Frankrijk april/mei 2019
Bretagne:
Omdat we vorig jaar een rondreis in Normandie via de kust vanaf Calais hebben gedaan en dit best wel bevallen is,
gaan we ditmaal een stukje verder. We gaan naar Bretagne.
Omdat het in Bretagne niet zo is dat er een weg vlak langs de kust is zoals in Normandie, hebben we besloten om
niet alle hoogtepunten te bezoeken, maar steeds tijdens de dag te bekijken hoe en waar we naar toe rijden.
De weg naar en vanaf Bretagne hebben we wel via de Peage gedaan, omdat dit toch de snelste weg is om er te
komen.
Wel probeerden we in Bretagne steeds aan de kust te overnachten. Hier konden we namelijk steeds een wandeling
maken langs het lange afstands wandelpad GR34 (Donanierspad).
Overzicht van onze vakantie:
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Datum
18-04-2019
19-04-2019
20-04-2019
21-04-2019
22-04-2019
23-04-2019
24-04-2019
25-04-2019
26-04-2019
27-04-2019
28-04-2019
29-04-2019
30-04-2019
01-05-2019
02-05-2019
03-05-2019
04-05-2019

Het weer
zonnig
zonnig
zonnig
zonnig
zonnig
zwaar bewolkt
bewolkt
buien
bewolkt
buien
regen
zonnig
zonnig
bewolkt
licht bewolkt
bewolkt
bewolkt

18°
22°
24°
22°
24°
18°
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17°
18°
14°
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18°
21°
16°
16°
14°
11°

Overnachtingsplek
Middelburg
Honfleur
Beauvoir
Cancale
Frehel
Ploubazlanec
Locquemeau
Guisseny
Lampaul Plouarzel
Pleneuf Val Andre
Saint-Cast-le-Guildo
Saint-Cast-le-Guildo
Saint Malo
Etretat
Middelburg
Middelburg
Hoogvliet

Opmerking
Stadscamping Zeeland
Camping Du Phare
Camping Aux Pommiers
Camping Municipal de la Pointe du Grouin
Camping Municipal Le Pont de l'Etang
Camping Panorama Rohou
Camping Municipal de Keravilin
wildkamperen
camperplaats
Camping Les Monts Colleux
Camping Le Châtelet
Camping Le Châtelet
Camping La Fontaine
Camping Municipal d'Étretat
Stadscamping Zeeland
Stadscamping Zeeland

De Route:
18-04-2019:
We zijn vanuit Hoogvliet ’s middags na ons werk al naar Middelburg gereden.
19-04-2019:
Vandaag een rijdag naar Honfleur, dit is ongeveer 475 km. We wilden hier stoppen omdat het een leuk stadje is en
omdat we vorig jaar hier alleen maar regen hadden.
Het was best druk op de weg in Frankrijk, maar dat kwam ook omdat het Paasweekend was.

Door de Westerscheldetunnel

Pont de Normandie

Pont de Normandie
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Op de camping in Honfleur

Honfleur

Honfleur

20-04-2019:
Vanuit Honfleur naar Beauvoir gereden. Daar is namelijk een camping op fietsafstand van de Mont Saint Michel.
De Mont Saint Michel ligt op de grens van Normandie en Bretagne en is dus het eigenlijke begin van onze rondreis in
Bretagne.

Le Mont Saint Michel

Op de fiets er naartoe

De ingang onder water

Opkomend water

21-04-2019:
Niet zo veel gereden vandaag. We zijn in Cancale gestopt. En hebben ’s middags

Wandelen langs de GR34

Le Mont Saint Michel,
maar dan staat nu de toegangsbrug
onder water
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22-04-2019:
Door gereden naar Frehel. Eerst de cap bezocht en daarna door gereden naar de camping.

Ook hier loopt de GR34

Eerst bij Cap Frehel gestopt

De camping vanaf een afstand

23-04-2019:
Vandaag in Ploubazlanec gestopt op een hele leuke camping.

