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HOOGSEIZOEN TUSSENSEIZOEN LAAGSEIZOEN

KANTOOR IN
CLOHARS-CARNOËT
Place de l’Océan
29360 Clohars-Carnoët

• Open van ma t/m
    zat van 9u30 tot
   18u30
• Open op zon- en
    feestdagen van
   10u30 tot 12u30

• Open van ma
    t/m zat van 9u30
    tot 12u30 en van
    14u00 tot 17u30

• Open van di t/m
    vrij van 10u00 tot
   12u30 en van
   14u00 tot 17u30
• Zaterdag geopend
    van 10u00 tot 12u30
• Maandag gesloten

KANTOOR IN
MOËLAN-SUR-MER
20 place de l’église
29350 Moëlan-sur-Mer

• Open van ma
    t/m zat van 9u30
    tot 12u30 en van
    14u00 tot 18u30,
    behalve dins: 9u30
    tot 18u30 
• Open op zon- en
    feestdagen van
    10u30 tot 12u30

• Open van ma t/m zat van 9u30 tot 12u30
    en van 14u00 tot 17u30

KANTOOR IN 
QUIMPERLÉ
3 place Ch. de Gaulle
29300 Quimperlé

• Open van ma t/m
    zat van 9u30 tot
    18u30  
• Open op zon- en
    feestdagen van
   10u30 tot 12u30

• Open van ma t/m zat van 9u30 tot 12u30
    en van 14u00 tot 18u00

KANTOOR IN 
RIEC-SUR-BÉLON
Place du Docteur Yves
Loudoux
29340 Riec-sur-Bélon

• Open van ma
    t/m zat van 9u30
    tot 12u30 en van
    14u00 tot 18u30 
• Open op zon- en
    feestdagen van
    10u30 tot 12u30

• Open van ma
    t/m vrij van 9u30
    tot 12u30 en van
    14u00 tot 17u30
• Open op zaterdag
    van 9u30 tot
    12u30

• Open van dinsdag
    t/m vrij van 10u00
    tot 12u30 en van
    14u00 tot 17u30
• Open op zaterdag
    van 10u00 tot 12u30
• Maandag gesloten

KANTOOR IN 
DE SCAËR
Place de la Libération
29390 Scaër

• Open van ma
    t/m zat van
    9u30 tot 12u30
    en van 14u00 à
    17u30, behalve op
    feestdagen

• Open din, don en
    vrij van 9u30 tot
    12u30 en van
    14u00 tot 17u30 
• Open op zaterdag
    van 9u30 tot 12u30 
• Open op woensdag
    van 14u00 tot17u30

• Open din, don en
    vrij van  10u00 tot
    12u30 en van
    14u00 tot 17u30
• Open op zaterdag
    van 9u30 tot 12u30 
• Open op woensdag
    van 14u00 tot 17u30

KANTOOR IN 
BANNALEC
1 place de la Libération
29380 Bannalec

• Open van ma
    t/m zat van
    9u30 tot 12u30
    en van 14u00 tot
    17u30, behalve op
    feestdagen

• Geopend tijdens
    de voorjaarsva
    kanties

KANTOOR BIJ 
DE ROCHES DU DIABLE
29300 Guilligomarc’h

• Geopend tijdens
   de zomervakanties

ONZE INFORMATIE KANTOREN 
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20 place de l’église 29350 Moëlan-sur-Mer

+33 (0)2 98 39 67 28

contact@quimperle-terreoceane.com

www.quimperle-terreoceane.com

#quimperleterreoceane

Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

WANDELGIDSEN

Like, Reageer, Deel !
Vind al onze actualiteiten op onze website en social 

media !
www.quimperle-terreoceane.com #quimperleterreoceane 3

PRAKTISCHE GIDSEN

TOURISTISCHE KAARTEN
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WELKOM
IN QUIMPERLÉ EN OMGEVING

Waar kunt u beter kennis maken met het mooie Bretagne dan in Quimperlé en omgeving ?
Hier, waar land en zee samen komen met rivieren, zee-armen en riviermondingen. Alles is aanwezig 
voor een onvergetelijke vakantie voor het hele gezin : flaneren in- en rond uitzonderlijk erfgoed, 
luieren op de stranden, kennis maken met het plezier van watersport, prachtige wandelingen 
maken in de natuur…...Stel uw verblijf samen volgens uw eigen wensen.

