
Bretagne zomer 2019 
  
Woensdag 26 juni 2019 (van Ham naar Amiens) 
De drukkende warmte ontvluchten was de boodschap, als mogelijke bestemmingen stonden De 
Rhonevallei/Bourgogne of Bretagne op ons lijstje. Het werd Bretagne, voor de derde keer reeds. In de 
Vlaanderen even langs mijn nicht Lieve voor een bezoekje, vooraleer we Frankrijk binnenreden. Het was de 
bedoeling de Seine te bereiken voor onze eerste overnachting, maar we besloten de eerste nacht door te 
brengen in Amiens. De parking van het park Saint-Pierre stond er goed vol maar we hadden al op onze eerste 
dag het geluk om net één vrij plaatsje te vinden, was dit een goed voorteken? 
Mochten we een dag eerder hier aangekomen zijn dan hadden we zeker kunnen doorrijden, want de 
feestelijkheden van de afgelopen dagen hier in en rond het park waren gisteren ten einde gelopen en vandaag 
werd er afgebroken en waren er dus iets minder dagjesmensen en met dit weer ook de zonnekloppers. Even 
na onze aankomst de benen iets strekken met een leuke wandeling door dit mooie en uitgestrekte park, waar 
de jeugd sterk aanwezig was op de zonneterrassen en sportvelden. Daarna nog een rustige avondwandeling 
gemaakt door het centrum. De terrasjes aan het Place du Don zaten op dit uur en mede door het mooie weer 
nog allemaal vol. 
  

    
 
Donderdag 27 juni 2019 (van Amiens naar La Mailleraye sur Seine) 
Met een dagje vertraging kwamen we aan, niet veel of eigenlijk niets te zien in het dorpje maar je staat hier 
wel rustig langs de Seine. Maar we deden deze plaats toch maar aan met de bedoeling een fietstochtje te 
maken langs het water. Het weer zat mee, het water was er. Maar de fietspaden hier … dat was andere koek, 
geen Moezel toestanden hier op deze plaats maar wel een fietspad met kuilen en bulten en dan heb ik het 
nog niet gehad over de stenen. Dit was echt geen testbaan voor het uitproberen van onze e-bikes stadfietsen 
maar iets om met de Mountainbike te doen. Toen de ergernis te groot werd besloten we maar het eerste 
wegje dat we tegen kwamen te nemen, weg van het water en langs de openbare weg te fietsen. Het eerste 
wegje, ja dat viel wat tegen. Een paar kilometers of toch honderden meter tegen een dikke 12 à 15% omhoog. 
Was een beetje moeilijk maar de batterijen sleurden ons erdoor. Daarna langs rustige straatjes terug naar de 
camperplaats waar we ons neerploften op de stoeltjes langs de camper en in het zonnetje met een glaasje 
wijn bootjes gingen kijken. Wat gaan we morgen doen, waar gaat het heen … 
 

   
 

Vrijdag 28 juni 2019 (van La Mailleraye sur Seine naar Caen) 
We gingen gisteren slapen met Caen in onze gedachte en stonden er ook met op. Dus op naar Caen voor een 
beetje Normandië. In Caen gingen we de “Cité de l’histoire pour le paix” bezoeken waar men op de parking 
langs het museum kan blijven staan voor een overnachting. 

  



   
  

Ik denk niet dat dit museum de jeugd kon bekoren want zij zullen wel liever vliegtuigen, jeeps, tanks en zo 
zien. Het was hier naar mijn gevoel, een reportage over de verschillende oorlogen, zijn weerheden en het 
zinloze ervan. Het ging er hier meer ingetogen aan toe, er werden ook weinig of geen foto’s genomen. Van 
Nederlands hadden ze hier blijkbaar nog niet gehoord maar bij de overvloed aan teksten bij de 
tentoongestelde foto’s bevond zich gelukkig ook het Duits. Dus kon ik geregeld switchen van het Frans naar 
het Duits. 

  

   

  
  

Het Mémorial de Caen museum ligt eigenlijk boven de plaats waar vroeger een Duitse ondergrondse 
commandobunker gelegen was. En deze bunker kan je dan ook bezoeken. 

  

    
  

Het was een uitgestrekt museum met daarnaast nog mooie aangelegde parken. Waar het goed vertoeven was 
met deze hitte. 

  



Intussen was er op parking voor campers plaats vrijgekomen en verplaatsten we ons daar naartoe en konden 
we de stoeltjes wat in de schaduw zetten. Na de spaghetti en de afwas mijn verslagje maken? of gaan we toch 
nog een wandeling maken naar het centrum … 
 
Zaterdag 29 juni (van Caen naar Dol de Bretagne) 
De zon was er alweer vlug bij vandaag, zal wel vlot over de 30graden worden. We verlieten de parking zo rond 
een uur of half tien en zette koers richting Bretagne, naar het stadje Dol de Bretagne voor een dag of twee? 
Het was druk op de parking waar overnachten in de mobilhome toegelaten is. Juist markt vandaag, dus dat is 
zoeken voor een plekje en weer hadden we geluk. Twee auto parkeerplaatsen naast elkaar kwamen vrij, 
speciaal voor ons :-) Straks als het wat rustiger is komen de camperplaatsen wel vrij als de auto’s die erop 
stonden vertrekken van het markt bezoek. Leuke markt, gezellig en veel volk. Maar we hadden ons het 
centrum iets groter voorgesteld, met zijstraatjes die het rondslenteren waard waren. Eigenlijk is er maar één 
straat van betekenis en daar is nu de markt. De info bevindt zich bij de Kathedraal Saint Samson die wel iets 
had aan de buitenkant, maar vanbinnen eerder sober was. 
 

