Bretagne zomer 2014
Zaterdag 28/06/2014
Ham - camperplaats Cléres
Vandaag vertrekken we voor de tweede maal naar Bretagne, hopelijk hebben we meer zon en veel
minder regendagen als een tweetal jaar terug. Eerst in Lokeren stoppen bij Lieve voor een
familiebezoekje. Ook dit jaar hebben we Cléres als overnachtingplaats uitgekozen, hier sta je rustig
aan het tennis- en voetbalterrein. Het knusse kleine dorpje heeft een verzorgd centrum met veel
bloemenpracht en een helder kabbelend watertje. Overnachten deden we hier met zo’n 5
mobilhomes in de regen.
Zondag 29/06/2014
Cléres - parking Cancale
De reis ging verder in één ruk naar Cancale en hoe kon het ook anders, in de regen! Ondanks ik
goed oplette heb ik mij toch een keer laten vangen op een weg die wat naar beneden liep, een flits!!
Oei waarschijnlijk reed ik een 5-tal km te snel naar beneden, hopelijk wordt mijn snelheid nog
bijgesteld via de correctie anders zal ik binnen een paar weken wel de rekening thuis gestuurd
krijgen. We zochten hier de Super U op om te kijken of we er konden staan. Dit kon niet meer zoals
vroeger op de grote parking maar men mag nu wel staan aan de Carwash van de Super U, lozen kun
je er niet hiervoor moet je naar de officiële camperplaats “La ville Balet” in de Rue des Français
Libres. In tegenstelling met onderweg scheen hier in Cancale wel de zon en was het er droog. Iets
na onze aankomst vertrokken we richting centrum, via het Pointe du Hoc zo langs het wandelpad
naar de dijk met zijn Oestermarktje. Het was er gezellig wandelen langs de dijk, na een tijdje zijn we
op het terrasje van het leuk restaurantje Au Pied d’Cheval gaan zitten. Marina had in den Trotter
gelezen dat de “écuelle du père Dédé” hier heerlijk moet zijn, dus haar keuze stond vast en ik ging
uiteraard voor de Fruit des Mer en dit alles met een koele Muscadet doorgespoeld. Achter ons zal ook
een koppel met zo een reuze schotel en er werd daar wat afgelachen, de waardin moest een paar
keer gaan helpen om al de lekkers uit hun schelpjes te krijgen. Het was al laat toen we terugkeerden
naar de parking langs de Super U. Het was kalm op de parking aan de Carwash, de nieuwe plaats is
precies nog niet zo bekend en waarschijnlijk zijn de meesten die hier kwamen kijken afgeschrikt door
de hoogtebalkjes van de eigenlijke parking en zijn ze teruggedraaid.

Maandag 30/06/2014 Cancale
Vandaag een rustige dag, met enkel een wandeling langs het Sentier des Douaniers of de GR34 op
het programma. We vertrokken iets na de middag in de richting van het “La Point du Grouin” het
werd een heel mooie wandeling met onderweg verschillende vergezichten, zelf Le Mont Saint
Michel was van hieruit goed te zien met het helder weer. Na een hele poos wandelen gingen we op
een kleine parking langs het water op een bankje zitten, er stond ook een Duitse camper en na een
tijdje geraakten we aan de praat. Eerst een bonjour om kort daarna maar over te schakelen naar het
Duits en toen kwam de vrouw pas echt los en ze begon een heel levensverhaal te vertellen van wat
ze allemaal meegemaakt hadden op één van hun vorige reizen, er kwam maar geen einde aan. Ik
had al door dat ze eigenlijk op vertrekken stonden want haar man stond te popelen om in te
stappen, maar de vrouw ging maar door en wij maar luisteren. Opeens begon het te druppelen en
zei ik tegen haar dat we maar eens moesten doorgaan en met nog een "gute reise" namen we
afscheid van het koppel dat waarschijnlijk blij was eens in het Duits hun verhaal te kunnen doen.
Terugkeren naar Cancale deden we langs de smalle straatjes om uit te komen aan de Kerk in het
centrum. Maar eerst nog een Crêpe à la sardines met een grand café in het kleine maar
knusse Creperie l’Hirondelle in de Rue du Port. Deze avond was het toch al wat drukker op onze
kleine camperparking en zo gingen we onze tweede en voorlopig laatste nacht in, in Cancale.
Dinsdag 1/07/2014
Cancale - Saint Malo - Plouha
Deze nacht toch enkele keren wakker geworden door het passeren van vrachtwagens die kwamen
lossen aan de Super U, de inrit voor leveranciers liep namelijk langs de plaats waar we stonden.
Eerst nog langs de Boulanger voor een baggetje en zo tegen tienen vertrokken we naar Saint Malo,
hopelijk deze keer in het zonnetje want de vorige keer verzopen we daar bijna door de felle regen.
Men zegt dikwijls als je eenmaal ergens geweest bent, het bij een volgend bezoek net iets minder is
en die indruk hadden we hier na afloop ook. Voor we het ommuurde stadje binnen trokken eerst nog
even langs de Info de Wifi en zo kon ik mijn mails eens doornemen en trachten mijn digitale krant
binnen te halen. Het werd een leuke wandeling zo kriskras door de straatjes van St. Malo en op de
wallen, maar echt een waaw gevoel hadden we niet.