Les Roches du Diable Doëlan

6 7Brigneau
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Quimperlé

Waar de twee rivieren, de Ellé  en de Isole samen de Laïta vormen, ligt 
Quimperlé met haar lage en hoge gedeelte van de stad, verbonden door 
met keien geplaveide straatjes, trappen, steegjes en bruggen. Duik in de 
geschiedenis van deze oude stad, die zich rond haar indrukwekkende abdij 
ontwikkeld heeft.

Heilige Kruis kerk

Gebouwd in de XIde eeuw en op de lijst 
van Historische Monumenten, de Sainte-
Croix kerk is een bijzonder monument 
door zijn ronde en in een kruis ontworpen 
bouw. Het monniken gedeelte, een juweel 
van romeinse kunst en de crypt, een van de 
mooiste van Bretagne, zijn intact gebleven.

De Hallen

Het voorbeeld van industriële architectuur, 
de hallen van  Quimperlé gerealiseerd in 
1887 in het hart van de historische wijk 
door de gebroeders Moreau, constructeurs 
in Parijs. Deze zijn in 2002 nauwkeurig 
gerestaureerd zodat visboeren, slagers en 
kruideniers zich hier konden vestigen.

De fleurige brug

Vroeger  de “Pen-Pont-Ellé “ genaamd, 
overspant deze brug de rivier de Ellé, die 
traditioneel de grens aangaf met het bisdom 
van Vannes. De brug gaf toegang tot een van 
de drie deuren van de gefortificeerde stad. 
Daterend uit de Middeleeuwen, zijn de brug 
met de vorm van een ezelsrug, zijn machtige 
stroombrekers en twee van zijn zes gotische 
bogen bewaard gebleven.

De Blauwe Weg van
Yann Kersalé 

Dit kunstwerk van licht langs de oevers  
van de Isole door de  beeldend kunstenaar 
Yann Kersalé, moet het erfgoed in « goed 
licht »zetten en tevens een modern tintje 
geven aan de moderne dynamique van het 
historische centrum. Dit werk past in het 
project van de globale herinrichting van de 
stad.

Het Présidial

Genoteerd als historisch monument.
Het Présidal is een oud Hof van Justitie 
daterend uit 1683, waarvan de prachtig 
bewerkte trap nog bewaard is gebleven. 
Tegenwoordig wordt het gebruikt als 
expositieruimte voor kunst en cultuur.

Het staatsbos van Carnoët

Dit is een oud bos, ook wel Toulfoën 
genoemd, was eerst adelijk, later 
koninklijk. De honderd jaar oude bomen, 
de resten van hunebedden en de 
middeleeuwse overblijfselen maken dit 
bos tijdloos. Een oase van rust maakt dit 
gebied ideaal voor een wandeling of voor 
andere sportieve activiteiten. Een gedeelte: 
« Espace Sport d’orientation » stelt u in 
staat dit bos vanuit een andere invalshoek 
te ontdekken.

Het Boogschuttershuis

Genoteerd als historisch monument. 
Het  Boogschuttershuis daterend uit het 
midden van de 16e eeuw, is gelegen 
aan het geplaveide straatje Dom Morice 
en herbergt exposities over de stad 
Quimperlé. Grenzend daaraan vindt 
u zonder twijfel het oudste huis van 
Quimperlé, een winkeltje waarvan de 
uit steen opgetrokken kraam bewaard is 
gebleven. 

Onze Lieve Vrouwe Kerk

Genoteerd als historisch monument. 
Vanaf de heuvel Saint-Michel, strekt de 
kerk zich uit boven de stad Quimperlé. 
Deze gotische kerk is gesticht in 2 fasen 
in de 13de en 15de eeuw. . In 1373 wordt 
een deel van de kerk verwoest door Du 
Guesclin.De kerk heeft de oudste bewerkte 
fronton van Bretagne (1430) en is rijk aan 
beeldhouwwerken.

kapel des Ursulines

Genoteerd als historisch monument.
Deze Kapel in Jezuïetenstijl met barokke 
tendensen, behorend bij een oud klooster 
en daterend uit de 17e eeuw, bezit een 
magnifiek plafond verguld met bladgoud. 
De kapel herbergt exposities over de 
stad Quimperlé. Mist u vooral niet het 
panoramisch uitzicht over Quimperlé, 
toegankelijk via het Parc du Bel Air.

