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GOLF VAN
MORBIHAN
VANNES...
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het unieke
WELKOMSTGIDS

Deze gids wordt u aangeboden door het VVV-kantoor van Golfe du Morbihan Vannes Tourisme.
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DUIK IN DE WERELD
VAN DE OCEAAN

EEN ONTMOETING MET

het unieke

ASK A LOCAL

2 ambassadrices die van de Golf van Morbihan houden
Nergens zonder mijn fiets ! Of het nu hier in Nederland is of in Bretagne, de regio waar
ik ben geboren, mijn fiets gaat altijd mee op vakantie. En op het schiereiland Rhuys
is er met 70 kilometer aan fietspaden voor mij genoeg te doen. Je hoeft hier geen
getrainde fietser te zijn. Iedereen kan eenvoudig en veilig het schiereiland van oost
naar west oversteken. Je fietst via de zoutpannen van Saint-Armel en de oesterparken
van Le Tour-du Parc naar de abdijkerk van Saint-Gildas-de-Rhuys en het kasteel van
Suscinio. Om nog dichter bij de kust te komen, laat je de fiets staan en ga je verder
over de wandelpaden om uit te komen op het strand: als je lange zandstranden zoekt
kun je terecht aan de kant van de Atlantische Oceaan (mijn favoriet!) en voor een meer
intieme baai ga je naar de kust aan de Golf van Morbihan. De frisse lucht en het fietsen
maken hongerig, en dus trakteer ik mezelf graag op een grote schaal met oesters uit
de Golf. En soms waag ik het erop en bestel –afhankelijk van het seizoen- zee-egels.
Deze zijn heel zeldzaam in de regio, maar verrukkelijk. Eet smakelijk!
Carole Gölitz,
Marketing & PR Consultant - Haarlem
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Ik ben gek op de Golf van Morbihan om het milde klimaat en haar vele kleine én grote eilanden
(sommige zijn bij eb te voet bereikbaar!). Op het schiereiland Rhuys kun je heerlijk fietsen en
heb je prachtige uitzichten op de Golf. Dankzij de kleine, lokale producenten proef je hier de
meest verse producten. Voor mij zijn alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke vakantie!
Roosje Nap,
PR-medewerker Toerisme Bretagne. Utrecht

Golfe du Morbihan
+33 (0)2 97 53 49 00 - miramar-lacigale.com
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INHOUDSOPGAVE

APRIL TOT JUNI
Maandag t/m
zaterdag
9.30-12.30 u
13.30-18.00 u*

Portfolio

6

12

De cultuur

De zee

16

VANNES

*Van 15 t/m 30 juni:
09.30-18.00 u

JULI EN AUGUSTUS
Maandag t/m
zaterdag

Zondag

9.30-19.00 u

9.30-12.30 u
14.00-18.00 u*
*inclusief op 15
augustus

9.30-12.30 u
14.00-18.00 u
-

De natuur

20

22

De streek

24

De hunebedden

10.0018.00 u

*Van 1 t/m 15
september: 09.3018.00 u

OKTOBER TOT MAART
Zondag

Maandag t/m zaterdag - Gesloten op
zondag

Gesloten*
*behalve
van 1 t/m 15
september:
10.00-13.00 u

9.30-12.30 u
13.30-18.00 u

9.30-12.30 u
14.00-18.00 u

9.30-12.30 u
14.00-18.00 u

-

*behalve op maandag:
14.00-18.00 u en
zaterdag: 9.30-12.30 u

Op maandag en
zaterdag gesloten

Maandag t/m
zaterdag
9.30-12.30 u
13.30-18.00 u

Gesloten*
*behalve tijdens de
voorjaarsvakantie
en van 15 t/m 30
juni: 10.00-13.00 u

GRAND-CHAMP

Zondag

SEPTEMBER

Op maandag en
zaterdag gesloten

Op maandag en zaterdag gesloten

ARZON

9.00-12.00 u
14.00-18.00 u

-

9.00-13.00 u
14.00-19.00 u

10.0013.00 u
15.0018.00 u

9.00-12.00 u
14.00-18.00 u

-

9.00-12.00 u
14.00-18.00 u

SARZEAU

9.00-12.00 u
14.00-18.00 u

-

9.00-13.00 u
14.00-19.00 u

10.0013.00 u

9.00-12.00 u
14.00-18.00 u

-

9.00-12.00 u
14.00-18.00 u

ST GILDAS DE
RHUYS

9.00-12.00 u
14.00-18.00 u

Gesloten*
*behalve tijdens de
voorjaarsvakantie:
9.00-13.00 u

9.00-13.00 u
14.00-19.00 u

9.0013.00 u

9.00-12.00 u
14.00-18.00 u

-

9.00-13.00 u
Op maandag en zaterdag gesloten

ÎLE-AUX-MOINES

9.30-13.00 u
14.00-17.15 u

9.30-13.00 u
14.00-17.15 u

9.30-13.00 u
14.00-17.15 u

9.30-13.00 u
14.00-17.15 u

Gesloten*

09.30-18.00 u

Feestdagen: contact met ons opnemen.
Colpo

Ontwerp:
L’Ours en Plus - 4 chemin des Douets - Les Fossés - Saint-Florent-des-Bois - 85310 Rives de L’Yon - www.loursenplus.fr
Omslagfoto: Alexandre Lamoureux  Fotocredits: Alexandre Lamoureux (behalve wanneer anders vermeld)  Grafisch ontwerp: Emma Chanelles  Druk: Imprimerie Pollina
 Voorzitter: Roland Tabart  Publicatiemanager: Arnaud Burel  Projectmanager: Aline Guiho  Met dank aan: alle mensen die hun verhaal deden in deze oplage, onze
partners, het team van het VVV-kantoor: Annaïck, Cécile, Charline, Mathilde, Maxime, Cédric, Élisabeth, Emmanuelle, Gaëlle, Marie-Odile, Marion, Rozenn, Sandra, Sandrine,
Sylvie, Valentine et Virginie.

GRATIS WI-FI

Brandivy
Locqueltas

Grand-Champ

ONLINE BLIJVEN

Meucon
Plescop
Plaudren

Office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
Quai Tabarly - CS 23921 - 56039 Vannes
tourisme@golfedumorbihan.bzh • www.golfedumorbihan.nl
Toeristische organisatie ingeschreven bij het register van touroperators en reizen.: IMO 56130003 - SIRET: 789 660 784 00024 – APE: 7990 Z - TVA Intracommunautaire: FR 58789660784

w Het VVV-kantoor biedt 12 Wi-Fi hotspots die overal in de Golf van Morbihan

verspreid staan. Gratis en gebruiksvriendelijke Wi-Fi-verbinding, 24/24 uur
beschikbaar via het netwerk WIFI GOLFE MORBIHAN.
Wi-Fi hotspot bij het Bureau voor toeristische informatie

Plougoumelen
Le Bono

Ploeren

Saint-Nolff

WWW.GOLFEDUMORBIHAN.NL
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Trefﬂéan

Vannes

Arradon
Baden
Larmor
Baden

Elven

Monterblanc

Saint-Avé

Sulniac
Theix-Noyalo

Séné

La Trinité
Surzur

Ile d’Arz
Ile-aux-Moines

Arzon

VIND ALLE INFORMATIE VIA ONZE WEBSITE:

Trédion

Plaudren

Locmaria
Grand-Champ

Saint-Gildas-de-Rhuys

Le Hézo
Saint-Armel

Sarzeau

Surzur

Le Tour
du Parc
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IN 1 WEEK

w 1e dag: Vannes, zoals hierboven

Golfe van Morbihan - Arzon

VVV-KANTOOR

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme

WAT U NIET MAG MISSEN
AANBEVOLEN PARCOURSEN

beschreven.
w 2e dag: een eilandje uit de baai naar
keuze.
w 3e dag: op zoek naar de “balkons” van
de baai, dorpjes in het achterland die
tussen het groen verscholen liggen, met
hunebedden, kapelletjes, kruisbeelden
en andere bezienswaardigheden die
vertellen over het oude Bretagne. Wat
u niet mag missen: het bijzonder goed
bewaard gebleven dorpje Le Gorvello.
w 4e dag: de oostkant van schiereiland
Rhuys met het “Maison du Cidre” in Le
Hézo, de zoutpannen van Lasné in SaintArmel, het île Tascon en het kasteel van
Suscinio natuurlijk.
w 5e dag: het westen en zuiden van
schiereiland Rhuys voor een bezoek
aan de stranden langs de Atlantische

IN 1 DAG
Het is een kleine uitdaging, maar als u maar één dag in de
streek bent, moet u minstens even een kijkje nemen in het
historische centrum van Vannes, en als het kan een boottochtje
maken door de Golf van Morbihan met een bezoekje aan het
île aux Moines en/of het île d’Arz. Een wandeling over het
kustpad is ook zeker de moeite waard.

