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Bedankt dat je onze mooie streek hebt
uitgekozen voor je vakantie. Het wordt een
onvergetelijke vakantie! Deze vakantiegids
bevat niet alleen tal van activiteiten en tips,
maar ook een lijst met professionals die je in
de Engelse taal kunnen verwelkomen.
Zoek je activiteiten voor het hele gezin, rust en
ruimte voor met z’n tweeën of volop avontuur
voor jou en je vrienden? Je vindt hier voor
ieder wat wils: natuur, kliffen, prachtige
wandelingen, bezienswaardigheden, festivals, streekproducten en lekker eten. Er valt
dan ook van alles te beleven in onze streek,
die ook wel bekend staat als de Trégor.
Als je nog meer ideeën wilt, kom dan even
langs op het VVV-kantoor. We spreken je
taal en je kunt altijd gebruikmaken van
onze wifi!
Verder kun je bij het VVV terecht voor
informatie over culturele activiteiten,
muziekevenementen, rondleidingen, wandelroutes, boottochten, dienstregelingen en
reserveringen, watersporten, markten in de
omgeving, speciale evenementen, de beste
plekken voor een hapje en een drankje en
alles wat je absoluut gezien en gedaan moet
hebben. We laten je graag kennismaken met

Bretagne en zorgen ervoor dat je tijdens je
verblijf niets hoeft te missen.
Huur een fiets via het VVV en
ontdek ons unieke landschap.
Verken de prachtige kust
met
zijn
adembenemende
uitzichten, bekijk de intrigerende flora
en fauna in onze natuurreservaten en
natuurgebieden en geniet van de zon
op de zand- en kiezelstranden die er
door de getijden nooit hetzelfde uitzien.
Of verwonder je over de mysterieuze
steenformaties, de stille getuigen die
al duizenden jaren herinneren aan een
uitgestorven cultuur.
Absoluut hoogtepunt is een bezoek aan de
Roze Granietkust, maar ook andere delen
van onze streek zijn een bezoek meer dan
waard. Laat je verrassen door de rust en
de schoonheid van onze natuurparken en
beschermde gebieden.
Een goed bewaard geheim dat nog ontdekt
moet worden, is de Sillon de Talbert. Deze
smalle strook duinen die zich tot in de zee
uitstrekt, is uniek in Europa en is alleen bij eb
begaanbaar.
Het team van het VVV-kantoor
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DE NATUUR OVERTREFT ZICHZELF

~ Trégastel~

De Roze Granietkust ligt bezaaid met
rotsblokken in allerlei vreemde vormen,
soms balancerend in onverwachte
posities.
Overal langs de kust vind je deze
expressieve rotsformaties die de lokale
bevolking fantasierijke namen gegeven
heeft, zoals de Fles, de Dobbelsteen,
het Schilderspalet en Pater Trébeurden.

Het water dat door de rotsen sijpelde,
creëerde dit unieke landschap zoals
we het nu kennen.
De kleur is het gevolg van het langzame
geologische afkoelingsproces van de
ondergrond, die grote korrels mica,
grijze kwarts en veldspaat bevat. En dat
bleek een unieke combinatie waaruit
de Roze Granietkust is ontstaan.

Het landschap is enorm gevarieerd, zoals de kliffen
met uitzicht het prachtige strand van de Lieue
de Grève of de Sillon de Talbert, uniek in Europa.
Perfect voor korte of lange wandelingen.
Het landschap bij de Grand Rocher, een grote
rotsachtige klif met adembenemend uitzicht over
het strand van Saint Efflam, is voortdurend in
beweging onder invloed van de getijden. Neem het
pad naar de top, beklim de trappen en loop door
het bos om bij het uitzichtpunt boven op de top te
komen. Bewonder het uitzicht en ervaar zelf deze
inspirerende omgeving.

Volgens geologen zijn de roze granieten
rotsblokken in 300 miljoen jaar door de
weersomstandigheden uitgesleten tot
hun huidige vormen.