In de namiddag vertrokken we hier en ging de reis door naar het Stadje Plouha waar we een plaatsje
gingen opzoeken aan de zee. Op 50 kilometers van Plouha op de snelweg een raar geluid, Marina …
wat is dat ?? Oh zei ik, je raam zal wel open staan, maar neen het is dicht. Ja wat zal dat zijn en iets
verder op de pechstrook even halt houden. Het was inderdaad al wat ik vreesde, de uitlaat was
afgebroken net aan de flens voor de eerste pot. Zo kon de reis niet verder en wij tegen een gezapige

snelheid verder naar de eerst volgende afrit in de hoop dat ik daar iets vindt, de eerste liet ik aan ons
voorbij gaan want ik zag er echt niets, dan maar de volgende. Hier hadden we meer geluk, ik zag
van op de grote weg een camperzaak, dus wij daarheen. De vriendelijk man kon ons niet helpen
maar stuurde ons door naar een garage een 2 à 3 kilometer verder. Daar aangekomen ik naar
binnen, deze uitbater had intussen mijn Franse tekst al wat bijgeschaafd en stuurde ons een 200
meter verder door naar een collega van hem, OtoT22 in Lamballe, die zal ons zeker kunnen helpen.
En zo zaten we even later met ons tweetjes in een zetel buiten in het zonnetje te wachten op de
herstelling van onze uitlaat. Na een dik uurtje en gelukkig maar €85 armer en een piekfijn gelaste
uitlaat zetten we onze reis naar plouha verder. Waar we een leuk plaatsje vonden op de
camperparking tussen de hele hoge maar spijtig genoeg begroeide hoge kliffen aan het water. Na de
spaghetti nog een klim naar boven op de hoge kliffen aldaar, wel wat jammer dat de kliffen bij de
camperplaats zo begroeid waren en de struiken het zicht toch wat belemmerde, maar hier komen we
later bij een volgend bezoekje nog eens terug om dan een verre wandeling te maken langs het
wandelpad GR34

Woensdag 2/07/2024
Plouha - Ploumanac'h - Trégastel
Wat hebben de Belgen tegen de USA op het wereldkampioenschap gedaan ? even onderweg op den
Wifi en ja ze hadden gewonnen met 2 tegen 1 , fijn dat Lukaku gescoord heeft dat zal zijn
vertrouwen zeker ten goede komen en ook de sfeer binnen de groep. Vandaag naar de Côte Granit
Rose bij Ploumanac’h, ik had enkele coördinaten opgeschreven van plaatsen waar we eventueel
konden parkeren. Zo ook in de bocht net voor je het stadje binnen rijdt als je vanuit de
richting Perros Guirec komt, dichtbij een camping. We parkeerden ons aan de binnenkant van de
bocht, want er stonden verbodsborden voor campers aan de buitenkant waar je een kleine parking
had met zicht op de zee en de wandelweg GR34. Ik zette ons helemaal op de hoek en zo konden we
eerst wat eten met een prachtig zicht vanuit de mobilhome op de zee en de mooie natuurpracht
beneden. Na een tijdje zijn we vertrokken, iets verder volgden we de weg naar de camping en de
ondergelegen parking, met hoogte balkjes, om alzo uit te komen op de wandelweg. De grote roze
rotsblokken en stenen leken soms wel opeengestapeld en velen hadden ook echt bizarre vormen. Al
moet je soms wel wat verbeelding aan de dag leggen, zo kon je hier en daar wel een dinosaurus of
schildpad zien zitten, volgens ik mij kan herinneren zou er hier vroeger een beeldhouwer bezig
geweest zijn om de rotsblokken wat vorm te geven, maar de natuur zal ook wel wat meegeholpen
hebben. Er stonden hier ook enkele prachtige huizen met zicht op een heel mooie natuur. Na een
twee uurtjes wandelen kwamen we aan bij de vuurtoren op het Pointe du Squewel. Het dorpje zelf
stelde niet zo veel voor, het mocht voor ons wat meer toeristisch ingesteld zijn met meer terrasjes
voor het laven van de dorstige toeristen die hier toch met grote getallen rondwandelen. Na een hele
poos kwamen we weer bij de mobilhome aan en stonden er nu toch al een vijftal geparkeerd.
Vermits je hier ondanks het prachtige zicht niet konden blijven ovenachten zijn we doorgereden naar
het naburige Trégastel waar we ons op de plaatselijke Super U gingen zetten, de zijkant van de
parking was blijkbaar goed in trek want we stonden daar absoluut niet alleen. Tegenover de Super U
lag de officiële camperplaats en die stond hier ook goed vol. Laat op de avond als enkel nog de
mobilhomes op de parking achter bleven werden hier en daar de stoeltjes buiten gezet en ook wij
genoten nog na van een mooie voorbije dag met een hapje en een wijntje. Nog een kort gesprek
met onze Franse buur en ik maar opscheppen dat de Belgen door waren op het WK, maar hij
herinnerde er mij aan de Fransen ook door waren.

