
Bretagne Ille et Vilaine, Côte d'Armor en Finistère 2012 

  

  

Donderdag 21 juni 2012 

De zomertrip naar Bretagne startte thuis op de oprit omstreeks 9 uur. Het weer was de 
afgelopen dagen niet wat het moest zijn en in de streek van Normandië en Bretagne 
gaven ze ook al niet te positief weer. Dus met twee paraplu’s in de mobilhome vertrokken 
we in de hoop dat de weermannen het verkeerd voor hadden. Onze eerste halte was iets 
boven Rouen in het stadje Clères, hier troffen we een heel rustige camperplaats aan met 
allemaal vakken gescheiden door haagjes en men moest er zelfs niet voor betalen. In de 
loop van de dag kwam er nog een Belgisch koppel aangereden en zijn we iets later aan 
de praat geraakt. Zij waren op terugreis uit de Dordogne, op weg naar hun thuis in 
Oostende. Tijdens het gesprek zei ik, dat ik nog familie wonen had in een deelgemeente 
van Oostende en tot mijn verbazing kenden ze elkaar, ze wisten zelfs de namen van 
neven en nichten. Na een rustige avond kwam er een einde aan onze eerste dag op weg 
naar Bretagne. 
  

  

Vrijdag22 juni 2012 

De zon kwam al vlug een beetje piepen op deze tweede dag van de zomer 2012, dus dat 
beloofde misschien toch nog een mooie dag vandaan. Onderweg naar Honfleur begon de 
zon zich af en toe eens weg te steken en kwam de wind opzetten. Toen we een Leclerc 
tegen kwamen besloot ik te gaan tanken, de prijs viel wel mee het was beterkoop dan 
thuis dus vullen tot aan het streepje en zelfs iets hoger. In Honfleur kwamen we rond de 
middag aan en gingen we staan op een mooi plaatsje langs het water. Voor de 10 € was 
er normaal ook elektriciteit inbegrepen maar dan moest je vlug zijn want aansluitingen 
waren er op die plaats te weinig en hadden we hier pech, misschien straks wel als er 
iemand vertrekt, maar dat was ijdele hoop zeker met het weekeind voor de boeg. Na een 
tijdje is de wind wat gaan liggen en zijn we buiten gaan zitten en toen de zon terug van 
de partij was zijn we vertrokken voor een wandeling door het stadje. Honfleur is echt een 
mooie en gezellige stad, vele parkjes, de verschillende dokken met zijn vissersboten en 
jachten, ook waren er hier zeer veel terrasjes die je uitnodigend aankeken zodat er 
voorbij wandelen niet zo simpel was. De stad was ook rijk aan veel nog in goede staat 
zijnde huizen van in de tijd. Terug aangekomen op de camperplaats viel het ons op dat er 
wellicht honderden camper stonden. Dus onze eerste echte dag van deze vakantie was 
een meevaller, Honfleur is zeker aan te raden. 
  

   

http://www.normandie-tourisme.fr/normandie-tourismus-109-4.html
http://www.ot-cleres.fr/?gtlang=nl
http://en.ot-honfleur.fr/dutch/


   
  

Zaterdag 23 juni 2012 

Vandaag eens lekker blijven liggen tot 9 uur, het was lang geleden. Ik was net op tijd 
voor de bakker die langs de camperplaats te Honfleur kwam. Ik had nog maar net 
bonjour gezegd of hij nam al zijn rekenmachientje om mij te laten zien hoeveel Franse 
Euro’s ik moest betalen, zal er dan toch een verschil zijn tussen een Franse Bonjour en 
een Vlaamse bonjour? Na het baggetje zijn we vertrokken naar de oesterplaats bij uitstek, 
het knusse stadje Cancale. Iets voor we Cancale zouden inrijden nam ik de panoramische 
weg die vertrok van op de D76, deze eenrichtingsweg volgde de kustlijn voor een goede 
kilometer en rij je zo langs de prachtige “Port de la Houle” Cancale centrum binnen. Je 
neemt dan best onmiddellijk de weg links naar boven en niet langs de dijk verder, je 
passeert dan ook de camperplaats La Ville Balet, wat gaan we doen? hier op de 
camperplaats gaan staan of ineens doorrijden naar de Super U. Vermits ik toch wilde 
tanken om het weekeinde door te komen, gingen we eerst naar de Super U waar je ook 
met de camper mag staan en het was vandaar ook niet ver lopen naar de binnenstad, 
ongeveer 1,5 km. De parking van de Super U was duidelijk goed in trek, er stond een 
massa campers, dus was de keuze vlug gemaakt en we zochten een rustig plaatsje. Nog 
even gaan winkelen en weg waren we voor de wandeling naar het centrum. Ook vandaag 
was het mooie dag, veel zonneschijn en een licht briesje. De weg kwam juist uit bij de 
kerk, de 18de eeuwse Eglise Saint Méen. Dus als we teruggaan hebben we een goed 
oriëntatiepunt, we wandelden zo door het centrum naar het “Ponte du Hock” om zo langs 
een stukje van de “Sentier des Douaniers” naar beneden te wandelen om uit te komen bij 
de kraampjes met al dat lekkers uit de zee. Het zag er zo uitnodigend uit dat we al dat 
lekkers niet konden weerstaan en kochten op deze Oestermarkt een schotel met een 
douzaine d’huitres, waarna we ze op trappen van de dijk zijn gaan opsmullen alleen het 
glaasje wijn ontbrak. Hierna nog een mooie wandeling langs de kade met zijn vele 
uitnodigende terrasjes om een hele tijd later terug te keren naar de mobilhome. Hier 
hebben we nog een hele tijd buiten kunnen zitten zodat we weer een zeer geslaagde dag 
hadden en misschien blijven we hier wel staan want morgen is het markt. 
  