Genoteerd als historisch monument. 
Dit uitzonderlijke Bretonse monument is  
het laatste middeleeuwse ziekenhuis van 
West Frankrijk. Het gebouw bestaat uit 
een langwerpig natuurstenen gebouw, 
waarschijnlijk uit de 14de eeuw en een 
kapel uit de 14e eeuw. De naam Frémeur 
stamt af van het Bretonse woord “frout-
meur”, wat zoveel betekent als “grote 
beek of stroom”. Alleen van buiten te 
bezichtigen.

ziekenhuis Frémeur en
de kapel Saint-Eutrope

PRAKTISCH 

Kantoor in Quimperlé
3, place Charles de Gaulle
29300 Quimperlé
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

MARKT

• Vrijdag ochtend:
   Place Saint-Michel
• Zondag ochtend: Place Hervo

GOED TE WETEN

De VVV organiseert 
bezichtigingen van Quimperlé 
met gids in juli en augustus 
(voor groepen het hele jaar 
door)
• Bezoek van de klokketoren:
   woensdagen om 11 uur
• Bezoek van de stad:
   donderdagen om 15 uur
• Inlichtingen op tel nr:
   02 98 96 04 32

• De stad ligt op de kruising van 
de twee routes van de bedevaart 
naar Santiago de Compostelle 
en wordt doorkruist door de 
Tro Breizh route en de grote 
wandelroute GR34. De wandelgids 
GR 34 is te koop bij de VVV.

• Espace Sport Orientation « in het
bos van Toulfoën : De 12 Oriëntatie 
Parcours zijn gratis te verkrijgen 
op al onze kantoren (niveau 
beginners tot gevorderden).

De circuits :
• Circuit Glenmor : 10 km
• Circuit Krebs : 10 km
• Parcours « kennis van het erfgoed »
   (20 borden)

EN OOK
• Lothéa kapel (bezichtigingen in de
   zomer, concerten, pardon)
• De Laïta afvaren in een kano-
   kayak
• De herenhuizen, rue Brémond d’Ars

De wandelkaart met toeristische 
informatie en een spelletjes boekje 
van Quimperlé is te verkrijgen in al 
onze kantoren van de VVV.

8 9
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Clohars -Carnoët

Clohars-Carnoët heeft alles wat u wenst voor een geslaagde 
vakantie : natuur en cultuur. Vereeuwigd door de schilders van 
de school van Pont-Aven, zal Le Pouldu u verleiden met zijn 
familiestranden en surfmogelijkheden. De haven van Doëlan is een 
niet te missen reisdoel voor de liefhebbers van Bretagne. U zult 
ook de sereniteit van de abdij van Saint-Maurice waarderen, nog 
ongerept, op de oevers van de rivier de Laïta.

De stranden

Ideaal gelegen, is Le Poudu onbetwistbaar
de een van de gedroomde stranden 
van de regio Quimperlé. Als het mooie 
weer arriveert, is het hier dat families 
en de liefhebbers van surfen profiteren 
van 3 stranden met toezicht : Kérou, 
Bellangenêt et les Grands Sables.

De haven van  Doëlan

Deze haven is dankzij zijn unieke 
ligging werkelijk een maritiem juweel: 
een riviermonding omringd door groene 
oevers waar kleurrijke boten, Bretonse 
huizen en twee vuurtorens u een 
schilderachtig uitzicht bieden. Iedere 
dag brengen de vissersboten verse vis, 
schelp- en schaaldieren direct op de 
kades voor de verkoop.

Abdij van Saint-Maurice

Deze oude abdij vertelt 600 jaar 
geschiedenis van de Cistenzer 
monniken op een betoverende plek 
met romantische ruïnes. Een permanent 
geopende route en diverse exposities 
zijn een unieke beleving.