Donderdag 3/07/2014
Trégastel - Saint Goazec - Penmarc'h (St. Guenole)
De zon was al zeer vroeg op vandaag want in de mobilhome liep de temperatuur reeds goed op, het
zal vandaag een zeer mooie dag worden denk ik. Misschien wel de gelegenheid om een park te gaan
bezoeken, maar eerst nog even gaan shoppen. We gaan vandaag de oversteek doen naar de andere
kant van Finistere, onze eindbestemming voor vandaag zou het stadje Penmarc’h zijn. Onderweg in
Saint Goazec gingen we stoppen om het Domaine de Trévarez met zijn grote tuin en Chateau te
bezoeken. En zoals iedere vakantie zijn tegenvaller heeft, zal het bezoek aan dit domein wel de
tegenvaller geweest zijn van deze vakantie. Het domein is groot, dat wel, maar €6 per persoon is
toch wat te veel voor wat ze je hier op dit moment aanbieden. Het kan ook zijn dat we hier niet op
het juiste moment waren en dat vele bloemen en struiken reeds uitgebloed waren. De serres en de
Potterie hadden reeds jaren geleden hun beste tijd gehad en ook de parkjes er rond hadden precies
al een hele tijd geen tuinman gezien. We hadden toch wat meer verwacht dan het aanschouwen van
zeer veel onkruid en één grote bloemenbak met een struikje tijm. Dan maar doorwandelen richting

Chateau, de beplanting rond het kasteel zelf was wel mooi en ook de vijvers mochten er zijn. Ik ben
even binnengeweest in het kasteel maar hier kon je door de grote renovatie werken binnen niets
bezoeken.

Dus, vlugger dan voorzien vertrokken we richting Penmarc’h met de vuurtoren “Le Phare d’Eckmühl”
een pracht locatie om te staan, maar je mag er niet blijven overnachten. Dus wij door naar het dorp
om te kijken of we ergens terecht konden. Uiteindelijk zijn we gaan staan op de officiële
camperplaats in de Rue du Viben waar je rustig kon staan met toch een beetje zicht op de Oceaan.
Niet ver van de camperplaats is er een groot zandstrand, waar het op deze mooie warme dag redelijk
druk was en het plaatselijke strand caféeke gouden zaken deed. Na een mooie wandeling langs het
strand zijn we terug naar de mobilhome gegaan om verder nog wat buiten in het zonnetje te
genieten van het mooie weer. De camperplaats was maar voor de helft gevuld en dat verwonderde
mij wel, want voor €4 sta je hier wel mooi.

s’Avonds nog een barbecueke, een flesje wijn en nog een wandeling naar het strand want we
hadden een heldere hemel die avond dus de moment om de zon te zien zakken in de zee.