   

http://www.ville-cancale.fr/
http://fr.topic-topos.com/eglise-saint-meen-cancale
http://couleurs-armor.fr/media/index.php?option=com_content&view=article&id=88:video-de-la-pointe-du-hock-cancale&catid=35:videos&Itemid=67&lang=fr
http://www.youtube.com/watch?v=FuDKKPcTpgM


   
Zondag 24 juni 2012 

Ik denk dat we vandaag onze eerste regendag mogen opschrijven want het zag er maar 
miezerig uit en het was al een tijdje aan het regenen. Dus wat gaan we doen? eerst naar 
de Boulanger en dan zullen we wel zien. Het weer beterde helaas niet en dus hadden we 
geen zin meer om een tweede dag in Cancale te blijven en met een paraplu rond te lopen 
op de markt. We besloten om onze reis verder te zetten en reden dan ook iets later 
richting la Pointe du Grouin, de langste klip hier in de streek. Aangekomen trokken we 
onze regenjas aan en wandelden iets later langs de wandelroute tussen de heide en wilde 
bloemen, we hoorden dat de zee zijn golven tegen de rotsen deed uiteenspatten. Na een 
tijdje de wandelroute GR34 gevolgd te hebben zijn we teruggewandeld naar de parking, 
een parking waar we eigenlijk niet mochten staan met de mobilhome want deze was 
voorbehouden voor autocars. 
  

    

   
  

Daarna volgden we de kustlijn richting Saint-Malo in de hoop dat het eindelijk zou 
stoppen met regenen. Niet zo ver van Pointe du Grouin in de richting naar waar we reden 
zagen we langs de weg verschillende mobilhomes staan die daar waren blijven slapen 
met een mooi zicht over de wijde zee, ze konden daar ook naar het wandelpad GR34 
wandelen. Maar eens dichter we Saint-Malo naderden verschenen de bekende balkjes 
boven de ingang van de verschillende parkings langs de kustlijn. In Saint-Malo vonden we 
een plaatsje langs de dokken in de Quai Duguay-Trouin ter hoogte van de 
bedrijfsgebouwen. Van daaruit moesten we de laan ongeveer 1 kilometer volgen tot we 
aan de oude stad waren. Nog even wachten tot het wat droger werd buiten want het 
water viel nu toch met bakken uit de lucht. We zijn uiteindelijk toch maar vertrokken met 
elk een paraplu voor wat een wel zeer natte kennismaking zou worden met de Saint-Malo, 

http://www.bretagne-vakantie.com/ontdek-bretagne/natuur/la-pointe-du-grouin
http://www.wmaker.net/opcc/gr34/
http://www.saint-malo-tourisme.com/


wat ze het pareltje van de Côtes d’Armor noemen. We gingen langs de hoofdingang de 
omwalde oude stad binnen en vonden dat het beter wandelde met de paraplu langs de 
Stadswallen. Spijtig van de regen en het bewolkte weer maar dat maakte de eerste 
kennismaking met deze mooie stad toch iets minder, er liepen zeker minder 
dagjesmensen rond al waren de cafeekes en restaurantjes wel goed gevuld maar dit zou 
wel eens aan de regen kunnen liggen want de terrasjes, die waren leeg. 
  

    

  

Dus vertrokken we in Saint-Malo vroeger dan gepland en reden naar het stadje Dinan aan 
de La Rance. Hier gingen we op de mobilhomeplaats staan langs het water, vlak onder 
het viaduct. Deze plaats lag er zeer rustig bij en was op wandelafstand van de bootjes en 
dus de onderkant van de stad. De regen was ietsje geminderd dus gingen we het stadje 
bezoeken. Ik had thuis het stadsplannetje uitgeprint maar dat was al na enkelen minuten 
doorweekt en niet meer bruikbaar, dus maar verder op het gevoel. Dit mooie stadje 
verraste ons zeer aangenaam, prachtige steegjes en een mooie stadswal, hier kon je wel 
uren blijven rondslenteren en nu en dan een terrasje meepikken. Dinan is echter wel een 
kuitenbijten want in de onderstad die wij vandaag bezochten, was het lang zoeken naar 
een vlak steegje, ofwel ging het bergop of dan weer bergaf. Dinan is zeker een topplaats 
om te onthouden voor een gezellig bezoek, het kan zeker de concurrentie aan met de 
mooiste dorpjes uit de Elzas en het Zwarte woud. We hebben vandaag veel mooie dingen 
gezien maar ook veel regen gehad en zijn die avond dan ook in slaap geregend en 
droomden van, na regen komt zonneschijn …. 
  

   

   

http://www.cotesdarmor.com/
http://www.dinan-tourisme.com/


    
  

Maandag 25 juni 2012 

De morgen begon alvast beter dan gisteren, het was buiten tenminste droog. Dus dan 
toch richting Cap Fréhel om te gaan wandelen. We reden naar de parking bij Fort la Latte, 
voor we gingen wandelen wilden we eerst eens naar het Fort gaan, maar hiervoor waren 
we een half uurtje te vroeg. Dus dan maar direct de wandelschoenen en rugzak mee voor 
de wandeling langs de GR34 die ook hier langs de kustlijn liep naar Cap Fréhel. Het leek 
een beetje op een van onze vorige wandeltochten namelijk in het Italiaanse Ligurië waar 
we een paar jaar terug “Cinque terre” bezochten, alleen was toen de zee ruwer en 
beukten toen meer op de rotsen, nu hadden we te maken met een rustig weertje en een 
kalme zee. Onderweg wel enkele mooie natuurfoto’s kunnen maken en van de 
metershoge kliffen van de Cap. 
  

    

    
  

Vermits we vroeg vertrokken waren was het op de wandelweg nog enigszins rustig maar 
dat veranderde wel heel snel toen er bussen toe kwamen en meer auto’s verschenen van 
dagjestoeristen op de parking bij Cap Fréhel. Na een poosje zijn we aan onze 1½ uur 
durende terugtocht begonnen, het begon ondertussen ook weer lichtjes te regenen en 
waren we blij om terug bij de mobilhome te zijn. Door de lange wandeltocht en de regen 
wensten we het Fort la Latte nu niet te gaan bezoeken, zal voor een andere keer zijn. We 
vertrokken om een rustig plaatsje te zoeken waar we ook konden overnachten, het was 

http://www.paysdefrehel.com/
http://www.ligurie.info/cinqueterre.html


de bedoeling om dat in Paimpol te doen. We passeerden de camperplek aan het station 
van Paimpol maar lieten dit aan ons voorbijgaan want er waren er nog twee andere die 
dicht bij elkaar lagen. Maar daar aangekomen bleken ze ook vol te staan en zij we na de 
sanistop doorgereden naar onze bestemming van morgen, de parking bij l’Arcouest. Het 
stond daar ook reeds goed vol want net als wij wilden veel mensen daar reeds blijven 
slapen om s’morgens de boot te nemen naar het eiland Ile de Bréhat. We betaalden 6€ 
en zochten ons een plaatsje uit, gemakkelijk was dat niet want het terrein is daar echt 
schots en scheef en onze oprijblokken kwamen zeer goed van pas. Al stonden we wat 
scheef, we hadden toch een mooi uitzicht op de zee en zijn kleine eilandjes. 
  