40
opmerkelijke
bezienswaardigheden
met
informatieborden: magische uitkijkpunten, monumenten, menhirs en nog veel meer.
Ontdek alles wat de Roze Granietkust te bieden heeft.
Download onze gratis mobiele app om je wandelingen optimaal te plannen.
Zoek, ontdek, beluister, bewaar en krijg toegang tot meer inhoud. Een ervaring
om te delen met familie, vrienden en andere internetgebruikers.
Deel je ervaringen op sociale media en plaats je beste foto’s en video’s op
onze website.
granitrosetour.com
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DE ZILTE GEUR VAN VRIJHEID

De Roze Granietkust telt talloze stranden waar je
onvergetelijke momenten met het hele gezin kunt beleven.
Surf op de golven bij Trestel, speel beachvolleybal op de
Grève Blanche, spring van de duikplank bij Pors Termen,
ga strandzeilen bij Saint Efflam, beklim de rotsen van
Pors Scaff of ontspan aan de kreken van Port Blanc
en Pleubian. Ga bij eb langs de uitgestrekte kust zelf
garnalen vangen of kokkels zoeken. Vergeet niet om de
getijdentabel in de gaten te houden!
Bij het VVV kun je kaartjes kopen voor een boottocht om
Sept Îles te verkennen, een archipel op slechts enkele
kilometers uit de Roze Granietkust. Hier nestelen maar
liefst 27 soorten vogels, waaronder papegaaiduikers, janvan-genten, zeekoeten, stormvogels, drieteenmeeuwen
en aalscholvers. Er is ook een kolonie grijze zeehonden.
Deze verzameling rotsachtige eilandjes vormt het
grootste vogelreservaat van Frankrijk. De boottocht is
ook een mooie gelegenheid om de Roze Granietkust
vanaf de zee te zien.

Observeer de zeevogels vanaf een comfortabele boot in natuurgebied Sept Îles.
Dit vogelreservaat werd in 1912 opgericht door de Vogelbescherming (LPO) om
een einde te maken aan de massale jacht op papegaaiduikers. In 1977 werd het
een nationaal natuurreservaat en is daarmee het oudste natuurreservaat van
Frankrijk. Het biedt plaats aan de grootste kolonie zeevogels van Frankrijk.
SANT C’HIREG

oude viskotter

Zeil mee naar vogelreservaat Sept Îles aan
boord van replica van een traditionele
kreeftenvissersboot uit 1920. Als je wilt,
kunt je zelf meehelpen met zeilen. Aan
boord van heerst een gemoedelijke sfeer.
Er is een tussenstop voor de lunch op Île
aux Moines, een van de eilanden.
+33 (0)637 781 719
santguirec.com

LPO

Vogelbescherming

ARMOR NAVIGATION

vanuit Perros-Guirec of Trégastel

Comfortabele boottochten om vogels te
spotten van april tot oktober en tijdens
de vakanties.
Observeer
zeevogels
in
het
natuurreservaat dat bekend staat als
de Archipel van de Sept Îles.
Twee verschillende boottochten:
Boottocht van 2 uur :
Sept Îles en de Roze Granietkust.
Boottocht van 2,5 uur :
Sept Îles, de Roze Granietkust en een
tussenstop op Île aux Moines.
In juli en augustus wordt er op sommige
tochten uitleg in het Engels gegeven.
+33 (0)296 911 000
armor-navigation.com

Tentoonstelling over de wereld van
zeevogels en het leven aan de kust.
+33 (0)296 919 140
sept-iles.lpo.fr
4. ≈ Bretagne - Côte de Granit Rose ~ Pêche à pied
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VISSERSPARADIJS

GIDSEN VOOR ZEEVISSEN

NATUURGIDSEN AAN DE KUST

De vele natuurgebieden in het binnenland en aan de
kust van Bretagne-Côte de Granit Rose hebben een
opmerkelijke biodiversiteit.
Die diversiteit maakt van onze baaien, kusten,
rivieren, meren en vijvers een waar paradijs voor
vissers. Maar liefst 11.500 hectare aan kustgebied
dat bij laagwater begaanbaar is en 786 kilometer
aan beken en rivieren die vanaf hun bron door onze
streek naar zee stromen.