Vrijdag 4/07/2014
Penmarc'h - Pont Aven
Het was markt deze morgen, dus wij daarheen en daarna nog een wandeling langs het water naar
de vuurtoren. De info is vlakbij de Phare d’Eckmühl gelegen en vermits je hier Wifi had, kon ik mijn
kennis van het gebeuren in België nog wat opfrissen en natuurlijk mijn mails lezen.

Iets na de middag vertrokken we hier en reden naar het schilderstadje Pont-Aven waar we ons op de
iets hoger gelegen camperplaats gingen zetten. We plaatsten ons aan de buitenzijde want zo waren
we iets minder ingesloten en hadden we zicht op een tuin i.p.v. op de zijwand van onze buurmans
camper. Het zonnetje scheen tijdens onze eerste wandeling door het knusse centrum waar de Aven
doorvloeide, de kades en de Promenade Xavier-Grall waren rijkelijk versierd met bloemenbakken. Het
stadje was ook dicht bezaaid met expositieruimtes waar schilders en kunstenaars hun pronkstukken
trachten te verkopen aan de vele toeristen die het stadje bezochten. Het begon al vlug te druppelen
en het eindigde iets laten in continu regen en gingen we noodgedwongen terug naar de mobilhome.
De kok van dienst, ikke dus, begon dan maar aan de bereiding van onze visschotel in de wokpan en
het moet gezegd zijnde het was lekker. Na de afwas nog een douche en we waren beiden terug
opgefrist voor een wandeling, maar deze viel kompleet in het water door de aanhoudende regen en
dat de hele nacht door.
Zaterdag 5/07/2014
Pont Aven
Regen, regen en nogmaals regen er was bijna geen kat buiten te zien op dit moment, maar de
slakkenzoekers die in de vooravond ook reeds uren langs de struiken liepen opzoek naar slakken
waren ook nu weer van de partij. Na een uurtje reden onze vangers met hun mobilhome met
aanhangwagen vol met slakken de camperplaats af. En wij ? wij wisten niet goed wat doen, wij
hadden al een heel stuk van Finistere afgesneden en waren al een beetje voor op ons schema en
besloten om toch maar een dagje hier te blijven in de hoop dat het deze namiddag wat zou opklaren.
Dus de paraplu maar boven gehaald en langs de Boulanger en de Post om postzegels zodat we onze
kaarten naar het thuisfront konden opsturen. Na een kaartje leggen kregen we in de namiddag een
droge periode dus wij weg maar toch met alle twee een paraplu bij. We waren nog maar net de deur
uit of het begon al terug te druppelen, het werd toch een mooie wandeling in de regen onder de
paraplu, we passeerden vele mooie plaatjes in het dorp en volgden ook de wandelweg genoemd
naar de dichter en journalist Xavier-Grall die ook een stukje door het kleine bosje "Bois d'Amour"
liep, maar de leukste plaatsjes waren toch de kleine bruggetjes over het water. Uiteindelijk zijn we
toch maar omwille van de aanhoudende regen terug naar de parking gegaan en konden we nog wat
werken aan de planning van de komende dagen, een boekje lezen en mijn verslagje wat bijbenen
want dat liep een beetje achter.

Zondag 6/07/2014
Pont Aven - Carnac
Vandaag ging het naar Mobihan, een eerste kennismaking voor ons, hopelijk wordt het een zonnige
kennismaking. Onderweg even stoppen om wat te winkelen en werd de tank nog eens vol getankt.
Onze bestemming van vandaag werd Carnac, de stad met al die rechtopstaande stenen of Menhirs
zodat men ze hier noemt. We waren benieuwd of we op zondag een plaatsje zouden kunnen
bemachtigen op de camperplaats gelegen in het centrum en ja we hadden geluk, we draaiden direct
het eerste beste vrije plaatsje op. De plaatsen zijn hier wel wat krap maar wel ideaal om de stad te
bezoeken, het lag ook op wandelafstand van het Maison des Mégalithes. Daar we er vandaag een
goede wandeling gingen van maken hebben we op de middag iets vroeger gegeten en vertrokken we
richting eerste Menhirs. Even langs het Maison voor een foldertje (in het Nederlands nog wel) we
kozen er voor om niet het hele parkoer met een treintje te doen, maar er een rustige wandeling van
te maken. Onderweg kwamen we zo ongeveer alle maten tegen, gaande van lilliputters Menhirs tot
echte grote castaars. Aan het begin van de Menhirs in Kerlescan kon je bij een boerderij met
paarden het boswegje ingaan om zo vervolgens bij de Reus van Le Manio te komen. Een steen die
volgens de boekjes zes meter hoog zou zijn, dus ik maar bij in de rij gaan staan om een foto van mij
te laten nemen. Na een bijna 2 uur durende heen wandeling keerden we terug, maar deze keer langs
een iets andere weg, richting het centrum van Carnac en kwamen we zo uit op de kerk en de Info.