Port-Navalo, Arzon

IN 2 WEKEN
In 2 weken kunt u uw bezoek uitbreiden met de
bekende toeristische trekpleisters en stranden
in het zuiden van de Morbihan. U kunt daarbij
het beste twee bekende vakantiebestemmingen
kiezen waar u elk een week verblijft - de eerste
week in het centrum of westen van de streek
en de tweede week op het schiereiland Rhuys.
Andere optie: de auto laten staan en de baai te
voet of met de fiets te bezoeken, door gebruik te
maken van de bootdiensten tussen Locmariaquer
en Port-Navalo om een echte rondreis te maken.
Een (milieuvriendelijke) manier om de streek te
ervaren.
Bezoekjes die u aan uw programma kunt
toevoegen:
w 1e dag: Vannes.
w 2e dag: een eilandje uit de baai naar keuze.
w 3e dag: de “balkons” van de baai.
w 4e dag: wandelen door de Landes de Lanvaux
of een bezoekje aan het prachtige plaatsje
Rochefort-en-Terre. In het centrum staan oude
en bloemrijke huizen, waar een kasteel met groot
park op uitkijkt, toegankelijk voor publiek (hier
huist het Naïa museum van Imaginary Arts).

Vannes

IN 3 DAGEN

w 1e dag: Vannes. Gebruik de

ochtend om rond te struinen
door het historische centrum
en de middag voor een bezoekje
aan het Parc du Golfe (aquarium,
museum Le Ker) en het île de
Conleau. Mogelijk alternatief: ga
naar het schiereiland Rhuys en
neem een kijkje bij het bekende
kasteel van Suscinio.
w 2e dag: op naar de eilandjes
uit de kust, tijdens een minicruise of door er een uit te
kiezen om rustig te bezoeken.
Het île aux Moines is ideaal om
Getijdenmolen. Ile d'Arz
4 - www.golfedumorbihan.nl

Oceaan, de baaitjes, rotspunten en
haventjes aan de rand van de baai, een
bezoek aan de grafheuvel van Petit
Mont in Arzon en luieren in Port-Navalo.
Liefhebbers kunnen hier genieten van
een thalassokuur!
w 6e dag: het westen van de baai met
Arradon en Larmor-Baden, van waaruit
u naar het steengraf van het eilandje
Gavrinis kunt. ‘s Middags: verder naar
het aangename haventje van Le Bono
en Auray (Saint-Goustan).
w 7e dag: op naar Locmariaquer om uw
rondreis compleet te maken met een
bezoekje aan verschillende hunebedden
voordat u een duik neemt langs een van
de prachtige strandjes.
w Alternatief: in de zomer kan een van
deze dagen worden opgevuld met een
excursie naar Belle-Île, Houat of Hoëdic.

te fietsen en het île d’Arz om te
wandelen over het schitterende
kustpad.
w 3e dag: als u op de 1e dag niet
bij Suscinio bent geweest, maak
dan van deze dag gebruik om het
schiereiland Rhuys te bezoeken
en het aangename Port-Navalo.
Strandliefhebbers kunnen volop
genieten tussen Saint-Gildas
en Penvins. Andere optie: de
prachtige haventjes in het
westen van de baai, zoals Le Bono,
Auray (Saint-Goustan wijk) of een
excursie naar het steengraf van
Gavrinis, vanuit Lamor-Baden.

bron: Guide du Routard Golfe du Morbihan

w 5e dag: oostkant van schiereiland Rhuys.
w 6e dag: westen en zuiden van schiereiland

Rhuys.
w 7e dag: het noordwesten van de baai, van
Arradon tot Baden, met een excursie naar het île
de Gavrinis.
w 8e dag: het aangename haventje van Le Bono,
Auray en Sainte-Anne-d’Auray voor zijn basiliek,
het belangrijkste bedevaartsoord van heel
Bretagne (26 juli).
w 9e dag: Locmariaquer.
w 10e dag: La Trinité-sur-Mer, HQ van het zeilen
in Zuid-Bretagne, met zijn grote plezierhaven en
oesterparken. Aan de rand van dit stadje liggen de
menhirs van Carnac, dat trots is op het prachtige
museum gewijd aan het stenen tijdperk.
w 11e en 12e dag: 2 dagen zijn geen luxe voor een
bezoek aan het schiereiland van Quiberon en zijn
stranden.
w 13e en 14e dag: kiest u uit twee dagen Belle-Île
voor een bezoek aan de citadel en de ongerepte
kust of twee aparte dagtrips naar de eilandjes
Houat en Hoëdic? Liefhebbers van rust en ruimte
zijn hier de koning te rijk.

Landes de Lanvaux
WELKOMSTGIDS - 5

GOLF VAN
MORBIHAN
VANNES...

Ile de Berder, Larmor-Baden

strand van Fageo, Arzon

De zee...
EEN ONTMOETING MET

EEN ONTMOETING MET

het unieke

het unieke

Sluit uw ogen en beeld u in dat u dit moment nu beleeft:
drijf op het rustige water van de Golf van Morbihan.
Hoort u dat? Geen enkel geluid... Alleen maar stilte...

Voordat u gaat luieren op een van de vele stranden langs de Golf van Morbihan:
neem de tijd om de kust te bezoeken. Aan land door het kustpad te nemen of
op zee door aan boord van een rondvaartboot te stappen en de belangrijkste
eilandjes van de baai te ontdekken.

Bezoek de oude hangende brug van Le
Bono om het uitzicht op het haventje
te bewonderen
6 - www.golfedumorbihan.nl

Bekijk de vogels midden in het
Regionaal Natuurpark Golfe du
Morbihan

Geniet van glijsporten op het water
tussen de eilandjes van de Golf van
Morbihan
bron: Guide du Routard Golfe du Morbihan

Laat de bewoonde wereld achter u
voor een tocht naar de eilandjes van
de baai waar u kunt genieten van het
landschap dat bij elk getij en seizoen
weer anders is.

Struin van kade naar strand via het
kustpad van het schiereiland Rhuys
tot aan Port-Navalo en geniet van de
brede stranden langs het schiereiland
Rhuys.

Ga voor een tocht op zee met een oude
zeilboot

WELKOMSTGIDS - 7

vismarkt van, Séné

Vannes, Place Henri IV

De streek...

De cultuur...

EEN ONTMOETING MET

EEN ONTMOETING MET

het unieke

het unieke

De lokale markten zijn dé gelegenheid om kennis te maken met de boeren en
telers uit de Golf van Morbihan. Ze delen graag hun kennis met u en nodigen u uit
voor een smakelijke proeverij.

Laat u verrassen door de levendige
markten en de vismarkt van Vannes

8 - www.golfedumorbihan.nl

Proef de zoete lekkernijen uit
Bretagne bij een crêperie, bakker
of ambachtswinkel: een crêpe,
“galette” (boekweit crêpe), karamel
met gezouten boter of een “kouign
amann” (Bretonse boterkoek).

Neem een kijkje bij een oesterkweker
en proef een paar oesters of
zeevruchten terwijl u geniet van het
uitzicht.

Welkom in Vannes, de prachtige middeleeuwse hoofdstad van de baai!
Het religieuze erfgoed, de smalle straatjes en vakwerkhuizen staan
regelmatig centraal tijdens traditionele volksfeesten met Bretonse dans
en muziek.

Breng een bezoek aan Vannes
en zijn stadsmuren, de prachtige
middeleeuwse hoofdstad van de Golf
van Morbihan.

Leer alles over de legendes van
Koning Arthur in het kasteel van
Suscinio.

Breng een bezoekje aan het dorp Le
Gorvello, met oude Bretonse huizen.

WELKOMSTGIDS - 9

Marais de Suscinio, Sarzeau

Quenouille de Gargantua, Plaudren

De natuur...
EEN ONTMOETING MET

EEN ONTMOETING MET

het unieke

het unieke

Beleef uw vakantie in slow motion! Neem tijdens uw wandel- en fietstochten de
tijd om te stoppen en te genieten van de talloze vogels die de Golf van Morbihan
als tussenstop hebben gekozen.

Probeer je beste swing op een van de
3 golfparcoursen.
10 - www.golfedumorbihan.nl

Huur een fiets en neem een van
de “passeurs” (pontjes) voor een
uitgebreide tocht.

De
hunebedden...

Wandel over het kustpad (de GR®34),
midden in een wereldunieke
natuuromgeving.

Ga op zoek naar het megalithische erfgoed in de Golf van Morbihan. Dit ontzettend
fascinerende erfgoed is onderwerp van een groot onderzoek met als doel: te
worden ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Zoek naar de oude megalithische
monumenten in de Landes de Lanvaux

Duik in de geschiedenis tijdens een
bezoek aan het steengraf op eiland
Gavrinis of dat van Petit Mont

Beklim de heuvel van Caesar

WELKOMSTGIDS - 11

DE CULTUUR

De cultuur...