    

   
  

Dinsdag 26 juni 2012 

Niet te lang blijven liggen vandaag want we moesten de boot op voor een fikse wandeling 
op de 2 eilandjes, noord en zuid Ile de Bréhat die met elkaar verbonden waren door een 
brugje. We hadden de boot van 9u30 en die zat goed vol met kinderen voor een 
schooluitstap en arbeiders die op het eiland gingen werken aan huizen en wegen. 
  

    

    

http://www.paimpol.net/
http://armorance.free.fr/valarmor/valouest/arcouest.htm
http://www.iledebrehat.org/ile-de-brehat.html


  

Op het eiland geen auto’s maar wel alles in het klein zoals tractoren, bobcats, ja zelf een 
mini betonwagen, je kon er zelfs fietsen huren. Er was een marktplein of Bourg waar er 
veel eethuisjes met terrasjes waren en een bakker, maar voor de rest hier geen 
toeristische toestanden. Maar wel een lust voor de wandelaar, leuke straatjes en steegjes 
en vooral veel tuintjes met diverse mooie planten en bloemen die hier blijkbaar iets beter 
en hoger groeiden dan thuis, waarschijnlijk omdat zij hier door het klimaat niet helemaal 
afsterven en niet steeds na de winter terug van bijna nul moeten beginnen. De 
bewegwijzering kon wel iets beter, want je kon hier blijven rondwandelen. Het beste zicht 
op het eiland heb je van op de heuvel waarop de Chapelle Saint-Michel staat, je ziet van 
hierboven ook hoe prachtig de molen “Moulin du Birlot” gelegen is. De Eglise Notre-dame 
dat nabij het marktplein ligt komt iets minder tot zijn recht omdat het zo ingesloten is en 
ook niet zo hoog is. Maar wel een grappig zicht is het uurwerk aan de kerk, precies een 
keukenklok die ze met kleefpasta tegen een van de torens gelijmd hadden. 
  

    
  

  

    
  

Terwijl het zuidelijke deel van het eiland, waar de boten aankomen, meer bewoond was 
overheerste in het noordelijke gedeelte, het heidelandschap en de Mediterrane planten. 
Maar het orgelpunt was toch wel helemaal noordelijk gelegen de “Phare du Paon” dat 
opsteeg te midden van de roze kiezelstranden. 
Terwijl men op het eerste eiland op verschillende plaatsen iets kon eten of drinken, kon 
men dat op het andere deel alleen iets voor dat men naar het kiezelstrand naar de 
lichttoren ging. In “Le Paradis Rose” (denk dat het zo heet) kon men gezellig in de tuin 
een pintje of iets fris drinken en een lekkere crêpe of galette eten. Wel leuk dat je bij je 
bestelling aan het barrakje je naam moest zeggen, zodat wanneer je bestelling klaar is ze 
je naam konden afroepen om je bestelling af te komen halen, dus als Nicole de gastvrouw 
je naam afriep wist je dat je bestelling klaar stond. Na ons bezoek aan de lichttoren was 
het tijd om terug te gaan, volgens het bordje daar 1½ uur wandelen. En zo passeerden 
we iets later over het verbindingsbruggetje “Chausee Vauban” van noord naar zuid. We 
hebben een zeer mooie en vooral droge wandeling gemaakt vandaag, wat de regen van 
de voorbije dagen wat liet vergeten. 

http://fr.topic-topos.com/chapelle-saint-michel-ile-de-brehat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_à_marée_du_Birlot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_du_Paon


  

   
  

In de vroege namiddag vertrokken we hier om ergens in Tréguier te parkeren om te 
overnachten, de camperplaats vonden we dicht bij de brug over het water, de straat met 
het sanipunt naar beneden rijden en je staat zeer rustig langs het water. 
  

Woensdag 27 juni 2012 

Deze morgen waren de arbeiders van Tréguier reeds vroeg aan de slag met het 
onderhoud van het bosje achter ons, dus was de koffie vandaag iets vlugger klaar dan 
anders. Zo te zien zal het vandaag een mooie dag worden. Tegen tienen vertrokken we 
hier aan het water om naar Plougescant te rijden, de streek van de Cotê de Granit Rose. 
Ik had thuis na wat opzoekingwerk een parking gevonden dichtbij het bekende “La 
maison entre les rochers”of het huisje tussen de rotsen. Vanop de parking vertrokken 
verschillende wandelwegen, maar wij kozen die langs het huisje tussen de rotsen liep. 
Het was hier prachtig om te wandelen, alleen spijtig dat de zee zo kalm was, dus geen 
golven die over de rooskleurige rotsen stroomden, het is hier een en al rust. Natuurlijk 
moest ook ik een foto nemen van het huisje, alleen jammer van de twee auto’s die ervoor 
stonden. 
  

   

 
  

Na hier wat rondgewandeld te hebben zijn we er vertrokken  voor de rit langs de kustlijn 
met een tussenstop in Perros-Guirec en door naar het stadje Ploumanac’h. Ook hier 
klopten mijn coördinaten voor de parking, alleen die zo stond stampensvol, wat ik ook 

http://www.ville-treguier.fr/
http://www.cotedegranitrose.fr/en/welcome.php
http://docarmor.free.fr/valarmor/valouest/plougre3.htm
http://docarmor.free.fr/valarmor/valouest/plougre3.htm
http://www.perros-guirec.fr/
http://www.bretagne-vakantie.com/ontdek-bretagne/bezienswaardigheden/ploumanac-h


probeerde niets hielp, dan maar wat rondrijden in de omstrek maar dat leverde ook niets 
op, overal verbodsborden voor mobilhome’s. En dus viel ons bezoek aan het pointe de 
Squewel in het water, dus door naar iets anders en dat vonden we dichtbij Kernéléhen. 
Hier bevond zich het grootste meganitisch Mausoleen van Europa, de Cairn de Barnenez. 
We betaalden elk 5,50€ voor een bezoek en kregen er een Nederlandstalige brochure bij. 
Dit bezoek werd echter een grote flop, dat ze daar toegangsgeld voor vragen. Als je thuis 
een kruiwagen kasseien op een hoop gooit en je gaat er op je buik voorliggen, dan heb je 
net hetzelfde beeld niet meer en niet minder. Alle toegangen waren dichtgemaakt en 15 
minuten later stonden we terug buiten net als zo velen anderen die zich bedrogen 
voelden. 
  