   
 
We hadden al direct door dat ons verblijf zich zou beperken tot één dag. Terug aangekomen op de parking 
konden we inderdaad de mobilhome verplaatsen naar het campergedeelte, we hadden zelfs wat schaduw. 
Gingen we met de fiets naar Mon Dol of een wandeling naar de Menhir. Het was heet vandaag dus geen 
fietstocht maar een wandeling naar de Menhir du Champ-Dolent. Van de parking waar we stonden tot de 
Menhir was het een klein uurtje wandelen. We passeerden een met wandelpaden uitgeruste moerasvlakte 
waar de eenden en een eenzame reiger zich konden uitleven met nu en dan een visje. 
 

   
 
Even later passeerden we de Commune Carfantin waar er achter de kerk de “Fontaine Saint-Samson” bevindt. 
Uiteindelijk kwamen we op een open vlakte waar de Menhir du Champ-Dolent stond. Met zijn 9,5m hoogte en 
een omtrek van 8,7m is hij een van de mooiste en grootste Menhir van Bretagne. Volgens sommigen is hij uit 
de lucht komen te vallen om twee vechtende broers te scheiden, maar laten we gewoon aannemen dat ze 
hem rechtgezet hebben. De Champ-Dolent (veld van pijn) zou dan weer verwijzen naar een vroegere veldslag 
die hier ooit uitgevochten is geweest. 

  



       
 
Even wat bekomen van de hitte aan de mobilhome die nu lekker in de schaduw stond en dan konden we het 
stadje zonder marktkramen en witte camionetten gaan bezoeken. We starten weer aan de Kathedraal om iets 
verderop de Promenade des Douves/ Jules Revert binnen te wandelen. Een groene en op dit moment koele 
verfrissende wandelweg met aangelegde bloemperkjes waar je rustig een wandeling kan maken of zoals de 
Bretoense Pipes band kon repeteren voor je volgende optocht. Het is wat hoger gelegen maar van het uitzicht 
dat ze schrijven op de omliggende vlakte kon je echt niet spreken, waarschijnlijk zal dat wel het geval zijn als 
de bladeren gevallen zijn. Maar de verfrissende wandeling was wel gekomen. Nu verder door de straatjes en 
de Grand Rue terug naar beneden. Dol de Bretagne was wel leuk voor efkens, maar toch niet om bij te blijven. 
De geplande fietstocht naar Mont Dol of verder naar de kust bij Cancale werd dan ook geschrapt voor 
morgen. En vervangen met een verhuis naar Cancale. 
 

   

  
 

Zondag 30 juni 2019 (van Dol de Bretagne naar Cancale) 
voor het eerst geen zon bij het opstaan, maar een betrokken hemel. Er viel zelfs een druppel of twee drie. 
Eerst eens gaan kijken bij de Super U of er plaats is, anders terug naar de camperplaats. Er waren net nog 2 
plaatsen vrij dus was de keuze snel gemaakt, we hadden de sani toch niet nodig. Vooraleer 
je Cancale binnenrijdt heb je ter hoogte van de Panoramaweg enkele mooie vergezichten op het stadje, er is 
hier een kleine parking. Dat was onze eerste bestemming voor een wandeling. Er is daar ook aan de 
rechterkant een smal wandelpad naar beneden en zo kom je beneden op de Panoramaweg uit. Die paar 
regendruppels in Dol de Bretagne waren allang verleden tijd, het zonnetje scheen vollen bak. 



   
 
De terrasjes zaten afgeladen vol dus, gaan we straks nog eens een poging wagen. Maar eerst een wandeling 
langs de GR34 of Sentier des Douanes, we zullen wel zien hoever onze goesting rijkt. Prachtig wandelpad en 
de schaduw deed wonderen bij een hete dag zoals vandaag. Aan de Roche de Cancale en Île des Rimains 
vonden we dat het genoeg geweest was. 

  

 
  

We besloten terug te wandelen naar een vrij plaatsje op een terras of plaatsje op de kade bij de oestermarkt? 
Terrasje … neen dat zat er niet in, te veel volk. Maar wat is er gezelliger dan met une assiette douze Huîtres en 
een koel glas Muscadet op de trappen naast het oestermarktje te zitten, ze waren heerlijk. En dat allemaal 
onder het toezient oog van meneer de meeuw. Daarna langs het stadje terug naar de mobilhome. 
 