Vannes
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De vakwerkhuizen geven de binnenstad van
Vannes het decor van een prachtige ansichtkaart.
De stad telt 170 vakwerkhuizen waarvan de
meesten rond de kathedraal staan. Een aantal
ervan zijn in de Saint-Patern wijk en aan de oevers
van de haven te vinden. Tijdens de 15e eeuw
waren er waarschijnlijk zo’n 900. Rond het Place
Henri IV staan de mooiste vakwerkhuizen van
Vannes. Ze hebben allemaal prachtige kleuren
met soms schitterend uitgesneden details.

PLACE DU
POIDS PUBLIC

HALLE
AUX
POISSONS

ont

zen
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4 VAKWERKHUIZEN

6 VANNES EN ZIJN VROUW
Op de hoek van de rue du Bienheureux-PierreRené-Rogue en de rue Noé vormen twee
geschilderde granieten bustes een echtpaar van
levensgenieters dat klanten van een winkel
welkom lijktte heten. Maar waarom die naam?
Is het Meneer Vannes?... Ongetwijfeld, want in
die tijd woonde de familie “Vennes” hier in de
buurt. Zo kan men zich goed voorstellen dat
Meneer Vennes een portret liet maken van hem
en zijn vrouw. Dat Meneer Vennes vervolgens
meneer Vannes werd is dan ook erg aannemelijk!

ec
PLACE
DES LICES

ichem

Dre

In La Cohue huist tegenwoordig het museum
van Schone Kunsten van Vannes. Hoewel het
vandaag de dag een rustige plek is, ideaal om
de moderne kunst te bewonderen, was het er

De kathedraal Saint-Pierre, in gotische stijl, werd
gebouwd op de ruïnes van een oude romaanse
kathedraal. Wat veel mensen niet weten is dat
de kathedraal Saint-Pierre van Vannes eigenlijk
een basiliek is. De kathedraal kan zich met deze
titel kronen omdat er sinds 1419 relikwieën
van Saint Vincent Ferrier liggen. Het is ook een
bedevaartsoord op de Tro Breiz weg, waar tijdens
de Middeleeuwen de Zeven Heilige Stichters
van Bretagne werden geëerd.

rue R

du

2 LA COHUE

3 KATHEDRAAL SAINT-PIERRE

De meeste vakwerkhuizen zijn voorzien van een
duidelijke uitkraging, dat wil zeggen, een eerste
verdieping die verder uitsteekt dan de begane
grond. Tijdens de Middeleeuwen was dit een
veelgebruikt bouwkundig kenmerk om brede
straten te kunnen maken en meer oppervlakte
te winnen op de bovenste verdiepingen. Een
ander voordeel: vroeger betaalde men hier
belasting naar gelang de oppervlakte op de
begane grond van huizen...Het probleem was
dat de uitkragingen zo dicht op elkaar werden
gebouwd dat branden zich snel uitbreidden...
daarom waren de bovenste verdiepingen ook
met elkaar verbonden.

ell

2

rue

De oude stadsmuren van Vannes zijn onderdeel
van de laatst overgebleven vestingwerken in
Bretagne en vormen het voetstuk van het
toeristische erfgoed in de stad. Een eerste stadswal
werd tijdens de 3e eeuw door de Romeinen
gebouwd. De stadsmuren werden pas aan het
einde van de 14e eeuw onder Jan IV van Bretagne
versterkt en uitgebreid om de bevolking te
beschermen. De hertog vestigde zich in Vannes
en liet er het kasteel van l’Hermine bouwen,
dat nu niet meer bestaat. Lodewijk XIV keek
niet om naar dit bouwkundige erfgoed. De
koning verkwanselde de muren en het kasteel
van l’Hermine. Hij verkocht het steen om er zijn
oorlogen mee te bekostigen. Gelukkig hebben
sommige torens en bastions het overleefd, zoals
de Tour Calmont. Dit bouwwerk heeft alle
kenmerken van een middeleeuwse poort met twee
doorgangen: een koetspoort en voetgangerspoort.
Verderop ligt de Tour du Connétable. Dit is
de hoogste toren van de kasteelmuren, die als
verdedigingspost en woning werd gebruikt, zoals
te zien is aan de grote raammontants.

5 UITKRAGINGEN VAN DE HUIZEN
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een stadje vol geschiedenis
tijdens de Middeleeuwen een drukte van belang.
In La Cohue lagen op de begane grond diverse
winkeltjes en het paleis van justitie was op de
eerste verdieping te vinden. Tijdens de 17e eeuw
kwamen het Parlement van Bretagne en de
Staten van Bretagne hier regelmatig samen.
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Bewaard gebleven borstwering
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Toegang tot de wallen

VANNES � AUTOUR DU GOLFE � ÎLE AUX MOINES � ÎLE D’ARZ � PRESQU’ÎLE DE RHUYS � LANDES DE LANVAUX

GOLF VAN
MORBIHAN
VANNES...
EEN ONTMOETING MET

het unieke
WELKOMSTGIDS

BUS
PARKEERPLAATS

DIENST VAN
TOERISME

GARE MARITIME
PARC DU GOLFE (2 km)
PRESQU’ÎLE DE CONLEAU
(4 km)

C

Dienst Van Toerisme Golfe du Morbihan
Vannes Tourisme
Quai Tabarly - CS 23921 - 56039 Vannes

HAVENKANTOOR

P

+33 (0)2 97 47 24 34
tourisme@golfedumorbihan.bzh
www.golfedumorbihan.bzh

STREET
PARK

Deze gids wordt u aangeboden door het VVV-kantoor van Golfe du Morbihan Vannes Tourisme.

Deze gids wordt u
aangeboden door
het VVV-kantoor van
Golfe du Morbihan
Vannes Tourisme
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DE CULTUUR

DE 10 SLEUTELPERIODES UIT
DE GESCHIEDENIS VAN DE GOLF VAN MORBIHAN

Hoogtepunten


DE NIEUWE STEENTIJD

Meer dan 7000 jaar geleden worden
de eerste hunebedden geplaatst,
bewijs van een samenleving die al in
klassen was opgedeeld. Deze beschaving
bereikt zijn hoogtepunt zo’n 5000 jaar
geleden, bij het verschijnen van overdekte
passages, gezamenlijke graven, maar
ook de ontwikkeling van rijen en cirkels
(“cromlechs”) van menhirs.

DE KOMST VAN DE KELTEN

HET KASTEEL VAN SUSCINIO

FORT VAN LARGOËT

Een bezoekje aan de

BREID UW BEZOEK UIT NAAR ELVEN

Hertogen van Bretagne
Het kasteel van Suscinio, ideaal gelegen aan de oceaan op schiereiland Rhuys, tussen bos
en moeras, heeft geen introductie meer nodig. Dit prachtige landgoed vierde onlangs zijn
800-jarig bestaan. Het is een van de drie meest bezochte plekken in de Morbihan. De plek
blijft zich vernieuwen om zijn bezoekers een unieke, betoverende en gevarieerde ervaring
te bieden. Volg de gids!

EEN VEELBEWOGEN GESCHIEDENIS
Op een kwartier van Vannes kunt u een bezoek
brengen aan Elven, een stadje met het label
“Village Étape”. Neem net buiten het dorp het
paadje tussen twee stenen pijlers. Op de open
plek in het bos komt u uit bij een zware poort.
Het is de toegang tot het indrukwekkende
fort van Largoët. Dit landgoed werd tijdens de
15e eeuw door bijzondere figuren bewoond:
de maarschalk Jan IV van Rieux, voogd van
de hertogin Anna van Bretagne, toekomstige
koningin van Frankrijk, en de graaf van
Richmond, toekomstige koning Hendrik VII
van Engeland (tegen zijn wil, want hij werd er
gevangen gehouden).
Hoewel geschiedkundigen het eens zijn over de
typische middeleeuws militaire bouwstijl van
Elven, is er genoeg reden om te zeggen dat de
achthoekige donjon indrukwekkend is en dienst
doet als sprookjesachtige plek midden in een
donker en stil bos...
INFOS
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www.largoet.com

Het landgoed, tijdens de 13e eeuw gebouwd door
Jan I van Frankrijk, werd gebruikt als buitenhuis,
prinselijk paleis, verblijfplaats voor de Hertogen
van Bretagne... En werd met de tijd verlaten.
Het vervallen historische monument werd in
1965 door het departement overgekocht. Het
kasteel is nu prachtig gerestaureerd en laat zich
van zijn beste kant zien: in een schitterende
natuuromgeving staat dit indrukwekkende fort
in het goudkleurende licht van de kust en is
toegankelijk voor het publiek.