  
  

En nu, Carantec of Saint Pol de Léon ? we kozen voor beide en we zien wel. Bij Carantec 
kwamen we eerst aan en het leek wel een rustige plaats om te overnachten, de plaats is 
gelegen bij de watertoren maar verder was er niets te zien, dus een overnachtingplaats 
denk ik ? Dan iets doorrijden naar het naburige Saint Pol de Léon, hier vonden we een 
zeer mooi gelegen camperplaats net aan de dijk met prachtig zicht op de baai. Na een 
hele tijd buiten gezeten te hebben zijn we het stadje ingetrokken voor een bezoekje aan 
het centrum. Ter hoogte van de camperplaats begint een bospadje naar boven dat 
uitkomt op het mooie park “Champ de la Rive” met daarop een missiekruisbeeld, als je 
dan verder gaat komt je op een centraal gelegen wandelpad dat je zo naar het centrum 
brengt. Het centrum met zijn kerken was zeer rustig maar dat kan aan het reeds late uur 
gelegen hebben, maar we hebben toch een rustige wandeling gemaakt. Na een dag met 
hoogten en laagtes brachten we de nacht door op de mooie camperplaats met zicht op 
zee te Saint Pol de Léon. 
  

    
  

Donderdag 28 juni 2012 

Vandaag iets heel anders, Saint Thégonnec en Guimiliau. Hier gingen we een paar mooie 
ommuurde kerkterreinen met versierde kruisbeelden bezoeken. Saint Thégonnec was 
eerst aan de beurt, de bouw van dit zeer mooie Enclos Paroissial zou zowat twee eeuwen 

http://www.photos-bretagne.com/photo_bretagne/france/images/124/Cotes_d_Armor/Cote_de_Granit_Rose/1219/photo_Pointe-de-Squewel-Ploumanach.aspx
http://www.photos-bretagne.com/photo_bretagne/france/images/124/Cotes_d_Armor/Cote_de_Granit_Rose/1219/photo_Pointe-de-Squewel-Ploumanach.aspx
http://barnenez.monuments-nationaux.fr/en/
http://www.saintpoldeleon.fr/?Dienst-voor-Toerisme
http://www.saint-thegonnec.fr/
http://www.infobretagne.com/enclos-saint-thegonnec.htm


geduurd hebben. De kerk is zowel langs de buiten- als aan de binnenkant prachtig om 
zien en is zeker de moeite om een paar kilometers om te rijden als je in de buurt bent. 
  

    

    

   

We gaan eerst nog langs de info dichtbij de parking en rijden tien kilometer door naar 
Guimiliau, hier parkeeren we ons op de rustige camperplaats met sanistation. Deze kerk 
zag er langs buiten niet zo fraai uit als de vorige maar dit had waarschijnlijk te maken 
met het feit dat de stenen muren zwart geworden waren in de loop der jaren, deze Enclos 
Paroissial de Guimiliau was zeker aan een grondige schoonmaakbeurt toe. Maar 
desondanks de kleur waren het hier ook pareltjes van beeldhouwkunst. Eens binnen 
dacht ik dat deze kerk wellicht ouder is dan deze van Saint Thégonnec omdat er meer 
houten kunstwerken waren zoals de voet waarop het orgel staat. Er waren ook 
verschillende 17de eeuwse Processievaandels ten toongesteld. Er stond heel wat volk 
buiten te wachten en we vermoeden dat er iets later een viering zou plaats hebben. 
  

    

http://www.infobretagne.com/enclos-guimiliau.htm
http://www.infobretagne.com/enclos-guimiliau.htm


    

   

  

Vooraleer te vertrekken nog snel binnen wippen bij de patiserie “Les Saveurs de 
Guimiliau” op het pleintje bij de kerk voor een Kouign Amann, het was een platte ronde 
vlaai of koek bestaande uit bladerdeeg of zo ? 
  

 
  

En nu door naar onze volgende bestemming en dat was Saint-Mathieu waar we zijn gaan 
wandelen bij de vuurtoren die dateert van 1835 met aan zijn voeten de ruines van een 
klooster en een herdenkingsite van het leger. Na een goede verkenning van de site hier 
zijn we hier op de parking vertrokken, want je mag er niet overnachten. 
  

    

http://www.pays-iroise.com/fr/sortir/le-patrimoine/site-de-la-pointe-saint-mathieu.php


   

  
  

We reden langs de kustweg naar het naburige Le Conquet waar we op de parking 
tegenover het infokantoor zijn gaan staan. Ik denk dat deze parking nog maar onlangs is 
uitgerust met een sanistation en volgens het infokantoor mag je er met de camper 
overnachten, dus ideaal om het stadje met zijn haven te gaan bezoeken. Het stadje op 
zich is niet zo groot maar er zijn wel een paar restaurantjes en terrasjes om te verpozen, 
toen we aan de haven passeerden waren ze net een paar vissersboten aan het lossen en 
die hadden natuurlijk veel bekijks. Van het zien van al die vis en krabben hadden we de 
smaak natuurlijk goed te pakken en brachten de avond door op het verhoogt terrasje van 
een restaurantje in de stad met zicht op het water en in het zonnetje natuurlijk. 
  