GR34

Mosselbanken
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24-04-2019:
Locquemeau was vandaag ons eindpunt. Hier hebben we lekker in de omgeving gefietst en gelopen.

25-04-2019:
We wilden overnachten bij Meneham, alleen was daar de camping dicht en de
camperplaats (die wel open was) had geen WC, dus hebben we nog wat rond
gezworven.
We kwamen uit bij eeen parkeerplaats aan een klein strandje in Guisseny.
Hier was namelijk ook een openbare WC in het gebouw van de reddingsbrigade.

26-04-2019:
Eerst teruggereden naar Meneham om daar alsnog een wandeling te doen en om daar een trailtje te lopen.

Stevig windje

Daarna doorgereden naar Lampaul Plouarzel, dit is het meest westelijke puntje
van onze reis. We hebben voor het eerst overnacht op een camperplaats in
Frankrijk. We doen dit meestal niet omdat we wel de beschikking willen hebben
van een WC op de camperplaats en deze camperplaats had dit.
’s Avonds hebben we nog een stuk langs de kust gefietst (in regen en wind) en zijn
daarna in een leuk retaurantje uit eten geweest.

’s Nachts waaide het nogal hard, dus
we hebben de “stormhaken”erop
gezet.
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27-04-2019:
We hebben gisteren besloten dat we aan de noordkant van Bretagne blijven en
stoppen op plaatsen waar we op de heenweg niet gestopt zijn.
Dus we kwamen vandaag in Pleneuf Val Andre aan.

28-04-2019:
Een regendag. We hebben vandaag geprobeerd om steeds een camping te vinden in de buurt van leuke steden,
echter dit is ons niet gelukt. Ook reden we steeds fout in deze steden, omdat de wegnummers in steden ineens
veranderen en dan na de stad weer over gaan in de oude wegnummering. Best vervelend als je geen gedetaileerde
kaarten hebt van deze steden. We hebben echter wel een zeer gedetaileerde kaart (Michelin boek) van Frankrijk.
We zijn dus vandaag best een stukje opgeschoten en zijn gestopt in Saint-Cast-le-Guildo.

GR34

Koken in de regen

29-04-2019:
Niet gereden vandaag. We hebben een lange wandeling langs de GR34 gelopen.

Een mosselboot

Onderweg veel geocaches gevonden
Ook hier……
Lekker relaxen na een lange wandeling
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30-04-2019:
Vandaag de laatste dag in Bretagne. We zijn naar Saint Malo gereden om een dag in deze leuke stad rond te
zwerven.

Met de fiets vanaf de camping naar het
oude centrum.

01-05-2019:
Vanuit Saint Malo zijn we naar Etretat gereden

Camping Municipal Etretat

02-05-2019:
We zijn vandaag gelijk door gereden naar Middelburg. Hetty kreeg nl steeds meer
last van een ontsteking op haar ooglid en het lijkt erop dat de versnellingsbak van
de camper ook niet meer in goede conditie is (hij schiet steeds uit zijn 2e
versnelling als je terugschakeld vanuit zijn 3).
’s Avonds zijn we lekker Middelburg in gegaan om te eten en drinken en werden
we ‘s avonds verrast door een telefoontje van Steef , Femke en de kinderen.
Ze stonden nl. recht tegenover ons op de camping.

Etretat
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03-05-2019:
Vandaag zijn we een hele dag op stap geweest met Steef, Femke en de meiden om te geocachen.

Op de stadscamping Zeeland

Op weg naar geocaching

Een molen in Middelburg

04-05-2019:
Vandaag zijn we (een dag eerder) naar huis gereden.
In totaal hebben we deze vakantie 2354 km gereden.
Kaartjes met de overnachtingsplekken:

Overnachtingsplekken op de heen en terugreis naar Bretagne (voor de nummers zie het overzicht van onze vakantie)
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Overnachtingsplekken in noord Bretagne (voor de nummers zie het overzicht van onze vakantie)