PRAKTISCH 

Kantoor in Clohars-Carnoët
Place de l’Océan
29360 Clohars-Carnoët
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

MARKT

• Hele jaar door :
   Zaterdag ochtend :
   Place de l’église
• Zomers : 
   Woensdag ochtend :
   Le Pouldu, parkeerplaats van het
   Office de Tourisme (VVV)
   Zondags van 18u30 tot 22u :
   Le Pouldu, rue des Grands Sables

GOED OM TE WETEN

Meerdere wandelingen helpen u 
om de gemeente te ontdekken, 
vertrek vanaf de VVV, het Maison-
Musée du Pouldu, de vuurtoren 
van Doëlan of het plein voor het 
gemeentehuis (mairie). Voor meer 
informatie over de circuits, is er 
het gidsje met 21 wandelingen 
in de streek van Quimperlé te 
koop (Guide des 21 balades en 
Pays de Quimperlé) in al onze 
kantoren. Ook kunt u op onze 
website terecht, onder de kop 
wandelingen. http://www.rando-
quimperleterreoceane.com

De wandelroutes :
• Wandeling van Doëlan : 7,2 km
• Wandelroute van Saint-Jacques :
   9 km
• Wandeling van de kapellen naar 
   de molen : 8,7 km
• Wandelroute van de schilders : 2 km

O
N

TD
EK

K
EN

O
N

TD
EK

K
EN

Huis-Museum

Paul Gauguin en zijn vrienden verlieten 
Pont-Aven en vestigden zich in de 
zomer van 1889 in de Buvette de la 
Plage, een huis wat ze van top tot teen 
beschilderden. Als u deze plek bezoekt, 
wordt u volledig ondergedompeld in de 
artistieke atmosfeer en de sfeer van het 
dagelijkse leven van die tijd.

Windmolen van 
Kercousquet 

Deze windmolen dateert uit de 16e 
eeuw en is de laatste in de Finistère die 
in bedrijf is.  Gerestaureerd met stenen 
van oude huizen uit de omgeving is de 
molen sinds 1994 in gebruik. U kunt 
deze molen, met een tentoonstelling 
over de graanoogst, bezoeken in juli en 
augustus.

De haven van Pouldu en
de Laïta

De Laïta wordt gevormd door de rivieren  
Ellé en Isole, die in Quimperlé samen 
komen. De rivier Laïta vormt de grens 
tussen de departementen  Finistère en 
Morbihan en stroomt langs bijzondere 
plekken zoals de abdij Saint-Maurice 
met zijn prachtige park en het bos van 
Toulfoën naar de monding bij Pouldu. 
De haven van Pouldu is een jachthaven.

Kapel
Notre-Dame de la Paix

De constructie van de kapel dateert 
uit de eerste helft van de 15de eeuw.  
De arcades van het midden zijn uit de 
tweede helft van de 15de eeuw. De 
kapel werd  in eerste instantie in het 
plaatsje Nizon gebouwd, bij Pont-Aven. 
In 1956 is zij gereconstrueerd door de 
architect  Pierre Brunérie.

EN OOK
• Kapel Saint Jacques : Tijdelijke
   exposities, concerten...
• Kapel Saint-Anne van Doëlan :
   Tijdelijke exposities
• Kapel Saint Maudet
• Kerk Notre Dame van Trogwall :
   Hele jaar geopend
• Boottochten mogelijk op de Laïta
   vanaf de haven van Pouldu tot
   aan de Abdij Saint Maurice

10 11

De wandelkaart met toeristische 
informatie en een spelletjes 
boekje van Clohars-Carnoët is te 
verkrijgen in al onze kantoren van 
de VVV.

KLOAR-KARNOED
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Moëlan-sur -Mer

Moëlan-sur-Mer, gelegen aan de kust en onderbroken door 
getijdenrivieren, kleine haventjes, een aantrekkelijk achterland en 
familiestranden, zal u ongetwijfeld bekoren. Voor cultuur liefhebbers 
zijn in deze gemeente kapellen, kruisbeelden en megalieten te 
ontdekken! De wandelroutes langs de rivieren en de kust leiden 
u als een ontdekkingstocht door beschermd natuurgebied. Op zee 
of langs de getijdenrivieren kunnen de watersportfans hun hart 
ophalen met zeilen of kajakken...

Het strand van Kerfany

Aan deze grillige kust, biedt het strand 
van Kerfany een veilig strand dichtbij 
de ingang van de rivier de Bélon Dit 
bewaakte strand is ideaal voor families 
die behalve van het strand en baden 
kunnen genieten van vele watersporten: 
zeilen, kayakken, paddle. Een speciale 
stoel « Tiralo » is aanwezig voor 
mindervaliden in juli en augustus.