   

    
  

Vrijdag 29 juni 2012 

Vandaag maar één bestemming op het programma, het stadje Camaret-Sur-Mer, zo’n 100 
km verder. Onderweg nog even gaan tanken zodat we gerust het weekeind doorkomen. 
In Camaret vonden we een zeer mooie camperplaats in terrassenvorm, alle plaatsen 
waren gescheiden door een haagje of struikjes. Er stond vandaag een forse wind en onze 
koelkast ging een paar keer uit door de soms wel felle windstoten, dus de mobilhome 

http://www.tourismeleconquet.fr/
http://www.camaretsurmer-tourisme.fr/


draaien was de boodschap. Er stond een mooi zonnetje en achter de mobilhome gezeten 
was de wind ook niet zo voelbaar dus maar even buiten genieten vooraleer we een 
wandeling zouden maken. Ondertussen kon ik op de GPS eens kijken hoever het eigenlijk 
wandelen was naar het Pointe de Pen-Hir en dat viel wel mee dus straks zijn we weg. We 
besloten de wandeling naar het punt te doen langs de kustlijn, dus via de GR34. Boven 
op de duinen vindt je de ruïnes Manoir des Boultous het voormalige landgoed van de 
dichter Pol Roux ook wel Saint Pol Roux genoemd. 
  

  
  

En zo gingen we verder langs de wandelpad waar we ongeveer halverwege het 
museum Mémorial de la Bataille de l’atlantique passeerden. 
  

    
  

Maar hier was geen beweging te bespeuren en wandelden we verder naar het einde van 
deze landtong. Op de parking van Pointe Penhir stonden reeds verschillende voertuigen 
en bussen en was het duidelijk dat Pointe Penhir, één van de vier pointes van het 
Presqu’île de Crozon een echte trekpleister is. Dit kon ook niet anders want het zicht van 
op deze 70m hoge klif is indrukwekkend met in de diepte verschillende rotsen waarop 
zeer veel vogels verbleven. 
  

   

http://www.360cities.net/nl/image/france-bretagne-finistere-pointe-du-penhir-cornouaille#45.70,16.20,110.0
http://ma-tvideo.france3.fr/video/iLyROoafYm6F.html
http://www.crozon-bretagne.com/tourisme/decouverte/camaret/musee-memorial-pen-hir.php


    
  

Na hier even ter plaatse genoten te hebben van het uitzicht en de rust zijn we langs de 
weg terug naar de mobilhomeplaats gewandeld en passeerden we niet ver van de 
camperplaats een veld met meerdere rechtopstaande stenen, le Menhirs de Lagatjar. 
  

   

  

Nu even bekomen van de mooie wandeling langs het water en de heidevelden om straks 
in de vroege vooravond het centrum eens te gaan verkennen. Ik had ergens iets gelezen 
over een scheepskerkhof langs de vaargeul en dat wilden we wel eens gaan bekijken 
evenals de 17de eeuwse Chapele Notre Dame de Rocamadour. Het scheepskerkhof was 
wel een raar zicht een hoop verroeste en houten scheepswrakken langs de weg naar de 
kapel. De Chapele Notre Dame de Rocamadour speelde vroeger tijdens de 
pelgrimstochten naar Rocamadour in Quercy een belangrijke rol, namelijk de pelgrims die 
per boot kwamen uit de Scandinavische landen maakten hier een tussenstop. Na een 
redelijk zware dag gingen we terug opwaarts naar de mobilhomeplaats die intussen al 
voor de 2/3 vol was gelopen. 
  

  

  

   

http://macewanata.over-blog.com/article-22237946.html
http://www.crozon-bretagne.com/tourisme/decouverte/camaret/chapelle-notre-dame-de-rocamadour.php


  

Zaterdag 30 juni 2012 

Na een goede nachtrust maakten we ons klaar om naar laatste landtong van deze 
vakantie te gaan, Pointe du Raz. Maar nog even iets anders, een tussenstop 
in Pleyben waar we het ommuurde kerkterrein van de Eglise Sainte-Germaine wilden gaan 
bezoeken. Deze zou naar men schrijft een van de mooiste van Bretagne zijn. Daar 
aangekomen was er op parking tegenover de kerk een groentemarkt, dus dan maar even 
in de omgeving van de kerk op zoek naar een vrij plekje. We reden langs de kerk naar 
een klein marktpleintje met wat winkeltjes en zagen een bord naar een parking staan, 
dus wij maar de pijl volgen en inderdaad iets verder op zo’n 100m van de kerk bij het 
plaatselijke l’ecole maternele was er een grote nieuwe parking aangelegd waar je zeker 
nu tijdens de vakantie of weekeinde kon staan. Het was inderdaad een zeer mooie kerk 
met allerhande versieringen net zoals de twee andere Enclos Paroissials die we bezocht 
hadden, maar toch vonden wij het eerste bij Saint Thégonnec het mooiste, maar ja iets 
wat je voor het eerst ziet  ..... 
  

    

    
  

Nog even langs de boulanger en wat eten op de rustige parking waar we stonden en 
reden we door naar het stadje Locronan. In de vakantie periode vanaf 15 juni tot 
september moest je in Locronan een eenmalige parkeerstikker kopen die geldig was voor 
gans het seizoen 2012, voor deze sticker moest je 3€ betalen en kreeg je toegang tot de 
parkings net buiten het Historisch stadje. Hier kregen we van een vriendelijke dame een 
foldertje met een stadsplan zodat we onze zoektocht kon aanvatten. Veel meer dan 
enkele winkeltjes en terrasjes rond de Eglise St. Ronan waren er hier niet, dus volgden 
we het wandelpad rond het kleine stadje, zoals beschreven op het plannetje. En toch 
liepen er hier verschillende toeristen rond, waarschijnlijk omdat het stadje bekend staat 
als decor van enkele films zoals Tess met Natassja Kinski van de regisseur Polanski. Ook 
ander filmmakers namen hier fragmenten op in dit kleine stadje. 
  

http://www.mairiepleyben.fr/~tourisme/
http://www.infobretagne.com/enclos-pleyben.htm
http://www.villedelocronan.fr/


    

    
  

