HAPPY TRAVEL

Daar aan de kust

Reisfotograaf en

Schilderachtig
Bretagne

-journalist Linda
van de Pavoordt
reist de wereld
over, op zoek naar
mooie plekken.
Ze twittert via
LINDA

Haventjes, ruige kusten en fantastisch eten. Het is

goed toeven in Bretagne, zo ontdekten reisjournaliste
Linda van de Pavoordt en Flair’s Monique.

@lindavdpavoordt.
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Rondom het dorpsplein liggen een

2

apotheek, souvenirwinkeltje en de mairie,
het gemeentehuis. Dan vergeet ik nog de
twee cafeetjes en de zwart-witte dorpskat
die tevreden in de schaduw van een
bankje ligt. Maar dan heb je het wel gehad
in Le Bourg op het eilandje Île aux Moines
in Bretagne. Ik zal niet beweren dat de tijd
heeft stilgestaan, maar hij gaat hier voor
het gevoel zeker langzamer. Monique en
ik zijn hier pas een paar uur en hebben het
gevoel al dagen onderdeel uit te maken
van het eiland. Met twee huurfietsen
verkennen we het eiland, dat eigenlijk
Bretagne in het klein is: boerenhuizen op
heuvels, de geur van rozen, hortensia’s en
rozemarijn. En óveral de zee. Of het nu
een strand is, een rotsachtig baaitje, een
glimp van het zilte blauw in de verte
achter groene landerijen of een visser in
overall en kaplaarzen op de fiets op weg
naar zijn boot: de zee maakt onomstotelijk
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deel uit van het dagelijks leven van de
Bretons. Dat is al meteen duidelijk als
je met het pontje de Golfe du Morbihan
in vaart, waar Île aux Moines ligt. In deze →
1 ‘De zee is nooit ver weg.’
2 ‘Le Petit Hôtel du Grand Large
heeft een fantastisch uitzicht
over de haven.’ 3 ‘Frankrijk
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‘Boten in het

staat synoniem voor lekker eten.
Zéker in Bretagne.’ 4 ‘Picknicken

schilderachtige Auray.’

op het strand van Île aux Moines.’
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HAPPY TRAVEL
baai liggen 42 groene eilandjes in
diepblauw water. Als je een foto van
boven zou maken, zou hij zo op een
ansichtkaart kunnen. Net als de vissers
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De Flair-route langs
de Bretonse zuidkust
• Île aux Moines: makkelijk met

die we tegenkomen op een van de strand-

de fiets te verkennen in een dag.

jes van Île aux Moines. Een van hen staat

• Quiberon: spectaculaire kliffen

tot zijn knieën in het water en is druk bezig

en een uitgestrekte strand.

om zijn zeilbootje vaarklaar te maken.

• Riec-sur-Belon: oesters, zo

De ander wenkt ons en laat zien hoe je

vanuit het zilte water op je bord.

scheermesjes op het strand zoekt. ‘Als

• Doëlan: schilderachtig haventje

je een gaatje in de vorm van een achtje in

en twee fotogenieke vuurtorens.

het zand ziet, heb je er een gevonden.’ Hij

• Concarneau: vestingstad met

heeft wat grof zeezout in zijn hand en laat

sfeer en historie, vlakbij ligt

dat als een piramide op het gaatje achter.

het strand Sables Blancs.

Niet lang daarna trekt hij het schelpdier

• Île Tudy: een gehucht op een

naar buiten. Hij gebruikt het als aas om te

schiereiland aan het water.

vissen op dorades, vertelt hij.

Maar wát een idyllisch plekje.

