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8 OVER BRETAGNE

INLEIDING
Bretagne is eigenlijk het Franse equivalent van Wales, Schot-
land en Ierland en is een ‘Keltische natie’ op het vasteland. Het 
unieke erfgoed ervaar je het beste in het westen, waar het hele 
jaar door op tal van festivals de Bretonse cultuur centraal staat: 
dans, muziek, taal, spelen en traditionele klederdracht. Bretagne 
bestaat uit het Argoat (binnenland), ooit bedekt met een dicht 
woud, en de Armor (de kust), een paradijs voor zeilers en vissers. 
En dan zijn er nog de eilanden, elk met zijn eigen karakter, zoals 
Ouessant en Belle-Île.
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Bretagne heeft veel 
meer te bieden dan 
alleen de gevarieerde 
kust, dus bezoek ook 
het binnenland met 
de middeleeuwse 
kastelen en 
mysterieuze 
menhirs, rechtop 
staande stenen. 
En vergeet vooral 
niet de historische 
kerken en de unieke 
Bretonse juweeltjes: 
de prachtige enclos 
parsoissiaux en 
kruisbeelden van 
Centraal-Finistère.

GEOGRAFIE
■ 1800 km kust, de langste regionale kustlijn van 
Frankrijk
■ In de Bay de Sty-Michel het grootste verschil tussen 
eb en vloed in Europa: max. circa 16 m.
■ 600 km bevaarbare waterwegen.
■ 5000 km voet- en ruiterpaden, waaronder de GR34, 

het sentier des douaniers, het douanepad langs 
de kust.
■ Twee regionale parken: Armorique (172.000 ha 
land en oceaan, met onder meer de Monts 
d’Arrée, het schiereiland Crozon en de eilanden 
Ouessant en Sein) en Le Brière (40.000 ha 
veenmoeras dat ooit onder water stond).
■ Regio’s: Haute-Bretagne (het oostelijk deel: Les 
Marches) en Basse-Bretagne (in het westen).
■ Hoogste punt: 384 m (Tuchen Gador, Monts 
d’Arrée).
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30 REISWIJZER

POST 
De Italiaanse posterijen kunnen erg traag zijn. In Florence is het hoofd-
postkantoor op Via Pellicceria 8 (C055 218 156). De postkantoren zijn 
ge woonlijk geopend ma-vr 8.15-18 uur (za tot 12.30, gesl. zo. Zie ook 
www.poste.it.

Praktische tips

GElD
De munteenheid is de euro. Geld opnemen kan bij geldautomaten met je 
bankpas. Creditcards worden vrijwel overal geaccepteerd.

POSTkANTOOR
De PTT (Poste et Télécommunications) gaat over de post en telefoon. 
Postkantoren (bureaux de poste) zijn doorgaans open 8-19 (za 12 uur, 

TOERISTENBuREAuS
Comité Régional du Tourisme de 
Bretagne
1 rue Raoul Ponchon 35069 Rennes 
C 02 99 36 15 15

Departmentale toeristenbureaus
Comité Départemental de Tourisme 
de Finistère
4 rue du 19 Mars 1942 
29108 Quimper 
C02 98 76 20 70

Comité Départemental de Tourisme 
de Côtes d’Amor
7 rue St-Benoît
22046 St-Brieuc
C 02 96 62 72 00

Comité Départemental de Tourisme 
d’Ille-et-Vilaine
5 rue du Pré Botté 35101 Rennes
C 02 99 78 47 47

Comité Départemental de Tourisme 
de Loire-Atlantique
11 rue du Château de l’Eraudière 
44306 Nantes 
C 02 51 72 95 40

Comité Départemental de Tourisme 
de Morbihan
PIBS allée Nicolas Leblanc 
56010 Vannes
C 0825 135 656

FOOIEN
Ja 3  Nee 5
Restaurants/cafés/bars (bediening incl.)  5 fooi naar wens
Taxi’s  3 € 1 à € 1,50
Kamermeisjes/portiers 3 € 1 à € 2
Gidsen  3 € 1 à € 1,50
Toiletjuffrouw  3 wat wisselgeld
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Cathédrale  
St-Pierre, Nantes
Hoog oprijzende gewelven van lichte steen 
geven een blijvend gevoel van licht en 
ruimte. Deze witte tufstenen kathedraal 
vormt een opvallend contrast met het 
donkere, verweerde graniet van de meeste 
Bretonse kerken.