In de late namiddag zijn we doorgereden naar onze eindbestemming van de dag, Pointe 
du Raz bij Plogoff. De camperplaats die deel uitmaakt van een grote parking is wel 
schitterend gelegen, zeker als je het geluk hebt zoals wij en je kan gaan staan met zicht 
op de Oceaan. Enig minpunt is dat het nogal schuin ligt en je de oprijblokken goed kan 
gebruiken. Parkeren doe je hier voor 6€ (afrekenen bij het buiten rijden) maar wenst je 
hier te overnachten dan dien je 15€ te gaan betalen aan het loket bij de uitgang (die dag 
zelf nog, volgens hun papiertje dat je gekregen hebt bij het binnenrijden) maar je hebt 
dan ook een eerste klas zicht, alléé wij toch. Voor die prijs hadden ze wel een sanistation 
mogen voorzien en ook mag je er niet je barbecue niet aandoen. De site is ook zeer 
toeristisch aangelegd met een bezoekersruimte, restaurantjes, winkeltjes en terrasjes. Bij 
het bezoekersruimte begint ook het wandelpad naar het uiteindelijke Pointe du Raz, een 
verharde weg door de omliggende heide die uitkomt aan het monument de Notre-dame-
des-Naufragés, hier is net als van voor een sanitaire ruimte voorzien. Op het uiteinde net 
voor de kliffen heb je een mooi zicht op het eiland Île de Sein, waar de Atlantische 
Oceaan en het Kanaal bijeenkomen. We hadden vandaag een van de mooiste dagen tot 
nu toe, vooral geen regen vandaag. Omdat de zon tot laat in de avond scheen konden we 
tot in de late uurtjes buiten genieten van ons prachtig panorama. 
  

Zondag 1 juli 2012 

Deze morgen was onze buurman aan de Oceaankant reeds zeer vroeg weg en dus 
hadden wij het zeezicht voor ons alleen, zelfs een schraal zonnetje was van de partij. Zo 
tegen 11uur aan vertrokken we naar het stadje Concarneau om er op de camperparking 
aan de La Gare te gaan staan, dit is een parking voorbehouden voor campers aan een 
niet meer gebruikt stationnetje. De plaatsen waren wat krap gemeten in de breedte, maar 
beter dat dan helemaal niets en het is rustig gelegen en op wandelafstand van de oude 
stad. We betaalde er 3€/24uur en na een tijdje zijn we hier vertrokken voor een bezoekje 
aan het oude stadsdeel. De ommuurde stad (Ville close) vormde het eeuwenoude 
centrum en ligt eigenlijk op een eilandje aan de rand van de stad. Het ging er zeer 
toeristisch aan toe hier, veel kleine winkeltjes, restaurantjes en zeer veel terrasjes langs 

http://www.la-pointe-du-raz.com/
http://www.la-pointe-du-raz.com/
http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=29168_1
http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=29168_1
http://www.mairie-iledesein.com/accueil.htm
http://www.concarneau.fr/ville/index.php
http://filetsbleus.free.fr/concarn/jadis.htm


de smalle gezellige straatjes. We kuierden langs de hoofdstraat “Rue Vauban” zo tot het 
einde van het ommuurde stadje, hier en dan kwamen we een doorgang tegen die naar 
het water leidde en helemaal op het einde was er een parkje. Ter hoogte van de kerk viel 
ons een wel heel apart restaurantje op. Je kon er oesters eten bij een glas Muscadet. De 
kok of was het de uitbater die precies zo van de boot gehaald was, ging overal een 
praatje slaan en de bonjours vlogen eraf. Het restaurantje ligt op de hoek van een 
stijgend straatje, aan de lage kant had je de toegang tot de onderverdieping en het 
terrasje en aan de hoge kant kon je zo de bovenverdieping binnenwandelen. Een blik op 
de menukaart leerde ons dat je er terecht kon voor een Fruits de Mer, dus het menu voor 
deze avond stond vast. Nadat we Ville close verlieten hebben we nog een wandeling 
gemaakt in de nieuwe stad en de haven, maar het stond vast dat de meeste bezoekers 
naar hier komen om het ommuurde oude stadje te bezoeken. En nu terug naar de 
mobilhome om rustig een praatje te slaan daar of een boekje lezen en wat te schrijven. 
  

   

     

   
  

Na zessen maakten we ons klaar om terug naar het oude stadje te gaan, na een 10 
minuutjes wandelen kwamen we op het grote plein buiten de stadmuren aan en het was 
er behoorlijk druk, er stonden verschillende bussen en de straatjes waren duidelijk 
drukker dan in de vroege namiddag. We zijn even blijven zitten aan de toegangspoort tot 
de stad en konden vaststellen dat op dit uur er reeds meer mensen buiten gingen dan er 
bezoekers bijkwamen. We kuierden mee met de massa mensen door de smalle straatjes 
en bezochten nog het Maison du Gouverneur, een van de oudste huizen aldaar. Het aan 
de overkant gelegen Musée de la Pèche lieten we links liggen want we hadden op dat 
moment geen zin in een museumbezoek. Iets voor 7uur begon de echte leegloop, 
waarschijnlijk omdat het vertrekuur van de bussen naderde, de winkeltjes begonnen op te 