    
 



Maandag 1 juli 2019 (van Cancale naar Saint Jacut de la Mer) 
Het voordeel van langs de Super U te staan is dat de bakker/winkel niet ver af is. Nadat de kasten terug wat 
gevuld waren zijn we vertrokken naar Saint Jacut de la Mer waar we ons een plaatsje op de camperplaats 
gingen zoeken. Normaal een drie kwartiertjes rijden maar nu stond er een lange file aan de brug over de 
Manche. Aan de camperplaats aangekomen, reden we door een haag van Franse campers naar één van de 
vrije plaatsjes hier. We waren echt de vreemde eend in de bijt hier, gelukkig kregen we iets later gezelschap 
Duitse en een Nederlandse camper. Het was een rustig gelegen camperplaats met naast je voertuig een 
grasstrookje en voor de prijs €7,50 water en sani inbegrepen was het toppie. Net als gisteren namen we een 
fleece mee voor onze wandeling en net als gisteren kwam tijdens onze wandeling de zon erdoor en dat bleef 
zo tot in de late uurtjes. Het dorpje hier is niet zo toeristisch ingesteld, er was wel een kort straatje met wat 
terrasjes maar daar zat nu geen kat. Maar de grote troef hier was wel het mooie wandelpad GR34 waar je 
heerlijk kon wandelen en nu en dan naar beneden kon afdalen naar een van de talrijke kleine strandjes. Eén 
voor één prachtig gelegen, zou zo het decor kunnen zijn voor een piratenfilm of een drenkeling die aanspoelt 
op het strand van een onbewoond eiland. Op het einde van de landtong bij het Pointe du Chevet had je een 
prachtig zicht. Nu we op een echte camperplaats stonden was het dan ook barbecue tijd aan de camper. 
 

         
 

Pointe du Chevet 

 
 

Dinsdag 2 juli 2019 (Jacut de la Mer dag twee) 
Vandaag werden we weer wakker met het zonnetje, dus reden temeer om nog een dagje te blijven voor een 
wandeling langs het strand en de oversteek naar het eilandje tegenover Pointe du Chevet. Deze voormiddag 
eerst een kijkje gaan nemen aan het strand nu het hoog water was. Het zag er helemaal anders uit, er was ook 
reeds veel volk aanwezig om bootje te varen of te zeilen. 
De vele baaien hier waren nu veranderd naar kleine privé strandjes en hier en daar kon je van het ene naar 
het andere gaan door een spleet tussen de rotsen, prachtig …. Tegen de middag terug aan de camper de 
stoeltjes en tafel buiten voor de lunch. 
 

    
 
  



Bij hoog water was het eilandje niet te voet te bereiken dus namen we de tijd om even een boekje te lezen, 
verslagje bijwerken en te zonnen op ons privé terrasje langs de mobilhome. Zo tegen een uur of twee 
vertrokken we voor onze strandwandeling van enkele kilometers. In het verlengde van de camperplaats was 
er een pad dat naar het strand liep, dus hier starten en zo omheen de landtong. We passeerden na een tijdje 
het grote strand met zijn paviljoentje en zeilbootjes en kwamen na een tijdje onderaan het Pointe du Chevet 
aan. Het water was nog niet voldoende weggetrokken maar we waagden het er toch op, wat doen we de 
korste weg er naartoe? Dat was sneller gezegd dan gedaan, het strand stond hier nog onder water en het leek 
een beetje op drijfzand. We zakten zo tot aan onze enkels in het zand en echt prettig wandelen op je blote 
voeten met de plantengroei was het nu ook niet. Dus maar zoals we gisteren reeds gezien hadden gingen wij 
uiteindelijk ook in een bochtje naar de overkant. Er was ook al veel bedrijvigheid aan de oester en 
mosselbanken en de voertuigen kwamen aan en afgereden. Dus daar ook even langs voor een kijkje, maar 
eerste het eilandje betreden. We waren zeker niet de enigen die dit vandaag gepland hadden. Al een beetje 
moe van de kilometers door het zand zijn we hier niet al te ver gewandeld want we zouden nog een kijkje 
gaan nemen bij de oester of mosselbanken. Nu werd het echt wel tijd of terug te gaan maar eerst een kijkje 
gaan nemen of de Pizzeria open was, niet dus, zal voor een andere keer zijn. Want hier komen we zeker nog 
eens terug binnen een paar jaartjes. 
 

    
 

Woensdag 3 juli 2019 (van Jacut de la Mer naar Erquy) 
Het zonnetje is vandaag ook al heel vroeg van de partij. Een derde dagje hier zit er niet in en dus werd de 
steven gedraaid in de richting van Erquy. Hier hadden we andermaal geluk om een mooi plaatsje te kunnen 
bemachtigen, pal met zicht op het water. Na ons gesetteld te hebben zijn we vertrokken voor een korte eerste 
verkenning hier. Op de weg naar het centrum passeerden we verschillende mooie huizen met allemaal een 
pracht van een tuin met bijhorende vue op de baai van Erquy. 

   
 
Even twijfelden we of we zouden doorwandelen naar Cap d’ Erquy maar dat gaven we al snel op, zal voor deze 
namiddag zijn per fiets. Na de middag de elektrische fietsen eraf voor een rit naar de Cap en zo verder de 
ingeladen route op mijn fiets gps. Na verschillende kuitenbijters kwamen we op de Cap aan, het aangelegde 
fiets en wandelpad bracht ons bijna tot helemaal vooraan. De zon, zee en een fikse Bretoense wind maakte 
het plaatje helemaal af. Prachtige vergezichten en heide, hier kon je wel uren aan een stuk rondslenteren. 