• Aventure Pêche (Roscoff)
Ontdek de wereld van de zeevogels
en het leven aan de kust.
+33 (0)642 849 551
aventurepechebretagne.com

• Bleu Mer Pêche (Île Grande)
Verbeter je vistechnieken met een
ervaren gids aan de Roze Granietkust.
Inclusief hoogwaardig vismateriaal.
+33 (0)615 050 296
pechemerbretagne.blogspot.com

GIDSEN VOOR ZOETWATERVISSEN

• Escapade Glaz
Verken de Roze Granietkust tussen
land en zee onder leiding van een
professionele gids die alles weet over
eetbaar zeewier en het vangen van
scheermessen.
+33 (0)652 533 105
escapadeglaz.fr
• Presque’île Greeters
Bewoners
van
het
schiereiland
Lézardrieux met een passie voor vissen
op schaal- en schelpdieren nemen je
mee op een ontdekkingstocht langs de
plaatselijke kust.
+33 (0)296 221 645
lezardrieux.greeters.fr

~ De haven van Locquémeau ~

• Vissen in de rivier Léguer
Een visvergunning voor zoetwater is te koop bij het VVV (VVV Lannion, het hele jaar door geopend).
• Vissen langs de zee
Vraag bij het VVV naar tips voor goede visplekken. We hebben ook informatie over getijden,
verboden zones en voorschriften. Bovendien kun je mij ons een liniaal kopen om te controleren of
je vangst niet ondermaats is.
Laat je tijdens het vissen niet verrassen door het opkomend tij en controleer altijd de
getijdentabellen. Meer informatie vind je ook op deze websites :
pecheapied-loisir.fr/english-summary
Voor regelgeving
Voor gezondheidsinformatie
Kustalarmnummer
6. ≈
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pecheapied-responsable.fr/en

• Philippe Dolivet Brittany fly fishing
Instructeur en visgids Philippe leert je
de fijne kneepjes van het vliegvissen.
Inclusief hoogwaardig vismateriaal

• Atelier Terra Maris
Fantastische wandelingen langs de kust
om de wereld van zeewier en medicinale
en aromatische planten te ontdekken.
+33 (0)650 631 013
atelierterramaris.com

+33 (0)642 039 366
brittanyflyfishing.com
• Kilian Lebreton
Kilian is de enige lokale gids voor
zalmvissen op de Léguer. Hij regelt ook
vistochtjes voor zeebaars vanaf de kust.
+33 (0)632 851 097
celticfishing.com
Bretagne-Côte de Granit Rose ≈ 7.

BOTANISCHE TUINEN EN KWEKERIJEN

WANDELING LANGS DE GR34

Wil je liefhebbers van planten en dieren ontmoeten of kleine
paradijsjes met lokale en exotische planten ontdekken ?

Vanaf de 18e eeuw patrouilleerden
kustwachters over een pad met geweldig
uitzicht over baaien en stranden om
indringers op te sporen, zoals smokkelaars
van wijn, sterke drank, tabak en thee.
Sinds de jaren 60 is dit een recreatief
wandelpad, de GR34. De lokale bevolking
maakt er graag een ommetje omdat het
landschap er elk seizoen anders is.
Vanaf dit pad kun je dan ook in alle rust
genieten van de prachtige omgeving.