http://www.musee-peche.fr/


ruimen, de terrasjes van de Crêperies vertoonden steeds meer lege stoelen en de 
restaurantjes gingen dan weer open voor de avondshift. Wij door naar de afspraak van de 
avond, aan de venster hing een papiertje dat s’avonds enkel de bovenverdieping open 
was, dus wij achterom en ik vroeg de jonge man die buiten stond of het reeds open was, 
jazeker komt u binnen. Er zat nog niemand binnen dus we waren de eerste klanten voor 
vanavond, nog maar juist binnen of hij was er al, de kok of uitbater met het uiterlijke van 
een verwaaide visser met grijze krullende haren. De man was zeer vriendelijk en had 
duidelijk veel interesse voor zijn klanten, want onmiddellijk een uitgestoken hand en een 
vraagje of we op vakantie waren, vanwaar we kwamen, of we goed Frans konden 
spreken en ik overdreef wat met te zeggen :Oui, un Petit pet… peu. Maar hij stelde mij 
gerust want eten doe je hier voornamelijk met je handen. Nous sommes deux en we 
gingen zitten aan een tafeltje voor twee in de hoek, zodat we een mooi overzicht hadden 
op het kleine maar toch zo gezellig restaurantje waar de tijd precies is blijven stilstaan. 
We zaten aan een oerdegelijke en op stevige poten staande tafel, hierop lagen onze 
wapen van deze avond, een stevige plank met een houten hamer en een grote oude 
soeplepel. Verder lag er een mandje op tafel, zo één die ze gebruiken als je oesters gaat 
kopen. Hierin lag er vanalles zoals messen, verschillende soorten vorken, een lepel, een 
notenkraker en veel meer. De menukeuze was snel gemaakt het ging van een eenvoudige 
tot een zeer uitgebreide schotel Fruits de Mer, als beginnelingen kozen we voor ergens 
halverwege en natuurlijk een goede frisse fles Muscadet. De garçon bracht direct 
het amuseke, een schotelje kleine carracolletjes of bullots. Ja hoe begin je daaraan, hoe 
lok je die beestjes uit hun schelp of huisje, met het smalste vorkje eens proberen. Marina 
kon haar lach niet op en na mij een tijdje te laten sukkelen gaf ze mij een slakkennaaldje 
en inderdaad toen gingen ze er vlot uit en bij mij binnen. In het midden van het kamertje 
met zijn 4 à 5 tafels stond er een groot wijnvat met hierop verschillende soorten broden, 
je kon dus naar believen een aantal sneden afsnijden en in een mandje meenemen naar 
de tafel, zo’n echte zelfbediening zou je zeggen. De garçon had intussen ook reeds een 
emmer op de grond komen zetten voor de schelpjes en zo. En daar was hij dan de 
zeeman/kok met zijn eeuwige glimlach met in zijn grote handen een nog grotere uit 
grootmoedertijd stammende kasserol boordevol met al wat lekker is. Die geur, die smaak 
echt om vingers en duimen af te lekken. Het begon met de gegratineerde oesters die 
bovenop lagen, diverse mosseltjes, kokkels, palourdes, stukken langoustines, een krap en 
nog vanalles waar ik de naam niet van ken. Maar het leukste vond ik wel het hanteren 
van de houten hamer om de krabbenpoten te breken, al had de kok het mij voorgedaan 
met een lepel, ik vond de hamer het doeltreffendst. Het ging er gezellig aan toe ook aan 
de ander tafels werd er flink gehamerd en gelachen. Met een handdruk van de grijze 
krullenbol en een gemeende, C’etait tres bon van onze kant, gingen we voldaan terug 
naar de mobilhome. 
  

   



  

Maandag 2 juli 2012 

Het was deze nacht flink beginnen regenen en het bleef maar regenen, echt een grijze 
maandag morgen. En volgens het weerbericht zou het zo de komende dagen blijven 
regenen met wel zeer frisse temperaturen van zo’n 15 à 17°C dus herfstweer in het begin 
van de zomermaand juli. Net nu we het rustigste deel van onze reis door Bretagne wilden 
beginnen, de stranden en baaien van Morbihan. En dus schrapten we Morbihan en 
besloten we naar Normandië te rijden, want hoe hoger we zouden gaan hoe warmer en 
droger, ja zelfs thuis zou het vandaag 25 graden en zonnig worden en hier op vakantie 
een goede 15°C in de regen. 
Met bestemming Avranches op de Tomtom vertrokken we hier in de gietende regen. Hier 
in Normandië was het tenminste droog maar ook wel wat bewolkt en de zon … niet 
gezien vandaag. We hebben ons hier gezet op de camperplaats die zich bevindt achter de 
jardin, er is hier ook een sanistation aanwezig. Vandaag nog een wandeling gemaakt door 
de Jardin des plantes vanwaar je zeer mooi zicht hebt op de Saint Mont Michel, je ziet ook 
goed de kronkelende strook waarlangs waarschijnlijk de wandelaars naar de Mont 
trekken. Daarna naar het centrum en bij de info binnengesprongen voor wat info over 
Normandië want de mobilhome zat vol met Bretagne. 
  

    

    

 

http://www.morbihan.com/
http://www.ville-avranches.fr/
http://www.normandie-tourisme.fr/normandie-tourismus-109-4.html
http://www.parcsetjardins.fr/basse_normandie/manche/le_jardin_des_plantes_d_avranches-68.html


  

Dinsdag 3 juli 2012 

Ook vandaag grijs weer en er vielen reeds druppel, maar toch erdoor naar de boulanger 
bij de parking voor de mooie Jardin des plantes. Om 10u30 reden we de parking af op 
zoek naar een beetje zon en hoopten dit te vinden in Veulettes sur Mer of in Vallery en 
Caux. Hoe dichter we onze bestemming naderden hoe meer tour de France toestanden 
we tegenkwamen en inderdaad morgen passeerde de tour hier in de streek. We besloten 
om eerst in Veulettes sur Mer eens te gaan kijken naar de camperplaats, hier was nog 
plaats genoeg en omdat het weer hier iets warmer was dan de laatste dagen zijn we dan 
ook blijven staan. Na een tijdje zijn we langs de dijk een wandeling gaan maken en bij de 
info eens binnen gesprongen, de dame van de info wist mij ook te vertellen dat de tour 
morgen wel zeer dicht in de buurt zou passeren en gaf mij een geel toerfoldertje mee. 
Eindelijk daar komt de zon eens fatsoenlijk kijken en was het tijd om de tafel en stoeltjes 
buiten te halen en dat was deze vakantie nog niet veel het geval geweest en barbecueën 
wat is dat voor iets? Wat staat er morgen op het programma, gaan we de toer opzoeken 
of gewoon naar Hourtel of Crotoy rijden? We zullen er eens een nachtje over slapen. 
  