SPEELSE RONDLEIDINGEN

Tijdens de restauratie van het landgoed hebben
archeologische opgravingen geleid tot het vinden
van voorwerpen die ons meer vertellen over de
geschiedenis van het kasteel. De verzameling
opgegraven stenen van zo’n 300 m² die hier
prachtig worden tentoongesteld, is een uniek
bewijs van de middeleeuwse decoratieve kunst.
De tentoonstelling laat ook de verschillende
plekjes en ruimtes van het kasteel zien, in een
modern decor. Alles is ontworpen rond een speels
INFOS

www.suscinio.fr

parcours, van een film die op een stenen muur
wordt geprojecteerd tot oude ansichtkaarten,
tapijtwerken, kostuums, glas-in-loodramen
en diverse animaties... En dat allemaal in een
prachtig gerestaureerde omgeving.
In de “Logis Ouest” (omgedoopt tot “Logis
Merveilleux”) is een uniek parcours te vinden
waarbij de bezoeker de ruimtes ontdekt door
middel van een duik in de legende van Koning
Arthur en de Ronde Tafel.
De natuur rond het landschap is ook op een
bijzondere manier ingericht. Vanaf april kan
men overdag in een nagebouwd jachtkamp
kruisboogschieten proberen en verschillende
oude jachtmethodes ontdekken. In juli en
augustus vinden er bij het vallen van de avond
openluchtvoorstellingen plaats (op basis van
reservering, 2 keer per week): acht eeuwen aan
Bretonse verhalen en legendes worden hier tijdens
een adembenemende licht- en geluidshow op de
muren van het kasteel geprojecteerd... Het kasteel
van Suscinio is zowel onderwerp als ondergrond
van een geschiedenis die op levendige en prachtige
wijze verder wordt geschreven.

Maar er staat alweer een nieuw volk
klaar in het oosten van de streek: de
Kelten. Vanaf de 7e eeuw voor Christus
verdelen zich vijf stammen over Armorica.
De Veneti, de machtigste volksstam, vestigt
zich in de Morbihan.

DE ROMEINSE PERIODE

In 58 voor Christus begint Ceasar aan de
verovering van Gallië. Twee jaar later is hij
zelf aanwezig bij de overwinning van zijn
leger op de Veneti. Steden worden gesticht
of uitgebreid, zoals Vannes (Darioritum).

KELTEN IN ARMORICA

Galliërs en inwoners van de Cornouaille,
die de Saksische invasies in hun gebied
waren ontvlucht, komen aan in het
huidige Bretagne en vestigen zich er.
Hun grote aantal versterkt de Keltische
cultuur van Armorica, die deels Romeins
was geworden. De Keltische taal en oude
tradities worden weer gebruikt. Maar er
wordt ook een nieuwe stroming ingevoerd:
het Christianisme.

HET KONINKRIJK VAN BRETAGNE

In heel Bretagne overlapt de belangstelling
voor het christendom de oude
godsdiensten. Kruizen worden op de menhirs
geplaatst en kapelletjes op grafheuvels. In
het jaar 465 wordt er een kerkvergadering
gehouden onder druk van Saint Patern, een
van de zeven heilige stichters van Bretagne.
Na 939 vormt zich het feodalisme, onder de
autoriteit van het hertogdom van Bretagne.

INGESLOTEN TUSSEN FRANKRIJK EN
ENGELAND

Vanaf de 12e eeuw proberen Frankrijk
en Engeland allebei Bretagne in handen
te krijgen. Het lukt de streek echter lange
tijd om onafhankelijk te blijven, totdat er
een lange successieoorlog ontstaat waarvan
de gevolgen Bretagne dwingen om zich
definitief bij Frankrijk te voegen...

ANNA VAN BRETAGNE

In 1458 laat hertog François II Vannes
achter voor Nantes. Bretagne, steeds
meer onder invloed van Frankrijk, wordt
opgedeeld in aanhangers van de inlijving
en die van zelfstandigheid - geleid door
de hertog. François II, gedwongen tot
overgave, laat bij zijn sterven het hertogdom
aan zijn dochter Anna na. In 1491 trouwt
zij, verplicht en onvrijwillig, met Karel VIII
van Frankrijk. Bretagne wordt dan aan
Frankrijk toegevoegd.

HET GOUDEN TIJDPERK VAN DE HANDEL

De reputatie van Bretonse zeelieden
breidt zich uit dankzij de handel van
zout, vis, wijn uit de streek rondom Nantes
en vooral het canvas (zeildoek) - waardoor
overzeese handelaren zich verrijken en er
steeds meer herenhuizen komen in Vannes.
De enorme winst is reden voor belangstelling
van buitenaf. Vanaf het einde van de 17e
eeuw onderhouden Frankrijk en Engeland
dan ook een voortdurende rivaliteit. Om de
kust te beschermen doet Lodewijk XIV een
beroep op Vauban, die Bretagne voorziet
van een reeks vestingwerken.

DE FRANSE REVOLUTIE

Met uitzondering van Nantes, waar
nog vele koningsgezinden te vinden
zijn, wordt de Revolutie goed ontvangen
in Bretagne, dat niet zo leed onder de
belastingen - waardoor meerdere opstanden
werden veroorzaakt, zoals die van de
“Bonnets rouges” (de rode mutsen). In 1790
worden het parlement en het hertogdom
afgeschaft. Er worden vijf departementen
opgericht, waaronder de Morbihan.

DE TREND VAN DE “BAINS DE MER”

Engelse
aristocraten
staken
het
Kanaal over, op zoek naar een ideale
vakantiebestemming. Het was een tijdperk
van “hygiënekuren”: er wordt vooral voor de
gezondheid in zee gezwommen... Vanaf 1860
zorgt de uitbreiding van het spoor ervoor dat
Parijzenaren steeds meer naar de Bretonse
kust komen. Na de mondaine Belle Epoque
maakt het betaalde verlof het toerisme voor
iedereen toegankelijk. De toekomst van
Bretagne lijkt dan uitgestippeld: het wordt
een soort droomland, na alle ontberingen uit
het verleden.
Bron: Guide du Routard Golfe du Morbihan

F
estival Algues au rythme,
Arradon, juni

 F
estival Fête du Bruit,
Saint-Nolff, juli



L es Fêtes historiques,
Vannes, juli

 J
azz en Ville, Vannes

Eind juli - Begin augustus

 L
es Fêtes d'Arvor,

Vannes, augustus



Festival Motocultor,
Saint-Nolff, augustus
Ontdek alle hoogtepunten op
www.golfedumorbihan.nl

DANSEN, ZINGEN, FEESTEN...

Vroeger danste men in Bretagne enkel tijdens bruiloften en
dorpsfeesten. Sindsdien zijn dansen zoals de “Galop nantais”
gebruikelijk geworden tijdens de dorpsfeesten. Tijdens
deze nachtvieringen verzamelen liefhebbers zich rondom
de Bretonse cultuur in een intergenerationele en collectieve
sfeer. Deze volksfeesten zijn door de UNESCO op de lijst van
immaterieel cultureel erfgoed van Bretagne geplaatst.

WAT WOORDENSCHAT
 ARGOAT la terre; het land der aarde, het binnenste der
aarde
 ARMOR la mer; het land van de zee; de Bretonse kust
 BIHAN klein
 BRAS groot (Mor-Bras: de oceaan, in tegenstelling tot
Mor-Bihan, de kleine zee)
 BREIZH Bretagne (Mor-Breizh: het Kanaal)
 ENEZ eiland
 FEST-NOZ en FEST-DEIZ volksfeesten
 GAST ! putain ! (een bekend scheldwoord)
 HEOL zon
 KASTELL kasteel
 KENAVO tot ziens
 KER een van de meest gebruikte toponiemen van
Bretagne. Het betekent: dorp, gehucht of verzameling huizen
 KRAMPOUEZH crêpes
 PENN BOUT, kop (Penn ar Bed: de kop van het land =
de Finistère)
 YEIHHEDMAT ! proost!
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DE ZEE

De zee...
EEN ONTMOETING MET

het unieke

HOUAT

L'ÎLE D’ARZ

Mini-cruises & Oversteken
in de Golf van Morbihan

EILANDJES UIT DE KUST
Directe bootverbindingen

HOE KAN IK
DE ZEE OP?
Maak voor een dag, een halve dag of
een paar uurtjes gebruik om te genieten
van een mini-cruise in de Golf van
Morbihan of richting de eilandjes uit de
kust...
Bezoek een van de eilandjes of laat u
verrassen door het unieke uitzicht.
Heel het team van het VVV-kantoor
Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
staat voor u klaar met advies over
de beste aanbieding wat betreft uw
verwachtingen en budget.

HOËDIC

NEEM ZELF HET ROER OP EEN OUDE ZEILBOOT
MINI-CRUISES

Stap aan boord van een rondvaartboot:
w Le Passeur des îles
w Izenah Croisières
w Vedettes l’Angelus
w Compagnie du Golfe
w Navix
w Les Vedettes du Golfe

ONTDEK DE BAAI MET EEN SKIPPER
Reserveer kaartjes bij
het VVV.