  

    



  
 
De uitgestippelde fietsroute bracht ons verder naar een andere baai en zo fietsten we een mooie lus met als 
laatst, net voor de camperparking, een flink stukje bergaf door het bos. Maar goed dat we niet andersom 
gereden hadden. Niet ver van de camperparking was er een eethuisje en zoals ik ergens gelezen had waren de 
mosseltjes in cider om van te smullen, dus dat moesten we deze avond maar eens gaan uitproberen. Als 
afsluiten van een mooie zomerdag werden we nog getrakteerd op een mooie zonsondergang. 
 

      
 

Donderdag 4 juli 2019 (van Erquy naar Paimpol) 
Enkele jaren terug deden we Paimpol ook eens aan, maar bij gebrek aan plaats zijn we toen doorgereden. 
Benieuwd of we dit jaar meer geluk hebben. En dat was vandaag het geval, we konden ons mooi in het hoekje 
inschuiven en hadden zo zicht op een klein stukje van de achterhaven dat precies gebruikt werd als 
scheepskerkhof want er lagen alleszins toch enkele bootjes met een lekje te veel. Zoals gewoonlijk eerst een 
korte wandeling langs het stadje, kwestie van een eerste indruk op te doen. Heel veel kleine en grotere boten 
hier in de haven van Paimpol. Was vandaag blijkbaar een speciale dag want de boten waren versierd met 
kleurrijke slingers en vlagjes. 
 

    
 
Terrasjes in overvloed, ook veel Engelsen hier, waarvan ik vermoed veel met hun boot. Nu eerst de Boulanger 
binnenspringen en terug naar de camper, want ons maagje begon te grollen. Een stukje in de namiddag 
vertrokken we terug voor de korte wandeling naar de haven, nu voor een echte verkenning in het centrum. 
Het strand van Paimpol stelde niet veel voor, maar ze hadden daar wel een openluchtzwembad met zeer 
weinig onderhoudskosten. Eigenlijk hadden ze in de baai gewoon een betonnen zwembad gegoten dat telkens 
bij vloed overstroomt wordt en zodoende het zeewater ververst werd. Als het water weggetrokken was bleef 
er voor de jeugd van Paimpol nog veel zwemplezier over. Op de terugweg naar het centrum nog een 
Nederlands koppel geholpen met hun sidecar te keren. Leuk om zien was wel de bak die diende voor hun 
twee doggen, best grappig. 



  

         
 
Aan de haven een leuk terrasje opgezocht voor een assiette du pêcheur met flesje frisse Muscadet, heerlijk en 
eens iets anders dan een pint met bitterballen. 

  

   
 
Vrijdag 5 juli 2019 (van Paimpol naar Huelgoat) 
Na een weekje aan zee was het tijd voor iets anders, dus trokken we het binnenland in. Onze keuze viel op het 
stadje Huelgoat, waar we twee wandeldagen gingen inlassen. Huelgoat ligt aan een mooi meertje en is 
omringt door bossen met vooral veel rotsblokken. Naast de camping lag er een parking waar mobilhomes 
welkom waren, voor de sani moest je wel de camping op. 

  

  

   
Vandaag is het weer heel warm dus zal een wandeling door het bos een welgekomen verkoeling zijn, eerst 
eens langs de info voor wat foldertjes van de streek en een wandelkaart. Iets na de middag onze stevige 
wandelschoenen aan voor een tocht door de bossen of zoals ze zeggen het Bretoense Fontainebleau. Hier 
langs de wandelpaden liggen heel veel op elkaar of tegen elkaar liggende rotsblokken, waarrond men dan 
weer een verhaaltje geweven heeft. Merlijn en koning Arthur passeren de revue maar volgens de andere 
verhalen zouden de geburen met stenen naar elkaar gegooid hebben. Het riviertje de Argent dat hier door het 
bos slingert zou dan weer het terrein van de feeën zijn. Kortom dat belooft. De wandeltocht start bij de 



Moulin de Chaos waar we iets verder reeds een eerste attractie hadden, Grotte du Diablo. Na wat gepuzzel 
langs waar we moesten binnengaan vonden we de ingang en klauterden wij langs een smal laddertje de 
donkere grot in. Echt veel plaats was er niet, wat zal dat hier een chaos en drummen zijn als het toeristisch 
seizoen eenmaal goed bezig is. Terug naar boven langs hetzelfde ene laddertje en verder op zoek naar de 
volgende hoop stenen. Roche du Emplan, geen hoop maar wel één uit de kluiten gewassen rotsblok. Ook hier 
weer een verhaaltje over het in beweging krijgen van deze enorme rotsblok. Er waren veel kandidaten, maar 
ik nee nee mij niet gezien. Daar krijg je toch geen beweging in, of toch? Wij door naar nummer drie, een grote 
stenen champignon. Was even zoeken want die bevond zich een beetje uit de richting. Uiteindelijk gevonden, 
bos uit, straatje over en bij de SuperU het padje waar de pijl Champignon het bos weer in. Best leuk, het was 
precies n’en echte. We lieten de champignon achter en vervolgden onze weg door het bos in de richting 
vanwaar de muziek kwam. 

