Rondreis Bretagne/Normandië (juni 2021)
Let op:
•
•
•

Alcoholtester en veiligheidsvestjes zijn verplicht!
Autoweg vignet is makkelijk en te koop bij ANWB.
Een milieusticker à € 4,21 is in bepaalde delen van Franse steden verplicht, de aanvraag
moet via webside in Frankrijk gebeuren en is gekoppeld aan kenteken (gelijk aan
Duitsland).

Vrijdag 4 juni, aanrijden 1ste etappe, (Utrecht – Rouen = 507 km)
Rouen, een havenstad aan de Seine, is een leuke stad om te bekijken, tevens ook de stad waar Jeanne
d’Arc op de brandstapel is beland. De kathedraal is bekend van een schilderij van Monet. Overnachten
kan op de stadscamping.
Camping Municipal Camp ‘Eure (Pont de l’arche, Rouen).
De kosten voor deze camping bedragen € 13,10.
Weer
Activiteit

Zaterdag 5 juni, aanrijden 2de etappe, (Rouen – Fougères = 275 km)
Dit is tevens onze startcamping!
Fougères is een mooie ommuurde vestingstad met kasteel uit de 11-15de eeuw en ook de omgeving is
de moeite waard om te bekijken, o.a. Vitré (versterkte stad met een kasteel uit 14/15de eeuw) en
Rennes (regionale hoofdstad). Een wandeling rond de enorme vesting is een aanrader. Ook hier
verblijven we op de stadscamping, lekker makkelijk.
Camping Municipal Paron (33 route de la Chapelle Janson, 35300, Fougères).
De kosten voor deze camping bedragen € 13,90.
Weer
Activiteit

Zondag 6 juni, dag 1, (Utrecht – Fougères = 786 km)
Zoals gezegd is Fougères een mooie plaats en de omgeving is de moeite waard om te bekijken. We
blijven hier dan ook 2 nachten, langer als je eerder aankomt, en verblijven dus op de stadscamping,
lekker makkelijk.
Camping Municipal Paron (33 route de la Chapelle Janson, 35300, Fougères).
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De kosten voor deze camping bedragen € 13,90.
•
's Avonds nuttigen we hier onze een welkomstmaaltijd (voor eigen rekening).
Weer
Activiteit

Maandag 7 juni
Weer
Activiteit

Dinsdag 8 juni, dag 3 (Fougères – Locronau = 279 km)
Deze dag rijden we verder Bretagne in, richting de westkust. Locronau is een renaissance stad uit de
15-17de eeuw en de moeite waard om te bekijken. Verder is Quimper, de oude hoofdstad, ook
makkelijk te bezoeken op 16 km afstand. Aanvullend hierop zijn de volgende locaties ook de moeite
waard: Point du Baz (spectaculair hoge rotsen in de Atlantische oceaan met de vuurtoren Ar Men),
Douarnenez (havenstad met pittoreske port du Rosmeer (visafslag) en het tragische liefdesverhaal van
Tristan en Isolde), Camaret sur Mer en de grotten van Morgat. We blijven hier 4 nachten.
Camping Locronau (rue de la Troménie, Locronau).
De kosten voor deze camping bedragen met een Acsi kaart € 16,Weer
Activiteit

Woensdag 9 juni
Weer
Activiteit
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Donderdag 10 juni
Weer
Activiteit

Vrijdag 11 juni
Weer
Activiteit

Zaterdag 12 juni, dag 7 (Locronau – Plougerneau = 85 km)
Een korte etappe brengt ons iets noordelijker. We blijven hier 2 nachten. Dit geeft ons gelegenheid om
Brest te bezoeken en/of de kust verder te bekijken. Een aanrader zijn ook de ommuurde kerkhoven van
St. Thégonnec, Guimiliau en Lampaul-Guimiliau uit de 16-18de eeuw met hun grootse religieuze
monumenten. En natuurlijk le Conquet en Pointe de St. Mathieu aan de kust en het kasteel van
Kergroades verder landinwaarts.
Camping De la Grève Blanche (400 la Grève Blanche-St. Michel)
De kosten voor deze camping bedragen met de Asci kaart 16,- per overnachting.
Weer
Activiteit

Zondag 13 juni
Weer
Activiteit

Maandag 14 juni, dag 9 (Plougernau – Trédrez = 88 km)
En nog een korte etappe om de kustlijn van Côte de Granit Rose met de donkere roze rotsen te
bezoeken. Het vroegere piratennest Roscoffe is een leuke stopplaats. Idem Tréguier (typisch Bretons
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marktplaatsje) en Locquémeau. Ook hier blijven we kort, 2 nachten, maar door de korte reistijd is ook
hier weer tijd genoeg om de omgeving te verkennen.
Flower Camping les Capucines (Ancienne Voiè Romaine Kervourdon)
Met de Acsi kaart kost de camping 16,Weer
Activiteit