APPELCIDER EN
MOULES-FRITES

• Pointe de la Torche: surf’s up.
• Pointe de Penmarc’h: desolate
plaats met indrukwekkende

We vervolgen onze weg naar het schier

vuurtoren.

eiland Quiberon en belanden in het

• Pointe du Raz: mooie wandel

plaatsje Portivy. Door de open ramen van

routes, spectaculaire uitzichten.

restaurant Le Petit Hôtel du Grand Large

• Baie des Trépassés: stand up

komt een avondbriesje. We leunen met

paddling, Volkswagen-busjes met

een elleboog op de vensterbank, richting

surfplanken, fietsers en een mooi

‘Twee vrouwen op weg naar de

de ondergaande zon. Het uitzicht is

strand omzoomd door een baai.

pont in de haven van Baden die

typisch Bretons: een haventje met vis-

naar Île aux Moines vaart.’
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sersboten en daarachter de wijde zee.
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Op het terras voor het restaurant zit een

(mosselen met friet) laten aanrukken.

jongen met een anijsdrankje, olijfjes

Dat weten we, want we zaten er net nog.

naast zich op tafel, van hetzelfde uitzicht

Zo levendig als het ’s avonds is, zo stil is

te genieten. Iedereen is hier relaxed. Om

het haventje de volgende ochtend. De

de hoek zit het terras van Le Bateau Ivre

lucht is nog tintelend fris van afgelopen

vol met mensen die appelcider en witte

nacht. Het enige geluid is het gepruttel

wijn drinken en borden vol moules-frites

van een buitenboordmotor, een visser
vaart weg. Waar het water gisteravond
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5 ‘In Hôtel le Bistro du Bac kun
je heerlijk eten.’ 6 ‘Visser in

rood en oranje kleurde tijdens de zons

Saint-Pierre-Quiberon.’ 7 ‘Kouign

in zachte pastels gehuld. Zachtblauw,

amann: lokale lekkernij van boter,
meel en suiker.’ 8 ‘Boekje,

lichtgrijs, roze. Langs de kust liggen de

drankje en genieten op het strand
bij Concarneau.’ 9 ‘Het pittoreske

deze streek, de meeste hebben op dit uur

plaatsje Doëlan heeft twee vuur

geluid van een voertuig, aan land deze

10 ‘Hier worden we blij

torens, een rode en een groene.’

keer. Het is het busje van de boulangerie, →

van: de Bretonse streep.’

ondergang, is alles in de vroege ochtend

witte huizen die zo kenmerkend zijn voor
hun blauwe luiken nog dicht. Weer het
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ZAND TUSSEN JE TENEN

• Bij chambre d’hôte Le Clos des

figuren die met emmertjes en harkjes iets
lijken te zoeken in de ondiepe poeltjes die
door de zee in het zand zijn achtergelaten.
Dit is een fenomeen dat, hoewel het over
11

de hele wereld gebeurt, Bretagne toch wel
echt typeert: pêche à pied, oftewel voet-

afgezakt is naar Bretagne. ‘Hier vinden we
palourdes (tapijtschelpen, red.), verderop
kokkels. Heel soms vinden we coquilles
St. Jacques, maar dat is zeldzaam.’ Het is
mooi weer, we hebben de tijd en vanavond
erbij. La vie est belle! Jazeker! Helemaal
Quiberon, hetzelfde aantal zonuren heeft
als het Zuid-Franse Cannes.

in Saint-Pierre-Quiberon over het
plek. Bovendien heerlijk gegeten
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een heerlijk relaxed

Lepetithoteldugrandlarge.fr

surfsfeertje.

• De kamers van Hôtel le Bistrot
du Bac in Combrit Sainte-Marine

S TRÉPA
DE

HALLE
ES

M
AUX OIN

ÎLE AUX
MOINES

ademen een en al Bretagne, in voor
namelijk wit, met blauwe en rode

Het is heerlijk fiet-

accenten. Vanuit de omgeving komen

sen over dit eilandje,

mensen ’s avonds om te eten op het

vijf minuten varen

gezellige terras. Hoteldubac.fr
• Paul en Colette heten je welkom
in hun landelijk-klassieke chambre
d’hôte La Glycinière in PontCroix. Na jaren wonen en werken
in Parijs, kwamen ze hier weer
terug. La-glyciniere.com

De dagen erna zijn een aaneenschakeling
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om in te slaan voor een picknick.