  

   

   
Dicht bij de volgende attractie, Ménage de la Vierge, speelde iemand op zijn Harp. De muziekklanken hoorden 
helemaal bij de mythische sfeer hier. Hier aan het begin van het bospad Allée Violette lag in een kuil een 
rotsformatie die De Ménage de la Vierge of huis van Maria voorstelde. De laatste halte voor vandaag zou 
Camp d’Artus zijn. Ook hier een hoop stenen waar je tussen en op kan lopen. Voor vandaag is het nu welletjes 
geweest. 
  

      

    
 
We volgden het bordje Huelgoat en belanden uiteindelijk op een terrasje van een cafeetje tegen het bos aan. 
Wat gaan we drinken? Een plaatselijk biertje natuurlijk, keuze 1 , … 2 was er ook niet meer. Ja dan een pintje 
we zullen wel zien wat er komt. Genoeg rondgeslenterd, tijd om terug naar de camper te gaan en rustig 



buiten in het zonnetje nog wat nagenieten. Maar algauw viel er een druppel en nog één, na de twaalfde 
besloten we om maar alles weer in te laden en binnen te gaan zitten. Maar dat bleek voorbarig en terwijl de 
Fransen Tv bleven kijken zaten we terug buiten en genoten we van een stukje stokbrood met kaas en een 
rood wijntje. 
 
Zaterdag 6 juli 2019 (Huelgoat dag twee) 
Vandaag dag twee van onze boswandeling in Huelgoat. Vooraleer we aan het vervolg van onze wandelroute 
van gisteren begonnen, zouden we eerst het ommetje rond het meer doen. Mooi weer geen wolkje aan de 
hemel, het ideale moment om een dagje door te brengen langs het meer. Dat was het idee dat vele dagjes 
mensen naar hier trok met zeteltjes en picknickmand. Onze wandeltocht rond het meer eindigde ter hoogte 
van het huisje met de molen. Hier sloegen we de gisteren bezochte punten over en vervolgden onze weg 
richting Grotte d’Artus. Hier aangekomen liepen we door naar de laatste locatie van deze wandelroute, Mare 
aux Sangliers. Een rustige plaats om even te vertoeven bij het kabbelende beekje en de houten brug. 
  

       
 
Na een tijdje zijn we teruggekeerd om aan de kruising voorbij de Grotte d’Artus rechtdoor te wandelen. Een 
stukje langs de openbare weg om aan het bordje Gouffre het pad te volgen. Enkele trappen naar beneden, om 
zo aan te komen bij verschillende watervalletjes waarbij het riviertje de Argent telkenseen niveau lager ging. 
Je kon hier via enkele trappen naar omhoog (Le Belvédère) gaan, naar een plek waar een gedenksteen staat 
ter nagedachtenis van de schrijver Victor Segalen, die hier in 1919 om het leven kwam. 
  

       
 
We volgden de rivier en kwamen zo op een ander leuk plaatsje uit “Mare aux Fees”. De zon scheen en door 
het spel van zon en bewegende bladeren kreeg je hier mooie effecten op het water, maar feeën hebben we er 
niet gezien. Iets verder stond dan weer de ronde tafel. Hier besloten we om niet op onze stappen terug te 
keren maar om onze weg te vervolgen richting “la mine Huelgoat” de wandelweg langs de mijn zelf was 
afgesloten en volgden we maar de aangeduide omleiding. De locatie hier is erg in trek om te mountainbiken, 
ik denk zelfs dat er hier wedstrijden gereden worden. Uiteindelijk kwamen we langs het smalle kanaaltje 
terecht richting Huelgoat. Na een zeer mooie wandeling kwamen we terug op de parking aan werden de 
stoeltjes buiten gezet. 
  

       
  



Zondag 7 juli 2019 (van Huelgoat naar Morgat bij Crozon) 
De camperplaats van Morgat is niets meer dan een betalende parking voorbehouden voor campers. De 
plaatsen zijn net breed genoeg dat je je deur van de camper kan opendoen en zo bij je buren kan binnen 
stappen, maar ja het koste ook maar een €5. Ondanks de smalle plaatsen is het een drukbezochte 
camperplaats. Morgat is zeer toeristisch ingesteld, een zeer mooie en lange promenade met veel 
eetgelegenheden en terrasjes. Leuk zijn ook de vele vaste ligstoelen en zetels die hier staan. Alles staat hier in 
het teken van de watersport. Je kan er zeilen, peddelen en kanoën. Je hoeft eigenlijk niets mee te brengen 
want alles is hier te huur. Morgat is ook bekend voor de grotten die je per boot kan bezoeken, let wel is enkel 
in de voormiddag omwille van het waterpeil. Vandaag staat er alleen wandelen en slenteren op het 
programma en wat eten we deze avond? De pizza’s zien er hier wel heerlijk uit … dus geen afwas deze avond. 
Buiten zitten deze avond? We hadden geluk want aan deze kant geen buren deze avond. 
  

