ervoor gekozen om dwars 
door het rustieke Bretonse binnenland vlot maar redelijk 
boeiend dwars door te steken naar 2 nachten bij Brest.
Desondanks konden we door een leuke afwisseling 
tussen een ruime hoeveelheid echte NRS-weggetjes 
en mooie doorgaande wegen de afstand in circa 5 uur 
overbruggen, terwijl we ook nog langs enkele beziens-
waardige kerken en mooie dorpjes rijden.
Bovendien verzorgt ons  Catering Team weer een leuke 
PICKNICK, en dat is niet alleen gezellig en altijd weer 
verrassend lekker, maar spaart ook veel tijd uit.
Alles bij elkaar arriveren we ruim voor het eind van de 
middag voor 2 overnachtingen in een hotel nabij Brest.

DAG3 Zondag
DINAN - ST-MALO - DINAN

Zuivere rijtijd:
circa 2x 30 min.

U kunt zich apart opgeven voor een boottocht naar het 
Engelse Kanaaleiland Jersey en de Busrit over dat eiland 
met lunch in een gezellige oud-Engelse Pub. We maken 
een rondrit over het hele eiland en bezoeken enkele 
beeldige toeristische dorpjes. 

De bus stopt bovendien iedere 20 minuten bij de meest 
uiteenlopende bezienswaardigheden.

Vroeg opstaan en na afloop zelf ergens dineren: 
Men rijden vanuit het hotel naar de Ferry-terminal in cir-
ca 30 minuten. I.v.m. de vroege afvaarttijd kan iedereen 
beter aan boord ontbijten. Aan boord van het pontveer 
kan tijdens de terugvaart naar St-Malo simpel gedineerd 
worden. 

Wie niet aan de boottocht naar Jersey meedoet kan een 
dagtocht langs de kust maken. Die loopt via Cap Fréhel 
uiteindelijk ook naar St-Malo, waarna ergens kan wor-
den gedineerd in St-Malo of Dinan.

Jersey

Lunch-Pub op Jersey (GB)

DAG4 Maandag
DINAN - BREST

Zuivere rijtijd:
circa 5 uur

Theepauze bij
de kerk in
Thégonnec

Een Topdag over één van de mooiste schiereilanden 
van Bretagne: CROZON. De dag krijgt waarschijnlijk een 
extra Frans tintje, omdat één van oudste NRS-leden die 
in deze streek woont, leden van een Franse Klassieker 
Club heeft uitgenodigd om een dagje mee te rijden en 
om ook  eens met zo’n NRS-Picknick kennis te maken! 
Een uitdaging voor het catering Team, maar ook voor 
uw uitzetter die opschepte dat hij die gasten mooie 
weggetjes zou laten rijden die ze daar zelf nog nooit 
ontdekt of gereden hadden.

We rijden de hele dag over de mooiste kustweggetjes 
met prachtig uitzicht op de oceaan, fortificaties en leuke 
vissershaventjes met als apotheose de rit naar de top 
van de hoogste berg: Ménez-HOM met overweldigend 
panorama over het gehele schiereiland. Een belevenis!
Deze prachtige dag eindigt met een gezellige theepauze 
in het beeldige oude centrum van Le Faou, waar we ook  
afscheid van de Frans Klassiekers nemen. 

DAG5 Dinsdag
BREST - BREST

Zuivere rijtijd:
circa 5 uur

Schiereiland CROZON

Een superdag!



Een niet te lange rustige ‘doortrekdag’ naar het laatste 
hotel in deze ATR in het uiterst toeristische vakantie-
oord BÉNODET, leuk gelegen aan de monding van de 
rivier de L’Odet en aan de zee. Na de Koffiepauze in een 
aardige dopsherberg, en bezoek aan een uitzichtspunt, 
bereiken we rond lunchtijd de grote stad Quimper waar 
iedereen uitvoerig kan lunchen in het oude centrum.
Het bereiken van de bijna onvindbare grote P-plaats is 
een regelrechte hattrick. Vroeg in de middag bereiken 
we daarna al het leuke Bénodet en ons laatste hotel: 
Grand Hotel Bénodet Abbatiale, dat dateert uit1840!