Het strand van Trénez

Dit ongerepte strand trekt veel families 
aan, gelegen tegenover l’Ile Percée 
(eilandje), bij eb te bereiken over een 
wad. Tijdens de 2de WO, hebben de 
Duitsters twee imposante bunkers 
gebouwd om de onderzeebasis in 
Lorient te beschermen. Men kan nu nog 
de pilaren van de brug herkennen die 
het strand met de bunkers verbond.

Schiereiland Merrien

Middenin ongerepte natuur met een 
zeer gevarieerde flora, ligt het kalme 
en rustige haventje van Merrien. 
Wandelingen leiden u naar het 
wachtershuis, dat waakt over de ingang 
van de getijdenrivier en zijn haven. 
Ontdek in deze rivier ook de teelt van 
de oesters van Merrien, beschut tegen 
de oceaan.

Brigneau

Sta stil in het hart van dit kleine 
estuarium waar het water van deze 
rivier een rijke schakering van groen-
blauwe tinten heeft, het beroemde 
‘glaz’ Breton (glaz = groen). Stille 
getuigen van de vroegere visserij 
activiteiten zijn de overblijfselen van 
een oude conservenfabriek die op de 
dijk van Malachappe staat. In 2016 
kreeg deze haven het label “belangrijk 
haven erfgoed”.

Le Bélon

Deze haven is een vertrekpunt voor 
verscheidene wandeltochten maar mag 
u ook niet missen als u een  fijnproever 
bent. Visverkoop rechtstreeks van de 
vissers en een prachtig uitzicht op deze 
zee-arm.

Kapel Saint-Philibert

Genoteerd als historisch monument.
Deze is gesticht in de 16e eeuw in 
laat gotische stijl. De kapel heeft 
een kapconstructie in de vorm van 
een omgekeerde boot evenals mooie 
beelden in veelkleurig hout. In de 
directe omgeving staat een groot 
kruisbeeld en een bron uit de 16e 
eeuw. In de kapel worden regelmatig 
concerten gehouden.

Daterend uit het neolithicum heeft 
dit megalitische monument, gevormd 
door 11 pijlers en 6 dekplaten, mooie 
schatten prijsgegeven tijdens de 
archeologische opgravingen : vazen, 
bewerkte bijlen, hangers.

Hunebed van
Kermeur-Bihan

PRAKTISCH 

Kantoor in 
Moëlan-sur-Mer
20, place de l’église
29350 Moëlan-sur-Mer
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

MARKT

• Dinsdag ochtend : place de
   l’église
• Zaterdag ochtend : Kergroës

GOED OM TE WETEN

• Een ontdekkingstocht van «Cap 
Patrimoine» leidt u naar het hart 
van het bos van Plaçamen en het 
schiereiland van Merrien, een 
natuurgebied beschermd door 
een stichting tot het behoud van 
de kust (Conservatoire du littoral). 
Boekjes (volwassenen en kinderen) 
zijn te verkrijgen bij de VVV.

• Een gedeelte van het circuit »du 
corps de garde» en «Porz Lamat» 
hebben een aangepast gedeelte 
voor minder valide personen.

Wandelroutes :
• Wandelroute van het wachtershuis
  (corps de garde) : 9 km
• Rondwandeling van de côte 
   sauvage : 9 km
• Wandeling van de Bélon : 6 km
• Wandeling van Saint-Guénael : 5 km
• Rondwandeling op het eiland 
   Percée : 11 km
• Wandelroute van het hunebed : 
   10 km
• Rondwandeling vanTadorne : 7 km
• Kustpad Porz Lamat : 4 km
7 mountainbike routes

NOG MEER
• Graftombe van Kercordonner
• Graftombe van Kergoustance
• Graftombe van Kerlauret
• Kapel van Saint-Guénal, Saint-
   Cado, Saint-Pierre en Notre-Dame
   de Lanriot Het strand van Kerfany biedt veiligheid voor alle watersporten12 13

De wandelkaart met toeristische 
informatie en een spelletjes boekje 
van Moëlan-sur-Mer is te verkrijgen 
in al onze kantoren van de VVV.