    
 
Maandag 8 juli 2019 (Morgat dag twee) 
Op het kasticketje van het restaurant gisteren, stond de wificode. Dus eerst deze morgen de krant even gaan 
inlezen. Daarna nog een ochtendwandeling langs de boulevard dat er in de voormiddag helemaal anders 
uitzag bij hoog water. Veel bedrijvigheid aan de verhuurkraampjes. De bootjes voor de grotten maakten zich 
ook reeds klaar om de eerste gasten te ontvangen en weg waren zij op avontuur. Zonder ons want wij kozen 
vandaag voor een fietsdag hier op schiereiland Crozon. Na de ochtendwandeling de krant eens doornemen en 
dan de fietsroute van vandaag eens uitzetten op de gps. Om aan de fietsen te kunnen moest ik eerst een 
beetje naar voor want alles is hier toch maar benepen. Eerste bestemmeling voor vandaag was “Cap de la 
Chèvre” Dat de Cap een heel stukje boven de zeespiegel lag ondervonden we al meteen bij ons vertrek op de 
camperplaats. Het bleef maar omhoog gaan en we passeerden menige fietsers te voet. Na een tochtje van 
zo’n 8km kwamen we op Cap de la Chèvre aan. Hier legden we onze fietsen aan de ketting en begonnen met 
een mooie wandeling op de wandelpaden die hier omgeven waren door veel kleurrijke heideplanten. De zee 
was wat aan de kalme kant, vandaag geen golven die uiteenspatten tegen de rotsen zoals enkele jaren terug 
bij onze vakantie in Finistère.  

Cap de la Chèvre 
 

    

  
 
Terug aan de fietsen aangekomen vertrokken we naar onze volgende bestemming dat een 12-tal kilometers 
verder naar het zuiden lag “Pointe de Dinan”. Ook hier hebben we een uitgebreide wandeling gemaakt en 
door het prachtige weer waren er geweldige vergezichten met tal van eilandjes in de zee of zal het de oceaan 
zijn. Mochten we punten moeten geven dan haalde Pointe de Dinan het van Cap de la Chèvre. Op beide 



plaatsen zagen we campers staan op de parking, maar door de helling van het terrein, leek het mij hier toch 
niet zo comfortabel. Al moet gezegd, de plaats was hier wel veel ruimer dan op de camperplaats te Morgan. 
Terug aangekomen op de parking konden we vaststellen dat ook op een maandag de plaats goed in trek was. 
Een minpuntje op het einde van een mooie dag was dat een kroostrijk gezin aan de overkant het wel zeer 
bont maakte die avond. Het feest eindigde pas tegen middernacht toen alle drank op was. 

  
Pointe de Dinan 

   

  
 

Dinsdag 9 juli 2019 (van Morgat naar Le Guilvinec) 
Vandaag onze 43ste huwelijksverjaardag, dat moet gevierd worden met een etentje deze avond. Dus 
vertrokken we richting vissershaventje Le Guilvinec waar we zeker een leuk restaurantje zullen vinden. Markt 
vandaag dus de parking met camperplaatsen boordevol met auto’s. Maar geen nood iets terug heeft de stad 
een terrein grenzend aan de achterhaven opengesteld voor campers, je mocht zelf gaan staan en overnachten 
aan de overkant van de straat op de parking. Dus Le Guilvinec ziet de camperaars graag komen in de zomer. 
Ticketje van €5 kon je gaan betalen in de Info, maar s'avonds kwam er ook iemand langs van de gemeente. 
Niet te veel treuzelen, eerst even langs de markt en ons ticketje afhalen aan de info waar we ook enkele 
foldertjes kregen. Tijdens onze wandeltocht passeerden we ook het visserijcentrum Haliotika. Waar het nu op 
het platvorm boven de aanlegkade verlaten was. Maar dat zal zo rond een uur of half vijf wel anders zijn, want 
dan kwamen de vissersboten terug om te lossen. Dus wij afspraak op 16u30 op de kade van het Haliotika. Een 
bezoekje binnenin zal niet voor nu zijn want dit moet je op voorhand reserveren. 

  

   
Het was mooi weer en dus trokken we iets na de middag met de fiets erop uit langs de kust, naar een stadje 
iets verderop. Waar naar het schijnt veel witte huizen staan. Ja witte huizen zie je hier toch overal. Het fiets- 
en wandelpad lag meestal langs de duinen en we passeerden verschillende parkings waar je dan ook telkens 
aan doorgang had naar de zee. Het stadje met zogezegd verschillende witte huisjes, Lesconil, stelde niet 
zoveel voor. Niet getreurd want veel tijd om daar te blijven hadden we toch niet en fietsten we bijna 
onmiddellijk terug naar Le Guilvinec, want we moesten op tijd zijn voor de vissersboten. Het platform boven 
de kade aan het Haliotika zag zwart van de toeristen, oei nu staan we toch ver van the place to be. In de verte 
kon je reeds de eerste stippen op het water herkennen en iets later draaiden de eerste boten reeds de haven 
binnen recht naar de loskade. Het ging er allemaal vlotjes en snel aan toe. Net op het moment dat de eerste 
boten aanmeerden gingen de deuren van het visserijcentrum "HaliOtika" open en werd er omgeroepen dat de 
bezoekers die een kaartje hadden binnen mochten voor hun bezoek. Dat was een meevaller want nu kwamen 



er zeer veel plaatsen vrij langs de reling hierboven en konden we met tussenstapjes toch heel dicht bij de 
loskade komen en stonden we eigenlijk op de eerste rij om foto’s te nemen. De ene na de ander boot kwam 
binnen terwijl zijn voorganger zich uit de voeten maakten na hun ligplaats verder in de haven. Het lossen 
gebeurde op twee verschillende manieren, je had er waar de vis gelost werd door een ton te laten zakken in 
het ruim en deze dan over te kiepen op een kar op de kade. Andere boten hebben reeds op de terugweg hun 
werk gemaakt en de vis voorgesorteerd in bakken die dan van boord gehesen werden, veelal met mankracht. 
Prachtig om het eens meegemaakt te hebben, maar hoe zal het er hier binnen aan toegaan? … dat zal voor 
een volgende keer zijn. Na tientallen bootjes gelost te zien hebben zijn we vertrokken. 