Dinsdag 15 juni
Weer
Activiteit

Woensdag 16 juni, dag 11 (Trédrez – Saint Benoit des Ondes = 163 km)
We vertrekken vandaag naar de smaragdkust, Côte d’Emeraude. Om alles te kunnen zien, blijven we
hier 4 nachten
Camping de l’lle Verte (42 rue de l’lle Verte, St. Benoit des Ondes)
De kosten met de Acsi kaart zijn €18,Wat te doen:
•
•
•
•
•
•
•
•

St. Malo (bekende havenplaats)
Le Mont St. Michel (eiland met een abdij uit de 12/13de eeuw, te bereiken bij eb)
Dinan (middeleeuwse stadje)
Dinard
Cancale (havenstad met uitzicht op Mont St. Michel)
Cap Fréhel / Fort la Latte
St. Jacut de la Mer
Het kasteel van Combourg uit 14/15de eeuw

Weer
Activiteit
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Donderdag 17 juni
Weer
Activiteit

Vrijdag 18 juni
Weer
Activiteit

Zaterdag 19 juni
Weer
Activiteit

Zondag 20 juni, dag 15 (St. Benoit des Ondes – Matragny = 153 km)
We vertrekken vandaag naar Normandië met zijn D-Day stranden. Ook Bayeux (Musée Mémorial de
la Bataille de Normandie (slag om Normandië) en het bekende tapijt uit de 11de eeuw van 70m lang
wat en stripverhaal vormt over de invasie door Engeland met Willem de Veroveraar) en Caen
(hoofdstad Bretagne) zijn de moeite waard van een bezoekje. We verblijven 3 nachten op een echte
kastelencamping. Dit zie je natuurlijk terug in de prijs. Maar deze camping staat al jaren in het boekje
rustiek kamperen opgenomen in verband met de sfeer. En ook de ANWB doet deze camping aan. Om
het “we zijn er bijna” gevoel vast te houden leek het me toch een leuke belevenis.
Le Château de Matragny ( 52 Hameau Saint-Léger, Matragny 14740)
De kosten bedragen voor 2 personen € 32,40 en voor 1 persoon € 25,20
Weer
Activiteit
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Maandag 21 juni
Weer
Activiteit

Dinsdag 22 juni
Weer
Activiteit

Woensdag 23 juni, dag 17 (Matragny – Yport = 138 km)
Onze laatste stop van deze rondreis. We reizen naar de albasten kust Côte d’Albatre, of te wel de
kalkrotsen. Hier vinden we het bekende kustgezicht van de olifant met zijn slurf in het water, Falaise
d’Aval (Rots in boogvorm uitgesleten) in de buurt van Etretat (vaak door Monet geschilderd).
Wanneer je er tijdens de reisroute niet gestopt hebt, is Honfleur (15de eeuw havenstadje) ook nog een
aanrader om te bezoeken.
Flower Camping la Chênaie (Rue H. Simon / D104, Yport)
De kosten zijn met de Acsi kaart € 18,Weer
Activiteit

Donderdag 24 juni, ‘s avonds ter afsluiting weer een gezamenlijke maaltijd (voor eigen rekening).
Weer
Activiteit
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Vrijdag 25 juni, dag 19, naar huis Als je wil :-) (Yport – Utrecht = 554 km)
Weer
Activiteit

Kosten
Campings (mits in het bezit van een ACSI kaart)

€ 361,-

Rijafstand totaal ca. 2200 km
Benzine (€ 1,48 bij 1:10)

€ 335,-

Diesel (€ 1,40 bij 1:15)

€ 210,-

Opm. bij de supermarkt is tanken het goedkoopste
De gemiddelde kosten voor deze reis bedragen € 700,- en zijn gebaseerd op prijzenpeil 31-12-2020 (website).
Hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Dag
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aanrijden

activiteit
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1

Camping 1

rijden

786*

2

rust
rijden

279

rijden

85

rijden
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rijden
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rijden

153

rijden

138

rijden

554

0
0
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Camping 2

4-6

rust

7

Camping 3

8

rust

9

Camping 4

10

rust

11

Camping 5

12-14

rust

15

Camping 6

16-17

rust

18

Camping 7

19

rust

20

Naar huis of langer blijven

507

*Rijafstand in 1 dag
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