16 - www.golfedumorbihan.nl

Directe bootverbindingen
Van oktober tot maart
w Vertrek vanuit Vannes (Conleau): Boten “Bus
du Golfe”
April tot september
w Vertrek vanuit Vannes (havenstation): Boten
“Bus du Golfe”
Heel het jaar door
Vertrek vanuit Séné (Barrarac'h): Boten “Bus du
Golfe”
Juli-augustus
w Vertrek vanuit Baden (Port-Blanc): Izenah
Croisières
w Vertrek vanuit Arzon (Port-Navalo): Le Passeur
des Iles
w Vertrek vanuit: Vedettes l’Angélus

w Avel Plaisance
w Prestige Evasion
w Caseneuve Maxi Catamaran
w Voilier Morbihan
w Dorabord
w Catimini Plaisance

w Krog E Barz
w Belle Plaisance
w Corbeau des mers
w Gabare André Yvette

L'ÎLE AUX MOINES

Directe bootverbindingen
Heel het jaar door
w Vertrek vanuit Baden (Port-Blanc): Izenah Croisières
Juli-augustus
w Vertrek vanuit Vannes (havenstation): Vedettes du
Golfe
w Vertrek vanuit Arradon: Izenah Croisières
w Vertrek vanuit Arzon (Kerners): Le Passeur des Îles
w Vertrek vanuit Arzon (Port-Navalo):
Vedettes l’Angélus
w Vertrek vanuit Locmariaquer Vedettes: l’Angélus

Heel het jaar door
w Vertrek vanuit Quiberon: Compagnie Océane
Juli-augustus
w Vertrek vanuit Vannes (havenstation): Navix ,
Vedettes du Golfe
w Vertrek vanuit Arzon (Port Navalo): Navix ,
Vedettes du Golfe
Compagnie du Golfe l’Angélus
w Vertrek vanuit Locmariaquer: Les Vedettes
l’Angélus , Navix

Heel het jaar door
w Vertrek vanuit Quiberon: Compagnie Océane
Juli-augustus
w Vertrek vanuit Vannes (havenstation): Navix
Les Vedettes du Golfe
w Vertrek vanuit Arzon (Port-Navalo): Navix
Les Vedettes du Golfe
Compagnie du Golfe
Les Vedettes l’Angélus
w Vertrek vanuit Baden (Port-Blanc): Izenah
Croisières
w Vertrek vanuit Locmariaquer: Les Vedettes
l’Angélus , Navix

w Verbinding Séné - Cale de Barrarac'h / Vannes

- Cale de Conleau
Juni tot september
Le Petit Passeur
w Verbinding Port Navalo (Arzon)/ Locmariaquer

April tot september
Le Passeur des îles

w Verbinding Port Navalo (Arzon) / Vannes

Juli-augustus
Le Passeur des îles

w Verbinding Kerners (Arzon) / Port Navalo

(Arzon)
April tot september
Le Passeur des îles
w Port Navalo (Arzon) / Auray en/of Le Bono

April tot september
Le Passeur des îles
Les Vedettes l’Angélus

w Port Navalo (Arzon) / Cairn de Gavrinis

BELLE-ÎLE-EN-MER

Heel het jaar door
w Vertrek vanuit Quiberon: Compagnie Océane
Juli-augustus
w Vertrek vanuit Vannes (havenstation), Arzon
(Port-Navalo): Navix
Compagnie du Golfe
Les Vedettes du Golfe
w Vertrek vanuit Locmariaquer: Navix
Les Vedettes du Golfe

ÎLE DE GROIX

Heel het jaar door
Vertrek vanuit Lorient: Compagnie Océane

April tot september
Le Passeur des îles

w Le Tour du Parc – (Cale de Pen Cadenic)

Damgan – (Cale de Penerf)
Le Passeur du Lenn

Hoogtepunten


V annes photos Festival,
Vannes, april



D e week van de Golfe van
Morbihan (elke 2 jaar tijdens
het Hemelvaartweekend)



 orbihan Paddle Trophy Ouest
M
France
Golfe van Morbihan, juni



L es Journées du Vent,
Penvins, Sarzeau, juli



B otenbeurs “Le Mille Sabords
Golfe du Morbihan",
Arzon, weekend van Allerheiligen

LES PASSEURS: D’UNE CALE A L’AUTRE
w Verbinding St Armel – Cale du Passage

Séné - Cale de Montsarrac
April tot september
Le Petit Passeur

RESERVEER HEEL HET JAAR DOOR KAARTJES
BIJ HET VVV-KANTOOR EN MAAK GEBRUIK
VAN ONZE PERSOONLIJKE TIPS

Ontdek alle hoogtepunten op
www.golfedumorbihan.nl
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LA MER

DE ZEE

KAART VAN DE
STRANDEN

(met muziek)

Stranden
TIPS VAN HET TEAM VAN
HET VVV

VALENTINE haar favoriet:

in de herfst naar het brede strand
op Île aux Moines, genieten van het
landschap en met mijn hond spelen

Vannes
Plage de Conleau

Arradon

ROZENN haar favoriet:

Kerbilouet

Baden

& luisteren naar

Bassin de Conleau

La Carrière

& luisteren naar

& luisteren naar
Le Dréhen
Toulindac

La Falaise

Île d'Arz

Port Miquel

Locmiquel La Fontaine

Larmor Baden

Sept Iles

40

Île Aux Moines

Berchis

« We Go Home » van The Avener

« Sur la planche » van muziekgroep La Femme

Moustérian

BRENDAN zijn favoriet:

na het werk de fiets pakken voor een duik
langs het strandje van Moustérian in Séné
waar een heerlijke sfeer hangt zodra de
dagen weer langer worden

aan het einde van de dag naar het strand
Goh Velin in Saint-Gildas-de-Rhuys, genieten
van de laatste zonnestralen en samen met
vrienden een drankje doen

Séné

Penboc’h

« Sugar Town » van Nancy Sinatra

Pointe du Bill
Rudevent

Montsarrac

Penera-Kerolan

Brouel

Lasne

Saint Armel

Les Trois Fontaines
Treno

Port Navalo

Port lenn

Arzon

EMMANUELLE haar favoriet:

‘s Winters wandelen over het verlaten
strand van Roaliguen in Sarzeau en kijken
naar de ruige zee

Port Sable
Le Fogeo

Kerjouanno

Sarzeau

Tumiac-Kerver

& luisteren naar

Le Tour du Parc

« Vu du ciel » van Zazie.

Le Kervert
Banastere

CÉDRIC zijn favoriet:

Rouvran

aan het einde van de dag uitrusten aan het meertje
in het bos van Brandivy en kijken naar vissers en
kanovaarders op het water

Gohvelin
Port Maria

Saint-Gildas-de-Rhuys
Beg Lann
Poulgor

Port Aux Moines
Kercambre

Naam van het strand

18 - www.golfedumorbihan.nl

Le Roaliguen
Kerfontaine

Suscinio
Landrezac
Penvins

& luisteren naar

Saint-Jacques

Thalassotherapie Miramar La Cigale

« Heroes » van David Bowie

Stranden met toezicht

Speciale waterrolstoelen
Hippocampe en Tiralo

Luister de volledige playlist (+20 titels)
via www.golfedumorbihan.nl
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DE NATUUR

De natuur...

Fietsen

EEN ONTMOETING MET

het unieke

en bijtanken..

Wandel- en fietspaden

De fietspaden ontdekken, heerlijk rondrijden, de “passeur” (pontje) pakken, een kijkje nemen
bij de rotspunten of de plekjes die met de auto niet toegankelijk zijn: de Golf van Morbihan
ligt binnen trapbereik...

4 WANDELTOCHTEN DIE U NIET MAG MISSEN

REGIONAAL
NATUURPARK
GOLFE DU
MORBIHAN
In 2014 werd de Golf van Morbihan het 50e
Regionaal Natuurpark van Frankrijk. Dankzij de
oprichting van dit park worden het archeologisch,
bouwkundig, cultureel en ecologisch erfgoed
centraal gesteld.

DUURZAAM TOERISME IN HET
REGIONAAL NATUURPARK

Het park raakt ons allemaal: de mensen die
er wonen, werken of bij komen tanken. Het
Regionaal Natuurpark baseert zich op een
netwerk van de streek waar in samenwerking
met toeristische dienstverleners wordt gewerkt
aan duurzaam toerisme. De VVV-kantoren zijn
onmisbare contactpunten om het toeristische
aanbod van de streek uit te dragen.

SCHELPDIEREN RAPEN

DE ROTSPUNTEN VAN DE BAAI IN ARZON

VAN PLAUDREN NAAR TRÉDION

Dit circuit omvat een van de mooiste stukken van de bekende GR® 34,
verkozen tot favoriete “Grande Randonnée” van de Fransen in 2017! Dit
pad is speciaal ingericht voor wandelaars. Op het schiereiland Rhuys
loopt het pad aan de kant van de baai langs de verschillende rotspunten
van Arzon en biedt een fantastisch uitzicht op de Kleine Zee, de eilandjes
en de hunebedden vlak langs het water: de cromlech Er Lannic en de
grafheuvel van Gravinis!

Dit “Grande Randonnée de Pays” (GRP©) parcours loopt door het bosrijke
en heuvelachtige landschap van de Landes de Lanvaux met bebouwd
erfgoed, Bretonse kerkjes, zoals de bekende kapel gewijd aan Saint-Bily,
en een oude ontginningsplek waar de diverse hunebedden uit de streek
vandaan komen. De geel met rode bewegwijzering is ook toegankelijk voor
mountainbikers en ruiters! Het kasteel van Trédion is een bezoekje waard:
het heeft gelijkmatige gevels met prachtige torentjes.