MOLAN
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Riec - sur -Bélon

Riec-sur Bélon is gesitueerd tussen de rivieren de Aven en de Bélon 
en is de hoofdstad van de beroemde platte oester : la Bélon. Het is 
hier dat Mélanie Rouat haar beroemde recepten zoals kreeft à la 
crème en gegrilde palourdes (tapijtschelp) creëerde. Stop bij een 
van de oesterkwekerijen voor een onvergetelijke proeverij terwijl 
u uitkijkt over zee. Eenmaal op de oevers aangeland, geniet men  
van het landschap en de lichtinval op de getijdenrivier die verandert 
op het ritme van het tij en gedurende de dag. Als u de GR34 route 
neemt, zult u gezellige haventjes, kreken en plaatselijk erfgoed op 
uw omzwervingen tegenkomen.

De platte oester van
de Bélon

De beroemde platte oester heeft een 
verfijnde notensmaak. Deze oester 
dankt haar naam aan de getijdenrivier 
van de Bélon waar ze gekoesterd wordt 
in afwisselend zoet en zout water 
voordat  ze ter plaatse genuttigd kan 
worden….of meegenomen natuurlijk! 
De oesterparken zijn te zien bij laag 
water.

Haven van de Bélon 

Niet te missen als u « la Bélon » wilt 
proeven terwijl u over de zee uitkijkt. U 
kunt een oesterkwekerij bezoeken terwijl 
u profiteert van een adembenemend 
uitzicht op de getijdenrivier wiens 
landschap mee verandert met het tij.

De haven van Rosbras 

Pleziervaarders, wandelaars of 
liefhebbers van rustige plekjes nemen 
een pauze in dit intieme haventje om 
te genieten van een drankje. In de 
omgeving gaat het gerucht dat Gauguin 
vroeger naakt baadde in de inham van 
Goulet-Riec.

Kapel van Saint-Léger

Slechts enkele meters van de inham 
van Saint-Léger, werd de gelijknamige 
kapel geconstrueerd met het materiaal 
van twee kleinere kapellen, gescheiden 
door een beekje. Deze stroomt nog 
steeds in de vlakbij gelegen bron. Deze 
prachtige plek met uitkijk op de Bélon 
zal u bekoren. Het strand heeft toegang 
bij laag water.

Hunebed van Kérantiec

Dit hunebed is een van de weinige 
exemplaren van dit type in Finistère. Het 
heeft een  kamer van 9.5 meter lang en 
staande draagstenen die zo gegroepeerd 
zijn dat er een gebroken kap gevormd 
wordt.

Het park van pijnbomen

Dichtbij de stad, biedt dit park u 
onder andere een wandelroute met 
14 workshops waar natuur en sport 
elkaar perfect aanvullen. Een rustige 
en aangename plek waar het heerlijk 
toeven is met de familie.

Deze zeer oude drank, waarvan de 
smaak verschilt van streek tot streek, 
niet alleen door het verschil in soort, 
maar ook in methoden is beroemd in 
Bretagne. De cider uit de boomgaarden 
van  Riec-sur-Bélon met de beschermde 
titel van de Cornoualle onderscheidt 
zich door zijn zoet bittere smaak en zijn 
goud oranje kleur.

Cider AOP de Cornouaille

PRAKTISCH 

Kantoor in
Riec-sur-Bélon
Place du Docteur Yves Loudoux
29340 Riec-sur-Bélon
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

MARKT

• Woensdag- en
   zaterdagochtend   :
   Place Yves Loudoux

GOED OM TE WETEN

• Meerdere rondwandelingen 
laten u kennis maken met de 
gemeente, vertrek vanaf de 
VVV, de Moulin Edouard of de 
parkeerplaats van het strand  
Questelan.
Voor meer informatie over de 
circuits, is er het gidsje met 21 
wandelingen in de streek van 
Quimperlé te koop (Guide des 21 
balades en Pays de Quimperlé) in 
al onze kantoren. Ook kunt u op 
onze website terecht, onder de 
kop wandelingen. http://www.
rando-quimperleterreoceane.com

Les circuits :
• Wandelroute des Kaolins : 14 km
• Wandelroute van de kapel
   Saint-Léger : 9 km
• Wandelroute van het fort du
   Bélon : 8,4 km
• Wandelroute du Guilly : 18,6 km
• Wandeling op de rechteroever
   van de Bélon : 14,5 km
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EN OOK
• Kasteel van Bélon
• Saint-Pierre kerk
• Kapel Notre-Dame de Trémor
• Kapel van Trébellec
• Kapel Sainte Marguerite
• Kapel Saint Gilles
• Hunebed en dolmen van Saint-Julien
• Dolmen van Kerscao
• De punt van Penquernéo en de
   ruïnes van het Fort du Bélon met hun
   schitterende uitzicht op zee
• Strand van Questelan, toegang bij laag
   water,  favoriete plek voor schelpdieren
   zoeken.