De bouw van de kathedraal van Nantes, niet ver 
verwijderd van het prachtige Château des Ducs 
de Bretagne (P158, 159), begon in 1434 op de 
plek van een ouder romaans gebouw, maar de 
kathedraal werd pas 450 jaar later voltooid. De 
torens werden in 1508 toegevoegd. Toch is het een 
verbazingwekkend coherent gotisch gebouw en de 
restauratie van na de Tweede Wereldoorlog heeft 
het een netjes en verzorgd voorkomen gegeven. De 
geschiedenis was echter helemaal niet zo rustig. Bij 
een enorme munitie-explosie in het nabijgelegen 
kasteel in 1800 barstte al het kostbare 15e-eeuwse 
gebrandschilderde glas. In de jaren volgend op 
de Franse Revolutie werd de kathedraal als een 
schuur gebruikt, in de Tweede Wereldoorlog werd hij 
gebombardeerd en in 1971 door brand beschadigd, 
waarna het interieur nogmaals helemaal opgeknapt 
moest worden. Nu is de kathedraal licht en ruim.

Het duurde twaalf jaar om de nieuwe ramen 
in het koor (met meer dan 500 m² modern 
gebrandschilderd glas) te maken en ze zijn 
op zichzelf al een bezoek waard. Het andere 
hoogtepunt van de St-Pierre is de schitterende 
renaissancegraftombe van Frans II, de laatste 
hertog van Bretagne, tussen 1502 en 1507 
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39CAThÉDRAlE ST-PIERRE, NANTES 

door beeldhouwer Michel Colombe gemaakt. De twee 
hoofdbeelden stellen Frans en zijn vrouwe Marguerite (de 
ouders van hertogin Anne) voor en de hoekbeelden zijn 
personificaties van de Gerechtigheid, Standvastigheid, 
Gematigdheid en Voorzichtigheid. Deze rijk bewerkte tombe 
werd in opdracht van Anne gemaakt ter nagedachtenis 
aan haar ouders, en ze wilde dat haar hart er na haar eigen 
overlijden in zou worden geplaatst. Die wens ging in vervulling, 
maar haar hart verdween tijdens de Revolutie. Een andere 
opmerkelijke, 19e-eeuwse graftombe herdenkt generaal 
Lamoricière, die bekend was om zijn avonturen in Algerije. 

A26L BPlace St-Pierre  
DApr-okt dag. 8-19, sept-mrt dag. 8-18 uur (behalve tijdens missen) 
JGratis EBrasserie F (C-CC), 4 place St-Pierre, 02 40 47 79 69
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loire- 
Atlantique
In 1973 werd het 
zuidoostelijke deel 
van Bretagne bij de 
naburige regio Pays-de-la-Loire 
gevoegd. Voor veel Bretons is de 
natuurlijke grens van Bretagne nog 
altijd de Loire. In deze gids wordt Loire-
Atlantique tot die rivier als een deel van 
Bretagne behandeld. 

De stranden van Loire-Atlantqiue horen tot de mooiste van Bretagne. 
Naast de prachtige halvemaan van zand bij La Baule en het strand van 
Monsieur Hulot in St-Marc zijn er nog veel andere ongerepte stekjes. 
Natuurliefhebbers genieten van de moeraslanden van La Grande Brière, 
nu een regionaal park, en de vreemde zoutmoerassen van Guérande.

Landinwaarts heeft Loire-Atlantique mooie kastelen bij Ancenis, 
Châteaubriant en Grand-Fougeray. Op de waterwegen rond Nantes en 
de kanalen van La Grande Brière kun je boottochtjes maken. Maar het 
hoogtepunt van de regio is Nantes, de oude hoofdstad van Bretagne en 
een van de levendigste provinciesteden van Frankrijk.

Essential Spiral Brittany
Book Region 4

Nantes

151lOIRE- ATlANTIQuE
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152 VERKEN DE STREEK PER REGIO

BATZ-SuR-MER
In Batz worden de laaggelegen zoutpannen onderbroken door de 60 m 
hoge toren van de Église St-Guénolé, een opvallend herkenningsteken 
met mooi uitzicht (je kunt hem beklimmen). Het koor is omhuld met 
visnetten, een herinnering aan de zeevaarders. De vervallen kapel 
achter de kerk is de Notre-Dame-du-Mûrier, die door een 15-eeuwse 
edelman werd gebouwd toen hij bij een schipbreuk dankzij het licht 
van een brandende moerbeiboom veilig aan land kwam. Het Musée 
des Marais Salants in de rue Pasteur biedt een fascinerende blik 
op de lokale zoutindustrie. Op de kustweg naar Le Pouliguen is in Le 
Grand Blockhaus, een van de grootste bunkers van de Atlantikwall, 
het leven in een Duitse commandopost in de Tweede Wereldoorlog 
gereconstrueerd.
www.marie-batzsurmer.fr
A22K GLijn E of L (Le Croisic-La Baule) 
L25 rue de la Plage, 02 40 23 92 36
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