GR®34

GEMAKKELIJK

15 km

4 UUR

GRP© VANNES-LANVAUX

GEMIDDELD

17 km

VANNES - A
UTOUR DU G
OLFE - ÎLE
AUX MOINE
PRESQU’ÎLE
S - ÎLE D’AR
DE RHUYS Z
LANDES DE
LANVAUX
2018-2019

4.30 UUR
PLAN TOURISTIQ

ITINÉRAIRES DE
RANDONN

ÉES

ITINÉRAIRES VÉLO
PLAN VÉLO

PRESQU’ÎLE
DE RHUYS
ITINÉRAIRE
ET
S VÉLO PROMENAD
E®
LANDES DE
LANVAUX

INCLUS

PR

MOEILIJK

21 km

CIRCUIT ROND HET L'ILE D'ARZ

2.15 UUR

GR®34

Séné is een kustplaatsje dat zijn evenwicht heeft weten te bewaren. De
kenmerken worden centraal gesteld door het culturele en natuurlijke
erfgoed te beschermen. Langs het pad “Les Culs Salés” ontdekt u diverse
landschappen: de oevers van de Golf van Morbihan en rivier de Noyalo,
het coulisselandschap, dorpjes.

MOEILIJK

2 fietstips

+ 58 WANDELCIRCUITS

om te bekijken en downloaden via www.golfedumorbihan.nl

www.decouvrirlegolfedumorbihan.bzh

le

GR34©

+ 155 km
d’itinéraires

OP HET SCHIEREILAND RHUYS,

neemt een circuit van 67 km u mee voor een
rondje om het schiereiland! Vertrek vanuit
Arzon of Sarzeau voor een tocht van 4.30 uur
om deze bestemming met talloze facetten te
ontdekken: aan de noordkant ligt het rustige
water van de Kleine Zee en de Atlantische Kust
biedt brede zandstranden!
Wat u niet mag missen tijdens dit circuit:
Sarzeau en het marais du Duer, het kasteel
van Suscinio, Arzon en zijn twee havens (Port
du Crouesty en Port Navalo), het steengraf
van Petit Mont, de abdij van Saint-Gildas-deRhuys, de oesterparken van Le Tour-du-Parc en
de zoutpannen van Saint-Armel.

Les circuits:
Colpo: 12 km - 1.30 uur,
Locmaria-Grand-Champ:16 km - 1.40 uur,
Brandivy: 17 km - 1.15 uur,
Plaudren: 13 km - 1.15 uur,
Grand-Champ: 17 km - 1.45 uur

4 UUR

Het Île d’Arz biedt wandelaars ongerepte paden langs de uitgesneden
rotspunten, een panorama op zee met verschillende uitzichten op de
eilandjes van de Golf van Morbihan en de prachtige zandstrandjes in de
baaitjes.

WANDELINGEN
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15 km

de randos sur

 Toeristische kaart.
Gratis. Beschikbaar bij het VVV-kantoor.

IN DE LANDES DE LANVAUX,

©

INFOS

+ 200 km

cyclables

5 speciale “Vélo Promenade®” circuits voor
MTB lopen door een gevarieerd landschap
van weilanden, heidevelden, bossen en heuvels
met een rijk erfgoed van kenmerkende
bouwwerken.

"LES CULS SALÉS" IN SÉNÉ

UE

Om bezoekers bewust te maken van de natuur
heeft het Regionaal Natuurpark Golfe du Morbihan
een speciaal meetlatje ontwikkeld waarmee rapers
van schelpdieren hun vangst kunnen meten en zo
de regels kunnen naleven. In dit document staan de
basisregels om het milieu te respecteren.

UNIEK

Neem de “passeur” (pontje) naar de andere oever van de
baai: Séné>Saint-Armel, Le Tour du Parc>Damgan, Vannes,
Conleau>Séné, Arzon>Locmariaquer. Via deze typische
bootjes kunt u gemakkelijk de baai oversteken...
INFOS

MEETLATJE VOOR HET
SCHELPDIEREN RAPEN
GRATIS VERKRIJGBAAR
BIJ HET VVV-KANTOOR

Hoogtepunten


L es Jardins éphémères, Vannes,
april tot oktober



Trail des balcons du Golfe,
Monterblanc, mei



L'Ultra marin, raid van de Golfe
van Morbihan, eind juni



Marathon van Vannes,
Oktober
Ontdek alle hoogtepunten op
www.golfedumorbihan.nl

www.golfedumorbihan.nl
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DE STREEK

De streek...

MARKTEN

EEN ONTMOETING MET

het unieke

MAANDAGOCHTEND

• Arzon, Port du Crouesty (van april tot september)
• Sarzeau, Port St Jacques (van de 1e maandag in juni tot de 1e maandag in
september)

DINSDAGOCHTEND

Het herontdekken van de

• Arzon, kerkplein (heel het jaar door)
• Saint-Gildas-de-Rhuys, kerkplein (heel het jaar door)
• Vannes, Ménimur, winkelcentrum (heel het jaar door)

Bretonse keuken

Denk maar niet dat we in Bretagne alleen maar zoete en hartige crêpes eten! Ja, we zijn er inderdaad gek op maar er is nog veel meer
dan dat. Tussen land en zee zit Bretagne boordevol producten waar de chef-koks graag gebruik van maken! Een aantal musts: de
oesters uit Bretagne, de schaaldieren, de gezouten boter, Kouign-Amann en cider. Maak kennis met de boeren en telers uit de Golf van
Morbihan: ze vertellen met veel passie en authenticiteit over hun dagelijkse werk en vakkennis.

• Arradon, kerkplein (heel het jaar door)

DINSDAGMIDDAG

• Elven, kerkplein (heel het jaar door van 16.00 tot 19.00 u)
• Saint-Avé, Place Notre-Dame du Loc (van 16.00 tot 19.00 u)

WOENSDAGOCHTEND

• Larmor-Baden, kerkplein (heel het jaar door)
• Ploeren, dorpscentrum
• Le Bono, marktplein - vismarkt
• Vannes, stadscentrum (heel het jaar door)

WOENSDAGMIDDAG

MARKTEN

Marktlieden die vissersboten aanroepen, mensen
die rondstruinen of snel even iets kopen, volle en
kleurrijke manden: de markt is een levendige plek.
Oesters, verse vis, biologische groenten, kaas van
de omliggende boerderijen, cider van het veld,
maar ook fleur de sel, vers gebrande koffie en zelfs
safraanstampers: allemaal producten die op de markt
te vinden zijn. Na al die koopjes is het tijd voor een
aperitiefje op een typisch terrasje, niet?

• Baden, langs de steiger van Port Blanc (juli/augustus van 14.00 tot 20.00 u) markt met ambachtslieden en streekproducten
• Saint-Gildas-de-Rhuys, kerkplein (juli/augustus van 17.00 tot 21.00 u) - markt
met ambachtslieden en biologische producten

DONDERDAGOCHTEND

• Le Bono, Place de la République (heel het jaar door)
• Sarzeau, Place des Trinitaires (heel het jaar door)

DONDERDAGMIDDAG

• Larmor-Baden, kerkplein en Route de Vannes (juli/augustus van 17.00 tot
23.00 u) - avondmarkt en muziek
• Locmaria-Grand-Champ, Place de la Voile (heel het jaar door van 16.00 tot
19.00 u) - Levensmiddelenmarkt
• Surzur, kerkplein in de zomer / Grande rue van september tot juni
(Heel het jaar door van 17.00 tot 20.00 u)

VRIJDAGOCHTEND

• Arradon, kerkplein (heel het jaar door)
• Arzon, Rade de Port Navalo (april tot november)
• Elven, kerkplein (heel het jaar door)
• Grand-Champ, Ti Kreiz Ker (1e vrijdag van de maand)

ZEEPRODUCTEN

De Golf van Morbihan biedt,
dankzij de ligging aan de
Atlantische Oceaan, vissoorten
als harder, brasem, rode mul... en
diverse zeebaarsen die met hengel
of visnet worden gevangen. Heek
en zeetong worden met de trawl
gevangen. Met speciale korven
worden prachtige kreeften en
spinkrabben gevangen, maar ook
zwemkrabben, steurgarnalen en
zeekatten die terug te vinden zijn
op de markten of in de keuken van
de restaurants. Bij het schelpdieren
rapen wordt er voornamelijk
gezocht
naar
tapijtschelpen.
En niet te vergeten de oesteren schelpdierenkweek die deel
uitmaken van het landschap.