Het 3*** hotel biedt alle noodzakelijke gemakken, maar 
dat ‘Grand’ Hotel geeft mogelijk te hoge verwachtingen.
Het bleef echter als het enige geschikte hotel over nadat 
een 70-tal grotere of luxere hotels was benaderd en/of 
aangeschreven. Die accpeteerden geen van allen gro-
tere groepen, laat staan voor slechts 3 nachten. We zijn 
toch met dit ‘Grand Hotel’ in zee gegaan omdat het erg 
leuk ligt aan een beeldig stukje van de Odet én vanwege 
het feit dat we de Borrels om 19.00 uur en het aanslui-
tende diner moeten houden in het oergezellige fantas-
tisch leuke restaurant met terras en 2 etages panorama 
op de rivier en de talloze bootjes (zie bijgaande foto). 
Dat restaurant is alle dagen helemaal van ons, en heeft 
toevallig ook nog de meest gerenommeerde keuken uit 
de hele omgeving, met uitgebreide vis- én vleesmenu’s!
Normaliter moet je er lang te voren voor reserveren. Dat 
belooft dus 3 ‘smakelijke’ dagen en veel gezelligheid op 
een echte Top-locatie aan de haven, pal tegenover ons 
hotel, en met voldoende parkeerruimte. Daar komt bij 
dat Bénodet ook één van de aardigste kustplaatsjes is.

DAG6 Woensdag
BREST - BENODET

Zuivere rijtijd:
circa 4,5 uur

DAG7 Donderdag
BÉNODET - BÉNODET

Zuivere rijtijd:
circa 4,5 uur

Donderdag ‘doen’ we de Côte Sauvage (Woeste Kust), 
ofwel de prachtige kustweg op schiereiland Quiberon.
Op de heenweg krijgen we al een voorproefje dankzij de 
koffiepauze in Lamor-Plage en een vlotte route naar de 
laatste PICKNICK op het mooie Pointe du Conguel op 
het uiterste puntje van schiereiland Quiberon. Dat punt 
bereiken we via het mooiste stukje van Bretagne over 
de kustweg langs de Côte Sauvage, die we in beide 
richtingen rijden. Daarbij passeren we één van de beste 
en mooist gelegen visrestaurants van Bretagne, waar de 
uitzetter ooit een middag besteedde aan het leeg pulken 
van een complete krab. Picknick of Krab: u mag kiezen.

De laatste dag kunt u luierend doorbrengen in Bénodet, 
ons eigen gezellige kustplaatsje, of aan het maken van 
een boottocht van 2,5 uur over de Odet, danwel naar 
de prachtige eilandengroep voor de kust van de Archipel 
de Glénet.

Maar de ware busreiziger wil vast nog liever een ritje 
maken: we bieden 3 afzonderlijke keuzes:

- Een kort ritje naar een beeldig stukje kust bij Bénodet
- Een 2 uur durend uiterst toeristisch traject naar de
  indrukwekkende fortificaties van Vauban in de haven
  van Concarneau. Het fort is een bezoekje zeker waard.
- Een extra traject naar een beeldig kunstenaarsdorp.

Tot besluit een uitgebreid slotdiner aan de haven met 
een afscheidborrel, ter voorbereiding op de thuisreis.

DAG8 Vrijdag
3x BÉNODET - BÉNODET Of maak een Boottocht vanaf 

de steigers bij ons hotel:

Over de rivier - 2,5 uur

Naar de Archipel de Glénet,
als halve of hele dagtocht

Keuzeroutes:
 1x   15 min.
 1x 120 min.
 1x 105 min.

Uitzicht op Dinan vanuit ons 1e hotel met terras langs de rivier

Fortificaties van Vauban: midden in de haven van Concarneau

DAG9 Zaterdag
THUISREIS

met overnachting en diner in Amiens

Schiereiland QUIBERON

Bretagne op zijn mooist!
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