~ Le jardin de Kestellic - Plouguiel ~

• Le Jardin de Pellinec (Penvénan)
Zeer gevarieerde tuinen van zeven hectare. Je
kunt de rododendronwandeling maken, over
de magnoliaweide dwalen of genieten van de
vijver met waterlelies. Prachtig uitzicht op een
kreek.
le-jardin-de-pellinec.fr

• Le Jardin de Kestellic (Plouguiel)
Dit is een hondvriendelijke botanische tuin
van 7 hectare met adembenemend uitzicht
op de rivier Jaudy en de stad Tréguier. Hier
vind je exotische planten uit alle gematigde
streken.
kestellic.fr /en/home

• Jardin botanique Lepage

• Jardin Hortence (Pommerit-Jaudy)
Kwekerij gespecialiseerd in hortensia’s en
skimmia’s. Op het terrein van 13 hectare is een
wandelroute uitgezet. Verkoop van planten.
facebook.com/JardinHortence

(Pleumeur-Bodou)

Deze kwekerij gebruikt geen chemicaliën en
heeft een prachtige botanische tuin van 6000
m2 met meer dan 2000 bomen, struiken en
vaste planten. Verkoop van planten.
pepiniere-bretagne.fr
• Barnhaven Primroses (Plestin-les-Grèves)
Kwekerij gespecialiseerd in primula’s,
helleborussen en zaden. Verkoop van planten.
barnhaven.com
• Les Jardins de Kerfouler (Plouëc-du-Trieux)
Een inspirerende tuin van 1 hectare met
meer dan 1000 soorten planten, waaronder
bijzondere bomen, vergeten groenten,
exotische planten en prachtige bloemen! Er
zijn in totaal 14 tuinen.
les-jardins-de-kerfouler.co.uk/garden/
8. ≈ Bretagne-Côte de Granit Rose

• Les jardins de Kerdalo (Trédarzec)
Les Jardins de Kerdalo is in 1965 aangelegd
door de Russische prins en schilder Peter
Wolkonsky op een terrein van 17 hectare met
vijvers, watervallen, paviljoens en een grot.
Een botanische symfonie langs de rivier
Jaudy, tegenover de stad Tréguier.
lesjardinsdekerdalo.com

Kaarten met wandelroutes zijn te koop in
onze VVV-kantoren en op onze website.

~ Pointe de Bihit - Trébeurden ~

Het is een alternatief vervoermiddel met alleen
maar voordelen: actieve en ethische mobiliteit,
welzijn en beter leven.
Kies voor een vriendelijk, schoon, stil en zuiniger
vervoermiddel !
Te huur bij het VVV-kantoor bij jou in de buurt. Elk
verhuurpunt heeft 2 tot 8 fietsen. (Vanaf 14 jaar
en reserveren wordt aanbevolen.)
Meer informatie over fietsen in Bretagne :

HUUR EEN E-BIKE,
HUUR EEN VELEK’TRO !

lavelomaritime.fr
Verken onze mooie streek op de fiets : ga voor
fietstochten naar het VVV

Fietsroutekaarten zijn te
koop in onze VVV-kantoren
en op onze website.

Bretagne - Côte de Granit Rose ≈ 9.

INFORMATIE OVER ONZE STREEK

CHÂTEAU DE ROSANBO

MANOIR DE GOAZ FROMENT

Lanvellec

Le Vieux-Marché

Dit monumentale kasteel met park
vertelt het verhaal van zes eeuwen
Franse, aristocratische geschiedenis.
‘s Zomers zijn er ook tentoonstellingen
en veel andere activiteiten. De tekst van
de rondleiding is beschikbaar in het
Engels.

Dit kasteel ligt niet ver van de Roze
Granietkust en is gebouwd in de stijl
van een renaissancistisch landhuis in
de Trégor. Het nobele landhuis heeft
een rijk verleden. Zo zou Lafayette hier
in 1801 hebben verbleven. De oorsprong
gaat terug tot 1427. Het huidige landhuis
dateert uit het eind van de 16e eeuw en
werd aan het begin van de 19e eeuw
in gebruik genomen als boerderij.
Tegenwoordig is het kasteel het hele jaar
door geopend. Je kunt vakantiehuisjes
huren, er zijn kunstenaarsateliers en er
vinden culturele evenementen plaats.