INFOS
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KENNISMAKEN MET
OESTERKWEKERS

De oesterkwekerij is tegenwoordig
de belangrijkste activiteit op het
gebied van de schelpdierenkweek,
en staat boven het kweken van
tapijtschelpen en mosselen. De
faciliteiten die nodig zijn voor
het kweken van oesters vormen
een belangrijk erfgoed dat het
Regionaal Natuurpark centraal wil
stellen en beschermen.
Neem de tijd om de kust langs de
Golf van Morbihan te bezoeken en
stop bij een van de kwekerijen waar
rijen oesterbedden liggen. In dit
decor dat leeft volgens het ritme van
de getijden hangt een sfeer van rust...
Maak van een proeverij gebruik
om kennis te maken met de
oesterkwekers. Oesterkwekers van
de baai of langs de Atlantische
Kust vertellen u graag over de
diversiteit van hun vak, hun streek
en tradities.

DE KONING DER APPELBOMEN
IN DE MORBIHAN IS DE
GUILLEVIC!

Tussen zee, rivieren en het
platteland van de Morbihan
wordt het meest bekende groene
ciderappeltje van Zuid-Bretagne
gekweekt: de “Guillevic” appel.
De Golf van Morbihan is het
gebied van een van de oudste
appelboomsoorten in de streek.
De
traditioneel
gebottelde
heldergele cider met groene gloed
is licht sprankelend en heeft een
heerlijk fruitig smaakje. Deze
cider met de bijnaam “Cidre
Royal” kan als aperitief of bij de
maaltijd worden geserveerd. Het
rode label van de cider geeft aan
dat elke ambachtelijke cidermaker
verse appelsap gebruikt van een
appelsoort, de Guillevic.

DE KUNST VAN HET MAKEN
VAN BOEKWEIT CRÊPES
(“GALETTES”)

Voor deze hartige crêpes is niet
alleen een recept boekweit (ook wel
boekweitmeel), grof zout en water
nodig. Het vereist ook energie om
het deeg te beluchten en precieze
handelingen om het beslag goed
over de “bilig” (speciale bakplaat
voor galettes) te verspreiden.
De deegspreider moet soepel
vastgehouden worden en de houten
crêpe-spatel moet ervoor zorgen
dat de galette omgedraaid kan
worden zonder te breken. Vraag
gerust naar meer informatie bij een
van de crêperieën in de streek, ze
delen vast een paar receptgeheimen
met u.

Vind alle adressen om kennis te maken met lokale buren of ambachtslieden en proef de producten uit de
streek dankzij de informatie via www.golfedumorbihan.nl

WAT WOORDENSCHAT

• Ile aux Moines, marktplein (heel het jaar door)
• Saint-Armel, kerkplein (heel het jaar door)
• Saint-Gildas-de-Rhuys, kerkplein (heel het jaar door)

OP HET MENU VAN “REGIONALE SPECIALITEITEN”

• Sulniac, kerkplein (heel het jaar door) - traditionele en biologische markt
• Vannes, Ménimur, winkelcentrum (heel het jaar door)

 AIGUILLETTE: REEPJES VLEES
 ANDOUILLE: ANDOUILLEWORST (KOUD)
 ANDOUILLETTE: ANDOUILLETTEWORST (WARM)
 ARAIGNÉE DE MER: SPINKRAB
 BAR (POISSON): ZEEBAARS
 BIÈRE: BIER
 BIGORNEAU: ALIKRUIK
 BOUQUET: STEURGARNAAL
 BULOT: WULK
 CARAMEL AU BEURRE SALÉ: KARAMEL MET GEZOUTEN BOTER
 CIDRE: CIDER
 CRÊPE: CRÊPE
 CREVETTE: GARNAAL
 DORADE: ZEEBRASEM
 ÉTRILLE: ZWEMKRAB
 GALETTE: BOEKWEIT CRÊPE
 HOMARD: KREEFT
 HUÎTRE: OESTER
 JUS DE POMME: APPELSAP
 LANGOUSTINE: RIVIERKREEFT
 LIEU (POISSON): KOOLVIS
 MORGATE: ZEEKAT
 PALOURDE: TAPIJTSCHELP
 SAUMON FUMÉ: GEROOKTE ZALM
 SOLE: ZEETONG
 TOURTEAU: NOORDZEEKRAB

VRIJDAGMIDDAG

• Baden, gemeentehuisplein (heel het jaar door van 16.30 tot 19.30 u) markt met streekproducten
• Plescop, rue de la République (16.30 tot 19.30 u) - lokale boeren, ambachtslieden
• Sarzeau, Penvins (juli/augustus)
• Séné, kerkplein - dorpscentrum (van 16.30 tot 19.30 u) - levensmiddelenmarkt

ZATERDAGOCHTEND

• Grand-Champ, Ti Kreiz Ker - streekproducten
• Le Bono, Place de la République (heel het jaar door)
• Saint-Gildas-de-Rhuys, kerkplein (heel het jaar door)
• Sarzeau, Place Richemont, Place Duchesse Anne, Place Marie Le Franc
(heel het jaar door) - markt met biologische producten en lokale boeren
• Vannes, stadscentrum (heel het jaar door)

ZONDAGOCHTEND

• Arzon, Port Navalo-Place du Taveno (heel het jaar door)
• Larmor-Baden, kerkplein (heel het jaar door)
• Le Tour du Parc, dorpscentrum (heel het jaar door)
• Ploeren, dorpscentrum
• Saint-Avé, stadhuisplein
• Saint-Gildas-de-Rhuys, kerkplein (heel het jaar door)
• Saint-Nolff, dorpscentrum (2e zondag van de maand)
• Theix-Noyalo, marktplein
• Vannes, Sainte-Bernadette school, Conleau (heel het jaar door)
• Tréffléan, gemeentehuisplein (1e zondag van de maand)

In Vannes is de vismarkt heel het jaar door open op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 7.00 tot 13.00 u
en de “Halles des Lices” van september tot juni van dinsdag t/m zondag en in juli en augustus elke dag van 8.00
tot 14.00 u.
In Saint-Gildas-de-Rhuys wordt er in juli en augustus op het kerkplein elke dag een kleine levensmiddelenmarkt
gehouden.
In Sarzeau wordt er heel het jaar door op het kerkplein elke dag een kleine levensmiddelenmarkt gehouden.
In Locqueltas wordt er op de tweede zaterdag van juli een markt met streekproducten gehouden, inclusief een
gezamenlijke picknick en muziek.
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DE HUNEBEDDEN

De
hunebedden...
CO LPO

EEN ONTMOETING MET

het unieke

1

TRÉ DION

Wandel

van menhir naar dolmen,
van steengraf naar megalietencirkels...
Megalithische plekken zijn onderdeel van de trekpleisters in de Golf van Morbihan. Ideaal voor liefhebbers van
geschiedenis en prehistorie. Overal in het landschap staan diverse monumenten. Een groot aantal heeft in de loop der
tijd flink geleden en soms zijn er nog maar een paar stenen van over. Andere megalieten staan op privégrond en zijn
daardoor niet toegankelijk voor publiek. Maar van het schiereiland Rhuys richting Vannes en de Landes de Lanvaux
wordt het landschap al duizenden jaren gekenmerkt door een groot aantal hunebedden. Ze maken nu dan ook op
natuurlijke wijze deel uit van het gebied.

PLA U D RE N

G RA N D - CH A M P

2
3

PLESCOP

8 LARMOR–BADEN:
LE CAIRN DE GAVRINIS

Het steengraf van Gavrinis werd 4000
jaar voor Christus gebouwd. Hoewel
het waterniveau destijds 6 tot 8 meter
lager lag dan nu en het landschap er
heel anders uitzag, lag het eilandje
waarschijnlijk los van het vaste land.
Het steengraf kijkt uit over de rand van
de baai. Het bevat een unieke, rechte
grafgang met een rijk en werelduniek
ingekerfd decor.
Toegankelijk van april tot september.
Reserveren verplicht.
+infos: www.cairndegavrinis.com

ELVE N

SA I NT - A VÉ

4

LE BO N O

S ULNIAC

VA N N ES

LA RM ORB A D EN
TH E IX -NOYALO

5
6
8
9
A RZ O N

7

SA I NT - A RMEL

10
12

11

13

SA RZ EA U

LE- TO U R -DU-P ARC

SA I NT - GILD ASD E- RHU YS

WAT WOORDENSCHAT
MEGALIET: van het Griekse “megas”
(groot) en “lithos” (steen). Een monument
is opgebouwd uit één of meerdere
stenen. Menhirs, dolmens, rijen stenen en
steengraven zijn diverse prehistorische
hunebedden.
DOLMEN: de traditionele benaming voor
een stenen grafkamer, die vaak wordt
afgesloten met een grafsteen, restant
van een monument bedekt met een
grafheuvel of steengraf. Ze zijn vaak
door erosie of menselijke tussenkomst
verloren gegaan.
MENHIR: traditionele benaming voor een
rechtopstaande grafsteen. Kan alleen
staan en onderdeel zijn van een cirkel
of rij.