  

 
 

   
Zullen de langoustines van deze avond ook aan boord geweest zijn, ik denk het wel. Het terrasje deze avond 
hadden we al een tijdje in gedachten en bleek dan ook een voltreffer te zijn. En bleek ook bij andere 
landgenoten in de smaak te vallen want er werd een menig woordje Nederlands gepraat. 
  
Woensdag 10 juli 2019 (van Le Guilvinec naar Hennebont) 
Een beetje naar het binnenland vonden we in Hennebont een rustige parking langs de rivier Le Blavet. Het liet 
ons een beetje denken aan de Moezel maar dan zonder de wijnranken op de heuvels en gravel in plaats van 
gras als ondergrond. Maar je kon er rustig staan en overnachten. De trekpleister hier in Hennebont was de 
gerestaureerde poort Broerec’h en een pracht van een vestigingsmuur waar je boven en lang wandelpad hebt 
met zicht op een zeer mooi aangelegde bloemenparkjes. Hennebont is ook bekend van zijn jaarlijkse Fêtes 
Médiévales met zijn historische steekspeltornooien tijdens de eerste week van juli. We waren dus net te laat, 
maar of we dan een plekje gevonden zouden hebben? Een minpuntje hier, er staan toch wel heel veel auto’s 
geparkeerd in het centrum. Hennebont om even tot rust te komen is zeker aan te bevelen omwille van de rust 
op de mix-parking, maar voor de rest is hier buiten de omwalling niets te zien. Of je moet een 
paardenliefhebber zijn, dan trek je naar de Staatsstoeterij iets verderop. 
 

    
  

Donderdag 11 juli 2019 (van Hennebont naar Josselin) 
Misschien bij een vierde keer bezoek aan Bretagne de reisrichting omdraaien en eerst Morbihan aandoen. 
Want als het einde van de vakantie nadert ben je al een beetje aan het aftellen. En ik zou wel eens fris 
Morbihan willen aandoen en zo er meer tijd doorbrengen. Maar nu naar onze laatste Bretoense bestemming, 
het stadje Josselin. Hier zochten we ons een plaatsje op de mix-parking en vonden dat in het hoekje. Wel een 



raar zicht allemaal campers langs de buitenkant en binnenin enkele auto’s. Het was even zoeken naar de info 
want deze lag op een andere locatie. Van de vriendelijke dame achter het loket kreeg ik een foldertje met 
verschillende wandelroutes door de stad en als ik het goed begrepen heb kan je ergens ook terecht voor een 
begeleidde stadswandeling. Onze eerste bezoekje ging naar de Kathedraal waar je voor een vrije gift langs een 
draaiend trap naar boven kon om hoog in de toeren een blik te werpen op de stad en zijn Burcht. 

  

    

    
  

In de loop van de dag het stadje nog doorkruist, hiervoor hadden we op de info een leuk plannetje gekregen 
met een drietal routes. Waaronder één die een stukje langs het water ging en naar een park liep. 

  

    

   
  

Bij onze terugkeer naar het oude stadscentrum nog een terrasje. Blijven we hier nog een tweede dag voor een 
bezoek aan de burcht of rijden we morgen door naar Dinan? 
  
Vrijdag 12 juli 2019 (van Josselin naar Dinan) 
De beslissing is gevallen, het "Château de Josselin" is voor een andere keer en we rijden naar Dinan. Maar 
eerst nog langs de sani. Ondanks we er al eens geweest waren, was het toch even zoeken, want de gps gaf de 
camperplaats boven op de brug aan. Dat moest inderdaad onder de brug zijn. Dus even terug de brug over en 
dan het straatje naar beneden nemen. Het was druk op de camperplaats, we konden nog net een plaatsje 
bemachtigen. Eerst iets eten en dan beginnen we aan onze wandeling. Druk was het hier wel, precies of ze 
hier een paar bussen Chineesjes hebben afgezet. Ons vorig bezoekje hier was in de regen maar vandaag 
prachtig weer en dat zag je ook aan de terrasjes die goed gevuld waren. Ook leuk is de "promenade de la 
Duchesse Anne" of de lange wandelweg op de vestigingsmuur, waar je dan ook een mooi vergezicht had. Na 
een fikse wandeling hier en een terrasje was het tijd om de mobilhome terug op te zoeken. Zou dat onze 
laatste dag Bretagne zijn, het zit er dik in maar naar waar morgen? 