Vroeg op de avond nog een wandeling naar de “Les Plages” van Carnac. Als we de camperplaats
verlieten moesten we schuin rechts de straat nemen, er staat een wegwijzer naar Les Plages op de
hoek. Hier passeerden we de Supermarché Casino en zagen dat er hier rechts op het uiteinde van de
parking verschillende campers stonden die er ook van plan waren te overnachten, wel een prima
uitwijkmogelijkheid voor als de camperplaats volzet is. Heel veel volk hier aan het strand en in de
straatjes langs de vele winkeltjes, restaurantjes en vele terrasjes, het was hier vollen bak. Aan het
bekende ijssalon l’Igloos, konden we niet voorbijgaan. Een ijsje kiezen hier is niet zo gemakkelijk,
want als je ging voor twee bollen, moest je eerst je keuze maken uit verschillende soorten horentjes
en daarna moest je nog eens 158 smaken of parfums schrappen, om uiteindelijk bij je ijsje met twee
bollen uit te komen. Je moet hier ook eerst aan een standje gaan betalen en dan kreeg je een

bonnetje, wat me hier ook opviel was dat ze voor iedere bol een andere ijsschepper namen. Laat op
de avond keerden we terug naar de camperplaats en waren blij dat na de regen in Pont-Aven, we
Morbihan zonnig hadden ingezet.

Maandag 7/07/2014
Carnac - Quiberon
Heerlijk wakker worden in het zonnetje, dus het moment om naar het schiereiland Quiberon te
trekken voor en wandel en fietsverblijf van twee dagen, als we tenminste niet aan de Côte
Sauvage worden weggeblazen. We zochten hier op de camperplaats een mooi plaatsje uit met zicht
op de Oceaan, toevallig langs een koppel uit Oudenaarde die zo stilletjes aan op terugweg was naar
huis. Iets later werden de fietsen afgeladen en vertrokken we langs het fietspad naar de stad op het
uiteinde van het schiereiland hier. We lieten de fietsen achter aan de dijk en begonnen aan een
mooie wandeling op de promenade langs het strand. Hier niet de drukte van de dag ervoor in
Carnac, we wandelden tot zo ongeveer tot het einde van La Grand Plage, lieten ons onderweg
verleiden door een heerlijke warme Gaufre met zeer veel Chantilly en keerden daarna terug naar
onze fietsen. De fietstocht terug deden we niet langs het fietspad maar langs de weg, zo hadden we
de kans om af en toe te stoppen langs de grillige kust van Quiberon. We stopten even bij
het Château Turpault voor een foto, er stopte ook nog een jong koppel uit het Brugse en natuurlijk
wilde ik voor fotograaf spelen.
In de namiddag vertrokken we om met de fiets
naar de Conserverie La Belle-iloise te rijden, dit
is een producent van sardines, tonijn en makreel
in blik of als aperitiefhapje. Dit familiebedrijf dat
werd opgericht in 1932 kun je in de zomer
dagelijks en op zelfs zaterdag gaan bezoeken. Het
begeleidt bezoek is zoals wel meer in Frankrijk
,uitsluitend het Frans en duurt iets minder dan
een uurtje, met als afsluiter een degustatie in de
Shop waar je dan ook al dat lekkers kan
kopen. Conserverie La Belle-iloise heeft
verschillende winkels die bijna allemaal in
Kuststeden aan de Noordzee, de Atlantische
Oceaan en de Middellandse Zee gelegen zijn.
Kort bij de camperplaats aan het Vuepoint was er een leuk restaurantje “Le Vivier” dus werd er deze
avond niet gekookt, om 7uur hoopten we op een tafeltje met zicht op de zee, maar dat ging niet
door “reservé” dus dan maar op de tweede of derde rij.
Dinsdag 8/07/2014
Quiberon
Het had deze nacht weer flink geregend en dat begon zo een beetje de traditie te worden in
Bretagne. Maar we hadden geluk want s’morgens was de zon weer van de partij, alsook de
Boulanger. Onze buren vertrokken richting Cancalse oesters en iets later begon hier precies de

uittocht, de ene na de ander reed weg. En wij ? wij zaten rustig buiten te genieten van het ochtend
zonnetje en een koel briesje. Vandaag stond er weer een fietstocht op het programma, we zouden
het schiereiland dwars oversteken naar Port Haliguen waar een grote jachthaven is en zo verder
fietsen naar de parking van het Pointe du Conguel. Hier kon je een mooie wandeling maken naar het
uiterste punt van Quiberon, je passeert hier ook een oriëntatietafel en helemaal op het uiteinde kan
je genieten van een prachtig zicht over de Oceaan.