CAIRN: een graf van droge stenen dat een
of meerdere grafgangen bedekt.
TERTRE OF TUMULUS: een kunstmatige
heuvel die grotendeels bestaat uit aarde
die een graf bedekt in de vorm van een
kelder of gesloten steenkist, zonder
grafgang. Het woord “tumulus” blijft
wat vaag, omdat de inrichting ervan
onduidelijk blijft.
MEGALIETENCIRKEL: een verzameling
hunebedden van rechtopstaande stenen,
die een open ruimte vormen in de vorm
van een cirkel, een paardenhoef (de
hunebedden van Er Lannic), of soms een
vierkant. Gesloten cirkels van stenen,
zoals het meer recente Stonehenge in
Engeland, bestaan niet in Zuid-Bretagne.

1 COLPO: DE CAIRNS VAN LARCUSTE
2 TRÉDION: DE LOGE AUX LOUPS
3 PLAUDREN: DE QUENOUILLE DE GARGANTUA
4 LE BONO: DE TUMULUS VAN KERNOURS
5 BADEN: DE DOLMEN VAN TOULVERN
6 L’ÎLE-AUX-MOINES: DE MEGALIETENCIRKEL VAN KERGONAN
7 L’ÎLE AUX MOINES: DE DOLMEN VAN PENHAP
8 LARMOR–BADEN: HET STEENGRAF VAN GAVRINIS
9 ARZON: MEGALIETEN VAN BILGROIX
10 ARZON: DE OVERDEKTE GANG VAN GRAH NIOL
11 ARZON: DE HEUVEL VAN CAESAR
12 ARZON: HET STEENGRAF VAN PETIT MONT
13 SARZEAU: DE MENHIR VAN KERMAILLARD
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12 ARZON:
CAIRN DU PETIT MONT

Aan het einde van het schiereiland
Rhuys steken de stenen van Petit
Mont uit over de ingang van de baai.
Gedurende de Nieuwe Steentijd heeft
dit monument zich in meerdere stappen
ontwikkeld. Het telt drie grafgangen,
waarvan een nu helemaal verwoest
is. In de Oudheid werden er op deze
plek allerlei rituelen georganiseerd. Het
unieke kenmerk van deze megalieten
is dat er tijdens WWII een bunker in is
gemaakt.
Toegankelijk van februari tot oktober.
+infos: www.cairndepetitmont.com

Le cairn du Petit Mont, Arzon

VIDÉO

Bekijk alle megalieten:
www.golfedumorbihan.nl
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OPENBAAR
VERVOER
IN DE GOLFE VAN MORBIHAN - VANNES

ROUTE
NAAR
DE GOLFE VAN MORBIHAN - VANNES
MET DE AUTO

MET DE BUS

• Via snelweg A11, l’Océane: 450 km van Parijs (5 uur)

RN 165 Nantes-Quimper-Brest: 110 km van Nantes, Rennes - 120
km van Quimper

•

MET DE BUS
• Ouibus, een netwerk van touringcars voor lange afstanden

OVERNACHTEN
IN DE GOLF VAN MORBIHAN

in Frankrijk en Europa - www.ouibus.com

• Busmaatschappij Isilines in Frankrijk

INFOS

www.isilines.fr
• Busmaatschappij Eurolines Frankrijk en Europa
www.eurolines.fr
• Flixbus, gespecialiseerd transport met touringcars
voor lange afstanden binnen Europa - www.flixbus.fr

Reserveer uw verblijf in de Golf van Morbihan en bekijk
het volledige aanbod van onze 500 dienstverleners in de
accommodatiegids en via www.golfedumorbihan.nl

• Vannes:

Gold VTC: +33 (0)6 61 80 53 99
• Schiereiland van Rhuys:

Taxis de Rhuys: +33 (0)2 97 41 92 43
Crouesty Taxis: +33 (0)2 97 53 94 06

HSL PARIJS-VANNES IN 2.30 U

• TGV verbinding Parijs-Vannes: Dagelijks 6 à 7 treinen
www.voyages-sncf.com
Rechtstreekse verbindingen met Lille en Bordeaux en regelmatige
verbindingen met Lyon, Marseille en Toulouse. Regelmatige
verbindingen met taxi en bus.

w Hotels
w Vakantiedorpen & centra
w Campings
w B&B
w Vakantiehuisjes
w Gîtes d’étapes
w Campers

 Vannes – Landes de Lanvaux: +33 (0)2 97 47 24 34
 Schiereiland Rhuys: +33 (0)2 97 53 69 69

MET DE BOOT
• Bekijk alle informatie in de recreatiegids 2020

MET HET VLIEGTUIG

MET DE FIETS

• Luchthaven van Nantes-Atlantique: +33 (0)892 568 800 (€ 0,34/min.).

Ontdek Vélocéo
Vrij toegankelijke elektrische fietsen!

www.nantes.aeroport.fr
• Luchthaven van Lorient-Lann Bihoué: +33 (0)2 97 87 21 50
www.lorient.aeroport.fr
• Luchthaven van Rennes-Saint-Jacques: +33 (0)2 99 29 60 00
www.rennes.aeroport.fr
• Luchthaven van Vannes-Golfe du Morbihan: +33 (0)2 97 60 78 79
www.vannes.aeroport.fr

ONZE BUREAUS VOOR TOERISME
 tourisme@golfedumorbihan.bzh
 www.golfedumorbihan.nl

www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

MET DE TAXI - AUTO MET CHAUFFEUR

Halte: Vannes busstation, Avenue Favrel et Lincy
MET DE TREIN

Download de App Kicéo

Het netwerk van Kicéo biedt 20 regelmatige buslijnen:
• Buslijnen van het netwerk KICEO:
Grand-Champ: lijn 25 - Elven: lijn 20 - Arradon: lijn 4 Presqu’île de Rhuys: lijn 24 - Séné: lijn 7
Het netwerk van KICEO biedt ook regelmatige bussen in Vannes
en agglomeratie.

INFOS

www.kiceo.fr/veloceo
ALLE INFORMATIE OVER OPENBAAR
VERVOER IN BRETAGNE:
www.mobibreizh.bzh

Vanuit Parijs vliegt Air France naar Lorient, Rennes en Nantes.

BRETAGNE
La Manche

EERSTE HULPDIENSTEN
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Brest

9

MUG: 15 en 112 vanaf een mobiele telefoon

9

Brandweer: 18 en 112 vanaf een mobiele telefoon

9

Politie: 17

9

Dienstdoende apotheek: 3237 of www.3237.fr

9

Dienstdoende arts: +33 (0)2 97 68 42 42

9

CROSS Etel (reddingsoperaties op zee): 196
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GOLF VAN
MORBIHAN
VANNES...
EEN ONTMOETING MET

het unieke
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LIZIO

BOOTTOCHTEN RICHTING de eilanden !
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ELVEN

9 vertrekhavens in Zuid-Bretagne
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ST-AVÉ

ROCHEFORT-EN-TERRE
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De oude hangende brug van
Le Bono bezoeken om het uitzicht op
het haventje te bewonderen...
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Île aux Moines, Île d’Arz,
Golfe du Morbihan, Belle-Île-en-Mer,
Îles de Houat en Hœdic
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LA ROCHE-BERNARD

Océ a n At la n t i q u e

Bureau d’Information Touristique

ST-GILDASDE-RHUYS

Een tocht op zee maken met een oude
zeilboot om het rollen en deinen van de
Mor Braz beter te voelen

De hervonden kracht van het kasteel
van Suscinio bewonderen

Genieten van zee
op
de brede stranden
van het
prachtige schiere
iland Rhuys
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CAMOËL

FÉREL

HERBIGNAC

28 - www.golfedumorbihan.nl

NIVILLAC

LE TOURDU-PARC

Informatie via :

0

0
+33 (0)2 97 46 60
LA CHAPELLE-DES-MARAIS

Kaartjes bij

BUREAU VOOR
TOERISME

RESERVEREN ONLINE

!

www.navix.fr

REIS VOORDELIG

DANKZIJ DE

GOLFE DU MORBIHAN

Ontdek alle trekpleisters van Vannes en de Golf
van Morbihan tegen het beste tarief: kies voor
GOLFE DU MORBIHAN VANNES
een
van 24, 48 of 72 uur.

+20 MUST-SEES
©ENEL-REHEL.COM

KORTINGEN, GRATIS AANBIEDINGEN, VOORDELEN

GRATIS TOEGANG

VERVOER EN RONDLEIDINGEN

ONZE BUREAUS VOOR TOERISME
+33 (0)2 97 47 24 34
• VANNES: Quai Tabarly

• GRAND-CHAMP: Ti Kreiz Ker

+33 (0)2 97 53 69 69

Info en verblijf op

www.golfedumorbihan.nl

PRESQU’ÎLE DE RHUYS
• ARZON: Rond-point du Crouesty
• SAINT-GILDAS-DE-RHUYS: Rue St Goustan
• SARZEAU: Rue du Père JM Coudrin

WORD AMBASSADEUR VAN DE GOLF VAN MORBIHAN. VOLG ONS
golfedumorbihan

@golfemorbihan, #golfedumorbihan

Office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
Quai Tabarly - CS 23921 - 56039 Vannes
tourisme@golfedumorbihan.bzh • www.golfedumorbihan.nl
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