Ontdek de vele monumenten langs de
wandelroutes en in de bossen. Deze eeuwenoude
monumenten getuigen van een rijk verleden.
Alles is hier van graniet.
De kerktorens, de waterspuwers, de Keltische
kruisen, noem maar op. Het massieve steen
contrasteert prachtig met de architectuur,
de glas-in-loodramen en de perfect bewaard
gebleven beelden.

+33 (0)296 351 877
rosanbo.net

CHÂTEAU DE TONQUÉDEC

Tonquédec

+33 (0)672 508 750
manoirdegoazfroment.com

CHÂTEAU DE KERGRIST

Ploubezre

Een
van
de
indrukwekkendste
middeleeuwse overblijfselen in onze
streek. Het kasteel ligt midden in een
prachtig bos op een rots aan de rivier
Léguer. Dit Bretonse monument is een
schitterend voorbeeld van militaire
architectuur uit de middeleeuwen.
Rond het kasteel worden geregeld
middeleeuwse taferelen nagespeeld.
Kijk op hun website voor de agenda.
+33 (0)618 153 499
tonquedec.com

Dit kasteel ligt vlak bij de Roze
Granietkust, op de grens van het land
en de zee. Dit rustige landgoed ligt
midden tussen het groen en is het hele
jaar door geopend.
Te midden van de unieke kasteeltuinen in
Franse stijl vind je de oranjerie.
+33 (0)256 395 797
chateau2kergrist.fr

10. ≈ Bretagne - Côte de Granit Rose ~ Chapelle Bonne - Lanmodez ~
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PITTORESKE STEDEN

Reis terug in de tijd en breng een bezoek
aan de Cités de Caractère, vrij vertaald als
buitengewoon pittoreske stadjes. Eerste stad
op de lijst : Tréguier, ademt de geest van
Saint Yves, pleitbezorger voor de armen en
beschermheer van advocaten over de hele
wereld.
Slenter door de charmante straatjes, ga
op zoek naar de diverse schilders die in
de stad wonen en bekijk de middeleeuwse
vakwerkhuizen in de Rue Ernest Renan.
Bezoek de kathedraal in gotische stijl met
romaanse elementen. De kloostergang is een
van de mooiste gotische kloostergangen van
Frankrijk. Sluit je trip af met een bezoek aan
het ouderlijk huis van de 19e-eeuwse filosoof
en schrijver Ernest Renan.

Neem de tijd voor een bezoek aan Lannion, De
economische hoofdstad van de Trégor heeft
veel te bieden als het gaat om geschiedenis
en kunst. In de geplaveide steegjes zie
je prachtige voorbeelden van de rijke
architectuur van de stad, zoals vakwerkhuizen
en huizen met leistenen gevels. Boven aan een
schilderachtige trap met 142 treden staat
de karakteristieke Brélévenez-kerk die het
stadsbeeld domineert. Laat je verrassen!
Een plattegrond met de bezienswaardigheden
van de stad is verkrijgbaar bij het VVV.

Het VVV organiseert rondleidingen in juli
en augustus en voor groepen het hele jaar
door.
Neem voor meer informatie contact op met
+33 (0)296 056 070

GEBOORTEHUIS VAN ERNEST RENAN

Volgende : La Roche-Derrien, een 11e-eeuwse
stad op een rotsachtige landtong met uitzicht
op de monding van de Jaudy. Als middeleeuws
fort was La Roche-Derrien getuige van
vele veldslagen, maar stond in de Trégor
ook bekend als de linnenwevershoofdstad,
vandaar de bijnaam Kapital Stoup. Het verre
verleden van de stad is terug te vinden in
de middeleeuwse overblijfselen: Porte de
la Maladrerie, Place du Pilori, Venelle des
Anglais, Venelle d’argent, Rue de la Fontaine.