      

    
 
Zaterdag 13 juli 2019 (van Dinan naar Bayeux) 
Het was de koelste nacht deze vakantie. Vooraleer we hier vertrokken eerst nog een wandeling naar het 
historisch stadscentrum van Bayeux om daar via het vrije wifi-signaal mijn krant binnen te halen. In 
tegenstelling met gisteren waren de straten deze morgen helemaal verlaten, maar dat zal wel aan het vroege 
uur liggen. Alhoewel daar kwam het eerste groepje Chinezen reeds aangewandeld. Langs een smal 
wandelpaadje terug naar beneden zodat we aankwamen bij de viaduct over de Manche. We namen deze keer 
niet de weg richting centrum maar bleven de D12 langs de Manche volgen richting Saint Malo. In Bayeux 
waren er twee camperplaatsen en we gingen eerst eens kijken bij het Museum la Bataille de 
Normandie kijken. Deze camperplaats beviel ons wel en er was plaats zat dus bleven we er staan. Eerst even 
naar het stadscentrum voor een eerste kennismaking. Het was er gezellig druk, net braderie vandaag dus dat 
zal slenteren worden. 
 

   

    
  

We maakten er een lange wandeling van en keerden via een paar monumenten langs de grote weg terug en 
kwamen zo langs het Brits kerkhof “Bayeux War Cemeterie" met aan de andere kant van de weg een enorm 
monument ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten. Zoals gewoonlijk ook hier een zeer goed 
onderhouden oorlogskerkhof met enorm veel witte grafstenen, parkjes met banken. Ook stonden er twee 
gebouwtjes met hierin een kluisje waarin je een inventaris zat. Zoveel jonge gesneuvelden, je stond er 
werkelijk even bij stil. 

https://www.bayeux.fr/fr


   

   
 
Aan de overkant van het kerkhof op het monument vond je een ellenlange lijst met namen van vermiste 
gesneuvelde Genebest soldaten tijdens de slag om Normandië. We hadden een goedgevulde dag en 
overnachten samen met een tiental campers hier op de parking voorbehouden voor campers. 
 

 
 
Zondag 14 juli 2019 (van Bayeux naar Le Treport) 
Vandaag de Franse feestdag, het is te hopen dat de musea open zijn. We waren bij de eersten die vandaag het 
"Musée Mémorial Bataille de Normandie" gingen bezoeken. We namen een combi ticket voor het Museum 
hier en daarna voor het tapijt te gaan bewonderen. Daar er nog maar weinig bezoekers rondliepen, ging ik 
eerst door de verschillende ruimtes om foto’s te nemen. Met overal bezoekers voor, gaat het wat moeilijker. 
Het museum viel bij ons veel beter in de smaak dan het vorige dat we bezochten in Caen. Was ook helemaal 
anders opgevat. Het viel mij op dat er naast Frans en Engels geen Duitse teksten of uitleg aanwezig was. 
Nochtans was de Duitse wehrmacht hier ook zeer talrijk aanwezig in de tentoonstellingen en waren er toch 
veel Duitse toeristen. Als sluitstuk van ons bezoek hier gingen we nog kijken naar de film over de landing te 
Normandië. 

  

     
  
  

Terug op de parking gingen we eerst iets eten om daarna het tapijt van Bayeux te bezoeken. Het musée de la 
Tapisserie de Bayeux lag meer naar het centrum. Ook hier nog redelijk rustig, de wachtrijen waren zo goed als 
leeg. En nadat we onze audiogidsen ontvangen hadden konden we meteen aan de rondgang beginnen, wel 
leuk dat het in het Nederlands kon. Het tapijt is eigenlijk meer een stuk borduurwerk met een hoogte van +/-
50cm dat in een U-vorm tentoongesteld wordt. Gedurende de 70m lengte krijg je via de audiogids uitleg over 
de taferelen die er op de moment voor u te zien zijn. Het hele verhaal rond de verovering van Normandië op 



Engeland, de slag bij Hastings in 1066, werd je nu en dan met een korreltje zout uitgelegd. Spijtig dat foto’s 
nemen niet toegelaten is. Maar op het net circuleren er wel verschillende. 
  

  
  

Na dit bezoek was het tijd om richting België te rijden, we zullen wel zien ter hoogte van Le Treport waar we 
zullen overnachten. 
In Le Treport vonden we met moeite een vrij plaatsje voor de nacht, de 2 camperplaatsen boven op de klippen 
stonden eivol. In de vooravond nog een wandeling hierboven en dan naar beneden met de gondel of lift. Het 
was rustig want we stonden maar met ons tweeën in de kabelbaan. Maar op zo’n 10-tal meters van onderaf 
bleef hij staan, zal maar voor eventjes zijn dachten we. Maar neen hij bleef stokstijf staan, net nu er beneden 
veel volk stond te wachten, maar goed dat de andere liften werkten. Dus nu en dan werd er gewuifd en 
gelachen tussen de ons en de passerende liften. Dan maar op het knopje drukken voor hulp. Ja het duurde wel 
een half uurtje voor de technieker de lift weer aan de praat kreeg en konden wij onze reis naar beneden 
verderzetten. Bij terugkomst toch maar een andere lift genomen. 
  
Maandag 15 juli 2019 (van Le Treport naar huis) 
De reis zat er al weer op, de afgelopen weken zeer mooi weer. Maar vandaag de eerste regendag, zo had de 
mobilhome dan ook zijn eerste wasje gehad. Onze volgende zomerreis naar Bretagne in  ?? die gaan we 
anders rijden en komt Morbihan als eerste aan de beurt. 
 