Op het uiteinde aan het Pointe du Conguel bevindt zich een gedenkplaat ter nagedachtenis van het
Vliegtuigongeval dat hier op 30 juli 1998 gebeurde, tussen een Beechcraft 1900D en een Cessna 177.
In totaal kwamen hierbij 15 personen om het leven.

Status:
Datum:
Tijd:

Definitief
donderdag 30 juli 1998
15:58

Type:
Beechcraft 1900D
Luchtvaartmaatschappij: Proteus Air
Registratie:
F-GSJM
Constructienummer:
UE-238
Bouwjaar:
1996
Aantal vlieguren:
3342
Motoren:
2 Pratt & Whitney Canada PT6A-67D

Bemanning:
Passagiers:
Totaal:
Botsingsslachtoffers:
Schade:
Gevolgen:
Plaats:
Fase:
Soort vlucht:
Vliegveld van vertrek:
Vliegveld van aankomst:
Vluchtnummer:

slachtoffers: 2 / inzittenden: 2
slachtoffers: 12 / inzittenden: 12
slachtoffers: 14 / inzittenden: 14
slachtoffers: 1
Afgeschreven
Written off (damaged beyond repair)
Baie de Quiberon
Nadering (APR)
Binnenlandse lijnvlucht
Lyon Satolas Airport (LYS/LFLL), Frankrijk
Lorient-Lann Bihoué Airport (LRT/LFRH), Frankrijk
706

Na een leuke dag kwamen we terug aan de mobilhome aan waar we nog even buiten gingen zitten
met de bedoeling de barbecue aan te doen. Maar dit ging uiteindelijk niet door omdat er een koude
wind kwam opzetten en donkere wolken onze kant opkwamen, dus barbecueën zal voor een andere
keer zijn. Terwijl Marina binnen aan het kokkerellen sloeg heb ik de tafel en stoeltjes in de koffer
gestoken zodat we dit morgenvroeg niet meer moesten doen.
Om onze avond af te sluiten in Quiberon zijn we s'avonds nog naar het water getrokken in de hoop
een mooie zonsondergang te fotograferen, alleen jammer dat net op dat ogenblik de wolken kwamen
opzetten. Maar het werden hoe dan ook mooie foto's

Woensdag 9/07/2014
Quiberon - Vannes - Arzon
Vandaag stond er een bezoek aan Vannes op het programma, nu nog een plaatsje vinden om te
parkeren langs het grote dok met zijn jachthaven te Vannes. In de Rue du Commerce is er stukje dat
normaal voorbehouden is voor campers maar hier stonden natuurlijk weer auto’s geparkeerd dus ik
iets verder een straatje in en ja we hadden geluk er was hier een kleine parking waar we ons konden
zetten. Eerst iets eten en dan naar het ommuurde Middeleeuwse stadje, we staken de straat over en
konden zo langs het water naar het centrum wandelen. We liepen het oude stadje in via de Porte
Saint-Vinçent en zagen onmiddellijk dat het markt was. Langs de markt gaan is ook wel plezant maar
al die kraampjes en zeker de vele camionetten en auto’s in de kleine straatjes verknoeide helemaal
ons bezoek want zo was het onmogelijk om fatsoenlijke foto’s te nemen en te genieten van de oude
gebouwen. Het komende weekeind zouden er hier Historische feesten plaats vinden en ze hadden
speciaal alle parken een opfrissingbeurt gegeven. Zo ook de Jardins des Remparts, echt een
prachtige tuin helemaal aangekleed. Maar nu dus afgesloten voor het publiek, maar niet getreurd we
hadden een zeer mooi overzicht vanop de hoger gelegen wal langs de buitenkant van het oude
centrum. Van hieruit hadden we ook een prachtig zicht op het Chateau de l’Herminne, we wandelden
verder en keerden terug het oude centrum in via de Porte Prison. Daarna nog kriskras door de met
auto’s en camionnetten bezaaide oude centrum, tot dat we er genoeg van hadden en nog wel eens
zouden terugkomen als het geen markt is. Terug langs het water naar de mobilhome maar eerst nog
eens langs de info, misschien hadden we hier wel vrije Wifi.