Op dit strand hangt

bij het gelijknamige restaurant.

EINDE VAN DE WERELD
van picture-perfect-haventjes als Doëlan

en ambachtelijk gemaakte geitenkaas.

en Sainte-Marine en plaatsen als

We beklimmen een vuurtoren en hebben

Quimper, Riec-sur-Belon en Concarneau.

een geweldig uitzicht over de kust,

Het een nog schilderachtiger dan het

slenteren over marktjes, praten met

andere. We zien hoe oesters worden

ssers en ontdekken het mooiste baaitje

geteeld en proeven galettes (hartige

van Bretagne, Baie des Trépassés, waar

pannenkoeken), kouign amann (kleverige

je kunt surfen en aan stand up paddling

zoete botergebakjes), Bretonse karamels

kunt doen. Uiteindelijk komen we op het

met zeezout, knapperig vers stokbrood

meest westelijke puntje van Bretagne,

11 ‘Scharrel zelf je avondmaaltje

BAIE DES
TRÉPASSÉS

kleine vissershaventje máákt deze

sterker nog, van heel Frankrijk: Pointe
du Raz. De regio heet Finistère, een term

bij elkaar tijdens een typisch

die tot de verbeelding spreekt: het einde

Bretonse bezigheid: voetvissen.’
12 ‘Nog meer lokaal lekkers:

van de wereld. En zo voelt het ook als je

lichtgezouten boter uit Quimper.’

diep onder je uitkijkt. ■

op de kliffen staat en over de ruige zee

R EN FR
OU

L H ÔT E L

als je bedenkt dat dit schiereiland,

streekproducten aan. Ook een prima plek

LE

CE
AN

hebben we palourdes met een wijntje

Kleine producenten bieden hier hun

van Le Petit Hôtel du Grand Large

ES

Lille dat speciaal voor de gelegenheid

LES HALLES IN QUIMPER

• Het uitzicht vanuit de kamers

S

op en ontmoeten een ouder koppel uit

En een zwembad! Evocelles.com

S
SSÉ

vissen. We lopen op blote voeten het wad

eigenaren en comfortabele kamers.

UN
J

immens strand met her en der gebogen

900 km

het ontbijt niet snel. Gastvrije

L

parkeren. En dan zie ik het ook. Een

AFSTAND
V. A. UTRECHT

Evocelles bij Auray vergeet je

vanuit Baden. Het
veer vertrekt elk half
uur vanuit de haven
van Port-Blanc.

UB
AC

auto al naar de kant stuurt om hem te

favorieten

en hotels. Onze aanraders:

ILE

déjeuner!

Flair sliep in chambres d’hôtes

‘Kijk daar,’ roept Monique, terwijl ze de

linda’s

Slapen

BAIE

hotel. Dat betekent: tijd voor le petit
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dat brood en croissants aflevert bij ons

HAPPY TRAVEL

BI STR O D

HOTEL LE BISTROT DU BAC

UN JOUR EN FRANCE

De kamers van dit hotel in Combrit Sainte-Marine

Leuke souvenirs voor huis, tuin en

zijn helemaal wit, met blauw en rood gestreepte

keuken van Franse designers vind je

accenten. Geweldig. Net als het restaurant dat

in dit leuke boetiekje in het plaatsje

erbij hoort.

Quiberon.

19 Rue de Bac, Hoteldubac.fr

36 Rue du Port Maria

HOE KOM JE ER?

MEER INFORMATIE

Van Utrecht rijd je in iets meer dan 9 uur (ruim 9OO kilometer)

Kijk voor meer informatie over

naar Vannes, aan de zuidkust van Bretagne. Liever vliegen?

een vakantie in Bretagne op

Air France (Airfrance.com) vliegt dagelijks van Amsterdam

Bretagne-vakantie.com

naar Nantes, op anderhalf uur rijden van Vannes.
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