12. ≈ Bretagne-Côte de Granit de Rose ~ Marktdag in Tréguier ~

Dit huis is gebouwd aan het einde van de
16e eeuw en is een klassiek voorbeeld van
de architectuur van de Trégor. Hier werd
in 1823 de wetenschapper en religieus en
politiek filosoof Ernest Renan geboren.
Hij was enorm invloedrijk in zijn tijd. Veel
belangrijke tijdgenoten kenden hem en
lazen zijn werk. Zijn ideeën werden als
modern en vooruitstrevend beschouwd.
In 1947 werd in zijn geboortehuis een
museum over zijn leven en werk geopend.
maison-ernest-renan.fr

Bretagne-Côte de Granit Rose ≈ 13.

SPEELTUIN VOOR NATUURLIEFHEBBERS

Op het water of tijdens een wandeling langs een van de rivieren
of de zee kun je genieten van de rijke flora en fauna.
Watersportcentra, zeilscholen en andere partners organiseren
het hele jaar door tal van activiteiten.
Voor beginners en gevorderden, voor jong en oud : er is voor
iedereen iets te doen.

ACTIVITEITEN VOOR HET HELE GEZIN
Binnen- en buitenactiviteiten om te
ontdekken, te leren of gewoon plezier te
hebben. Geniet ervan!
Er is keuze genoeg voor alle leeftijden:
dierentuinen, een educatief centrum
over telecommunicatie, astronomie of

ecologie, zwembaden, recreatiecentra
en nog veel meer.
Je vindt alle activiteiten in onze
vrijetijdsgids, die beschikbaar is in onze
informatiebureaus en op
brittany-pinkgranitcoast.co.uk

ZEEAQUARIUM TRÉGASTEL

GELUIDENONTDEKKINGSCENTRUM

Ontdek te midden van gigantische roze
granieten rotsblokken hoe gevarieerd, kleurrijk
en verrassend het lokale onderwaterleven is.
Documentatie over het aquarium is beschikbaar
in het Engels.

Dit bijzondere park op het platteland ligt
op 10 minuten van Lannion en biedt tal van
leuke, originele activiteiten. Spits je oren en
luister naar de geluiden! Er valt van alles
te beleven langs het Muzikale Pad, in de
Sonische Tuin (alleen in de zomer geopend)
en in de Cabanes d’écoute!

+33 (0)296 234 858
aquarium-tregastel.com

+33 (0)296 546 199

PARC DU RADÔME 1 Park, 3 WERELDEN !
• Golfbaan van Saint Samson (Pleumeur-Bodou)
Een unieke, charmante 18-holesgolfbaan te
midden van heidevelden en dennenbossen
aan de prachtige Roze Granietkust.
+33 (0)296 238 734

golfhotel-saint-samson.com
• Golfbaan van Bégard (Bégard)
Een schitterende 18-holesgolfbaan in een
bosrijk landschap niet ver van de Roze
Granietkust. In het clubhuis heerst een
vriendelijke sfeer. Originele stenen gebouwen.
+33 (0)296 453 264

golfbegard.wixsite.com/begard-golfclub

cdson.org
parcduradome.com/en

• Paardrijden
Er zijn talloze maneges waar je het hele jaar
door kunt paardrijden. Je kunt er terecht
voor rijlessen, paardrijden op het strand,
wedstrijden, accommodatie, een ponycircus
en nog veel meer. Er zijn activiteiten voor alle
niveaus en leeftijden (vanaf 2 jaar).
Een overzicht vind je op onze website.
brittany-pinkgranitcoast.co.uk

La Cité des Télécoms
In de Cité des Télécoms kun je
naar hartenlust ontdekken, leren
en spelen. Een tour van 3 uur met
spelletjes, activiteiten, geluid en
licht.

Le Planétarium de Bretagne
Ga op reis door de ruimte. Het
planetarium lanceert je door
ons universum dankzij beelden
van ultrahoge resolutie die
geprojecteerd worden op een
koepelvormig scherm.