We vertrokken met gemengde gevoelens in Vannes naar onze eindbestemming voor vandaag het
stadje Arzon, waar we ons gingen plaatsen op de camperplaats. Hier troffen we echt een super
camperplaats aan, ruime plaatsen waar je gemakkelijk uw stoeltjes en tafel kwijt kunt. Na een tijdje
zijn we naar de site aan de jachthaven gewandeld, dat deden via een zeer mooi en rustig verzorgd
park waar er zich ook enkele sportvelden bevonden en dicht bij de haven nog een manege met
pony’s. Het was hier bij de haven plezant rond kuieren langs de vele winkeltjes en terrasjes. Laat op
de avond nog een glaasje wijn en barbecue op ons knusse plaatsje en alweer een geslaagde dag in
Morbihan.
- Plan Arzon
Donderdag 10/07/2014
Arzon - Pénestin - Piriac sur Mer
We gaan hier pas in de namiddag vertrekken dus tijd genoeg voor nog een wandeling langs het
wandelpad aan zee. Het werd ook nu weer een zeer mooie wandeling met prachtig zicht op de
Oceaan, daarna eerst nog eten en inpakken en via de sani naar buiten naar onze volgende
bestemming. Onze laatste geplande bestemming langs de kusten van Mobihan was Pénestin. Veel
info erover had ik niet, alleen dat het strand bij Mine d‘Or erg mooi en uitzonderlijk van kleur zou
zijn. Men zou hier op verschillende parkings kunnen blijven staan maar wij verkozen om toch maar
naar de parking bij de Info te rijden, dan konden we daar wat folders gaan vragen. De parking die
eigenlijk voorzien is voor mobilhomes telde zo’n 20 plaatsen, maar deze waren wel echt heel klein,
als je er met zijn tweeën langs elkaar staat kan men bijna niet uitstappen. Overdag was het gratis
maar je moest wel betalen om te overnachten. Ik had toch een beetje een dorpscentrum verwacht
bij het infokantoor maar er was hier echt niets te zien, dus wij eens gaan kijken daar het strand. Het
was een beetje zoeken, maar uiteindelijk hebben we Mine d’Or toch gevonden. Maar toeristisch ?
vergeet het maar, de eetgelegenheden of crepkens waren hier op één hand te tellen. Dus wij maar
de weg naar het strand genomen, dat was wel raar, de weg eindigde pal boven de zee en dan kon
men zowel links als recht via een trapje naar het kleine strand gaan dat ingesloten was tussen de zee
en metershoge felgekleurde kliffen, wel een zeer speciaal zicht.

Daarna nog wat rondgewandeld hier maar bij gebrek aan bezienswaardigheden teruggekeerd naar
de parking waar onze Duitse buren hun stoeltje achter hun camper gezet hadden om wat in de
schaduw te zitten. Een tijdje staan babbelen en aan hun de vraag of er hier iets te zien valt, maar
hun antwoord was kort en bondig “nein” Omdat we er geen 6 € voor overhadden om hier te blijven
overnachten zijn we maar vertrokken naar La Turballe, want onze Duitse buren hadden ons dat
stadje aangeraden. Maar hier aangekomen troffen we alleen maar bomvolle parkings aan dus wij een
beetje terug naar de camperplaats van Piriac sur Mer waar we laat op de avond nog een strand
wandeling hebben gemaakt.
- Camperparkings Pénestin
Vrijdag 11/07/2014
Piriac sur Mer - Fougères
Langs het tennisplein hebben we een rustige nacht doorgebracht en vertrokken we rond een uur of
tien naar onze laatste Bretoense bestemming, het stadje Fougères. Hier vonden we een zeer rustige
en goed gelegen camperplaats die deel uitmaakte van de parking met zicht op het Chateau. Daar we
wat voor waren op ons reisschema zouden we er een tweedaagse van maken. Eerst eens
binnenlopen bij de info waar we twee zeer vriendelijke jonge dames aantroffen die ons overladen
met foldertjes (ook in het Nederlands) en zeer veel uitleg. We gingen er vandaag een stadwandeling
van maken met behulp van ons plannetje. Het werd een zeer mooie wandeling in dit oude stadje met
mooie gebouwen en prachtige tuinen en dit alles aan de voet van het indrukwekkende Chateau. Er
waren vandaag muziek optredens op het pleintje voor het Chateau en de terrasje zaten dan ook
goed vol in de namiddag en dit tot laat op de avond. We zochten vroeg op de avond een rustig
terrasje op dat gelegen was in een tuin langs de oude stadswallen die opgefleurd waren met
bloemperken, om hier te genieten van een moules-frites en een Bretoens biertje.