    
  

Woensdag 4 juli 2012 

Deze morgen was de bakker al vlug van de partij, om 8u15 tut tut. Er stond reeds een 
klein rijtje aan te schuiven en iets later ging ik voorzien van een paar ontbijtkoeken en 
een baguette richting mobilhome. We wilden niet te laat vertrekken om niet vast te 
komen staan door de toer vandaag. Dus wij een uurtje later ribbedebie, ik wist dat de 
renners de grote baan zou passeren dus hoopte dat hij op dit vroege uur nog niet afgezet 
was en inderdaad we hadden geluk een kwartiertje voor de afsluiting daar te passeren. 
Maar het duurde niet lang of we moesten beginnen puzzelen om verder te geraken, de 
tour maakt hier iedereen precies gek, uren van tevoren worden de straten hier afgezet. 
Toch hebben we nog een hele poos kunnen verder rijden langs smalle straatjes en 
tunneltjes waar we één keer onze spiegels moesten dichtklappen. Maar uiteindelijk 
moesten we ons toch gewonnen geven en zijn we aan een rondpunt tussen Diepe en de 
Somme tot stilstand gekomen en hebben we ons aan de kant gezet. We zagen nog net de 
staart van de publiciteitcaravan voorbij komen en ik vroeg aan een dame of zij wist 
wanneer de renners zouden passeren, nog een uurtje. Ja dat valt mee dus ik om onze 
zeteltjes in de camper en voorzien van spijs en drank keerde ik terug naar het peloton 
supporters. Het begon nu echt spannend te worden de renners waren in aantocht, dus 
tijd om de stoeltjes aan de kant te schuiven en jezelf in stelling te brengen voor het 
aanschouwen van de vedetten van de dag en natuurlijk om die ene mooie foto te 
schieten waarmee je later kunt pronken bij een glaasje wijn met vrienden. Daar zijn ze en 
seconden later flitsten de 3 vroege vluchters voorbij en dus kon ik mijn cameraatje eens 

http://www.ville-veulettes-sur-mer.fr/


testen op vlugge modus en jawel dat ging lekker, laat de rest maar komen. Ongeveer 15 
minuutjes later waren ze er, eerst een bende motaars en dan het peloton. Trek flits trek 
trek, iedereen of bijna iedereen stond erop, ja zelfs de gele trui Cancelara stond erop en 
dan alles wat met een Belgische nummerplaat rondreed. En plots! het was gedaan en het 
gewone leven ging gewoon door en ook ons kortstondig touravontuur stopte en gingen 
we met onze stoeltjes naar de mobilhome. 
  

    

    
  

We reden verder naar het nabije Point Hourtel maar de daar aangegeven camperplaats 
leek wel door de duinen opgeslokt want buiten een bord naar de camperplaats was er 
niets anders te zien als zand, heel veel zand en de duinen. Dus dan maar door 
naar Crotoy waar we op de grote camperplaats een mooi plaatsje vonden aan de kant. En 
konden we voor de eerste keer echt buiten van het zonnetje genieten bij een zeer 
aangename warme temperatuur, wat hebben we dit in Bretagne gemist. Daarna nog een 
wandeling langs de dijk en het stadje genieten van het zomerweer, tot we ook weer 
vandaag getrakteerd werden op een regenbui. 
  

   
  

Donderdag 5 juli 2012 

Wat zijn die bakkers toch vroege vogels want ook hier iets over achten, tut tut. Zoals 
gewoonlijk vertrokken we ook hier zo rond de klok van 10uur voor de rit naar Boulogne 
sur Mer. Hier hoopten we op een tweede dag zon en dat zal wel lukken zeker na al die 
bakken regen die er deze nacht is uitgevallen. Het was rustig op de camperplaats in 
Boulogne sur Mer en we konden een mooi plaatsje uitzoeken met zicht op zee, alleen ook 
hier zouden ze de staanplaatsen wat vlakker mogen maken. In de namiddag een 
wandeling de berg af richting Nausica waar we in de info een paar foldertjes zijn gaan 
halen en een stadsplan. Hierna ging het verder langs de viskraampjes om dan af te 
draaien naar het centrum waar zich het oude stadsgedeelte bevindt. We wandelden 
binnen langs de Porte des Dunes en kwamen al direct het Belfort tegen. 

http://www.tourisme-crotoy.com/


  

    
  

Ook hier had de tourgekte toegeslagen met allerhande versieringen die er waren 
aangebracht ter gelegenheid van de tour ontvangst hier op de 3de juli. Het was er redelijk 
druk vandaag want we kwamen verschillende groepen leerlingen of jeugdbewegingen 
tegen die hier vandaag op uitstap waren. Ja rustig hier buiten op de terrasjes eten of iets 
drinken zat er dan ook niet in want er werd wat afgeschetterd, de kraampjes met allerlei 
spullen daarentegen deden gouden zaken bij dit jonge volk. Vermits de Basiliek nog niet 
open was zijn we eerst een wandelingetje gaan maken op het verhoogde parkje bij 
tussen de Basiliek en het Château, hier kon je best genieten van de rust en als het 
zonnetje schijnt is dat graag meegenomen. 
  

    
  

Daarna terug naar de indrukwekkend hoge “la Basilique de Notre-dame” , met zijn 101 
meter torende hij echt helemaal boven alles uit, het was zelfs moeilijk om een foto te 
nemen omdat je er niet voldoende afstand kan van nemen in het smalle straatje. 
Binnenin de Basiliek was het vrij sober, hier geen  Enclos Paroissial toestanden maar wat 
een ruimte hier in deze kerk. Ook leuk was de Maria op het bootje dat ze waarschijnlijk 
gebruikten tijdens de processietochten of zo, bij het rondwandelen merkten we dat je ook 
achter het eerste altaar terecht kon. Wanneer je Basiliek binnengaat en je  gaat 
onmiddellijk rechts dan kom je in de Le Dôme en la Chapelle de la Vierge binnen en zie je 
de vele muurschilderijen onder de hoge koepel van de Basiliek. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception_de_Boulogne-sur-Mer


   
  

Deze muurschilderijen zijn al gedeeltelijk aan het vervagen en het is te hopen dat ze deze 
prachtige muurschilderijen in de tijd zullen restaureren zodat ze voor het nageslacht 
bewaard zullen blijven. Ook is er hier een prachtig altaar aanwezig met daarachter een al 
even prachtig Maria beeld. 
  

    
  

    
  

Omwille van werken was de crypte van de Basiliek nog niet opengesteld voor bezoekers 
en zullen we hiervoor zeker nog eens terugkeren en bezoeken dan ook het Château. 
Hierna zijn we door de winkelstraatjes terug naar de kade gewandeld en de weg omhoog 
naar de camperplaats. Waar we nog lang buiten in het zonnetje hebben gezeten voor 
onze laatste dag in Frankrijk, want morgen gaat het via een dagje Oostende naar huis. 
 