Le Village Gaulois
Het Gallische Dorp is een uniek
attractiepark midden in een
rustige, groene vallei. Je kunt
je hier vermaken met bijna 30
originele spellen, genoeg om je
terug in het verleden te wanen.

Goede deals! Boek je activiteiten in onze VVV-kantoren of op onze website en bespaar geld!
Slechts 1 pas voor 3 activiteiten
14. ≈ Bretagne - Côte de Granit Rose

Bretagne - Côte de Granit Rose ≈ 15.

VERWEN JE SMAAKPAPILLEN
Onze chef-koks gebruiken al deze eenvoudige maar nobele producten om heerlijke
gerechten met uitzonderlijke smaken te bereiden.
In onze smaakgids en op onze website vind je diverse gastronomische
partnerrestaurants en een lijst met lokale producenten.
DISTILLERIE WARENGHEM

Ontdek het geheim van de oudste whiskydistilleerderij in Frankrijk en zie hoe het
productieproces van de Bretonse singlemaltwhisky Armorik verloopt, van de
stookketels tot de rijpingskelders. Het bezoek eindigt met een proeverij met uitleg.
+33 (0)296 370 008
armorik.bzh /en/home

WEEKMARKTEN

• Maandag
Trégastel
• Dinsdag
Louannec, Plouaret, Ploulec’h , Trébeurden
• Woensdag
Ile-Grande, Tréguier

TIJD VOOR EEN DANSJE !
De Trégor nodigt je uit om te komen genieten
van de cultuur en het rijke verleden van de streek.
Een mix van traditioneel Bretonse cultuur, moderne
wonderen en lokale gastvrijheid.
Het VVV houdt het hele jaar door een wekelijkse
agenda bij met concerten, dansvoorstellingen,
circussen, festivals, tentoonstellingen, sportevenementen, rommelmarkten en nog veel meer.
En natuurlijk het beroemde Fest Noz: tijd om wat
Bretonse danspasjes te leren !
Het Fest-Noz is hét symbool van de Bretonse cultuur
en staat sinds 2012 op de lijst met ‘immaterieel
cultureel erfgoed van de mensheid’ van de UNESCO.
Een Fest-Noz is een feestelijke bijeenkomst met
traditioneel Bretonse volksdansen op het ritme van
muziek en zang. Sommige dansen dateren nog uit
de middeleeuwen.
Op deze website staat ook een Fest Noz-agenda :
tamm-kreiz.bzh

• Donderdag
Lannion
• Vrijdag
La Roche-Derrien, Lézardrieux,
Loguivy-Plougras, Saint-Michel-en-Grève

PHILOMENN

• Zaterdag
Le Vieux-Marché, Penvénan, Pleubian
Pleumeur-Bodou, Ploumilliau
• Zondag
Lannion, Plestin-Les-Grèves

Deze traditionele brouwerij aan de
oever van de rivier Jaudy brouwt bier
met even veel karakter als de Trégor zelf.
Een magische plek om te ontdekken en
uniek bier te proeven.
+33 (0)296 922 452

philomenn.fr

• Les Halles de Lannion,
iedere ochtend, di t/m za

Al deze bezienswaardigheden en
restaurants vind je in de smaakgids
die beschikbaar is in onze VVVkantoren en op onze website.
brittany-pinkgranitcoast.co.uk

16. ≈ Bretagne - Côte de Granit Rose

Bretagne - Côte de Granit Rose ≈ 17.

#cotedegranitrosetourisme

#cultiverlessentiel

Ben je op zoek naar accommodatie? Vraag de accommodatiegids aan in
een van onze VVV-kantoren of op onze website. We hebben meer dan 200
adressen, dus je vindt vast iets wat aan je wensen voldoet.

2 quai d’Aiguillon
22300 Lannion
France
+33 (0)296 056 070
www.brittany-pinkgranitcoast.co.uk