Zaterdag 12/07/2014
Fougères

Gisteren laat op de avond was er ook een optreden geweest op de grote binnenkoer van het
Chateau zelf, maar daar hadden we voor het slapen geen last van gehad. Op onze tweede dag in
Fougères stond er een bezoek van het Château de Fougères op het programma. Voor de bezoekers
waren er audiogidsen ter beschikking met zeer veel uitleg bij de verschillende punten tijdens het
bezoek, wel niet in het Nederland maar toch in het Duits. Ondanks dit een zeer aan te raden bezoek
is, was het jammer dat de binnenruimtes niet aangekleed waren met meubilair van vroeger jaren,
maar dit werd toch grotendeels goedgemaakt door de vele videovoorstellingen en diaprojecties die er
waren. Op de vele schermen en projecties op de muren konden we ons goed een beeld vormen van
het leven hier in de Middeleeuwen. Van op de verschillende hoge torens had je dan weer een zeer
prachtig zicht op het landschap en de weide omgeving.

Bezoek Château de Fougères

Na een hele tijd verlieten we het Chateau en gingen we terug naar de Kerk “Saint-Léonard”, want
met je toegangskaartje van het Kasteel kreeg je ook toegang tot de hoge toren van de Kerk. Dit is
waarschijnlijk een plaatsje dat door velen wordt overgeslagen of niet geweten is, maar het is zeker
de moeite om naar boven te gaan. Langs de trappen naar boven komt men verschillende beelden
tegen die in zeer goede staat zijn, om uiteindelijk langs een draaitrap boven aan de klokken uit te
komen. Hierboven op de klokkentoren heeft men wederom een mooi zicht op de Stad en ziet men
het Chateau zowaar vanuit de lucht. Goed dat we twee dagen uittrokken voor ons bezoek aan
Fougères want er is hier zeer veel te zien, je kan hier ook een Horlogemuseum bezoeken en veel
meer.
L'Eglise Saint-Léonard

Bezoek klokkentoren L'Eglise Saint-Léonard

Zondag 13/07/2014
Fougères - La Mailleraye sur Mer

We waren van plan om in twee dagen terug naar huis te rijden, één dagje langs de Seine en daarna
door naar de Somme vallei. Nog even langs de Boulanger en dan door naar het stadje La Mailleraye
sur Seine wat niet ver gelegen is van het Pont de Brotonne, waar je gratis de Seine over kan. Hier
langs de Seine was het zeer mooi staan en zie je ook grote zeeschepen voorbij varen. Ondanks er
iets verder een waterzuiveringsinstallatie staat, heb je er helemaal geen geur of geluidslast van.
Vandaag nog een mooie fietstocht langs de Seine gemaakt en wat in het zonnetje gezeten en vooral
mijn verslagje nog wat bijwerken want dat had ik de voorbije mooie dagen wat verwaarloost.

Maandag 14/07/2014
La Mailleraye sur Mer - Saint Valéry sur Somme
Ook vandaag scheen het zonnetje en mogen we wel van geluk spreken dit jaar op vakantie in
Bretagne, want het leek erop dat enkel in Bretagne en Normandië de zon schijnt deze zomer, want
voor de rest elders bleef er alleen maar veel regen over. Dus dat belooft voor als we terug thuis zijn,
onkruid meters hoog …. Maar eerst nog een dagje aan de Somme, waar we de camperplaats
van Saint Valéry sur Somme opzochten voor onze laatste halte. De camperplaats was wel wat
veranderd sinds ons laatste verblijf hier. Nog een laatste zoveelste wandeling, terrasje en dinéeke en
de vakantie zit erop.

Dinsdag 15/07/2014
Saint Valéry sur Somme - Ham
In de regen naar huis !! de vakantie is nu echt ten einde en de handschoenen, de schup en hark
stonden reeds op mij te wachten. Mijn volgende uitstap ging naar het containerpark.