De kennis van het ambachtelijke 
liegt er niet om in Riec-sur-Bélon: 
klompenmaker, appelsap- en 
cider brouwers, oesterkwekerijen, 
meubelmaker, bakkers... Deze lokale 
ambachtslieden openen graag hun 
deuren voor het publiek.

Uitstapjes Aven-Bélon

De wandelkaart met toeristische 
informatie en een spelletjes boekje 
van Riec-sur-Bélon is te verkrijgen 
in al onze kantoren van de VVV.

RIEG

De punt van  Penquernéo en de 
monding van de Bélon.



Scaër

Scaër biedt u een verblijf 100% natuur in het hart van het groene 
landschap van Bretagne! U vindt zonder twijfel datgene wat u 
zoekt op de wandelroute “voie verte” n°7 , in het bos van Coatloc’h 
of langs de oevers van de Isole. Fietsers, wandelaars en ruiters,  
ontdek de routes  die u langs het rijke en legendarische verleden 
van deze gemeente leiden! En niet te vergeten elke twee jaar met 
Pinksteren (oneven jaartallen) het grootste carnaval van Bretagne: 
La Cavalcade !

De groene route n°7

Aangelegd op de voormalige spoorlijn 
tussen Carhaix en Rosporden zal de 
liefhebbers van natuur zeker bevallen. 
Verken deze route te voet, te paard 
of op de fiets. Dit gedeelte van de 
fietsroute  Concarneau-Roscoff is een 
uitnodiging om Midden-Bretagne te 
ontdekken.

De kapel van Plascaër

Deze kapel, ook wel  Notre-Dame du 
Ganvet, of de l’Immaculée Conception 
en 1892 geheten, is gebouwd in de 
vorm van een Latijns kruis met een 
klokketoren afgevlakt door een pijl. Een 
inscriptie wijst op een reconstructie in 
de 19de eeruw. De bron met dezelfde 
naam bevindt zich lager.

De menhir van Saint-Jean

Deze menhir maakt hoogstwaarschijlijk 
deel uit van meerdere hunebedden in 
de gemeente. Van de 3 menhirs, die in 
1907 gedocumenteerd zijn, staat er nog 
één overeind. Met een hoogte van 8.30 
meter behoort tot de 10 hoogste van de 
wereld. Er staan nog veel meer kleinere 
hunebedden in Scaër.

De kapel van Coadry

Met haar Romaanse schip uit de 11e 
eeuw is ze een van oudste in Bretagne. 
De fresco’s van Fischer uit 1870 en 
haar befaamde decoratie, is de kapel 
van grote waarde. Dit wordt versterkt 
door het mysterie van de stenen van 
Coadry die aan deze kapel verbonden 
zijn. Deze steentjes liggen in de beekjes 
en de weilanden in de buurt. De kapel 
is gesloten voor publiek. Soms zijn 
bezichtigingen op verzoek mogelijk.

Het bos van Coatloc’h

In het staatsbos van 310 ha, wat 
vertaald uit het Bretons “Bos van het 
meer”betekent, kunt u in de voetsporen 
van de klompenmakers treden terwijl 
u hun nalatenschap verkent:  de 
overblijfselen van het kasteel, de hut 
van de klompenmakers…., ze staan 
garant voor een idyllische sfeer!

Staurolieten of stenen van 
Coadry

In het staatsbos van 310 ha, wat 
vertaald uit het Bretons “Bos van het 
meer”betekent, kunt u in de voetsporen 
van de klompenmakers treden terwijl 
u hun nalatenschap verkent:  de 
overblijfselen van het kasteel, de hut 
van de klompenmakers…., ze staan 
garant voor een idyllische sfeer!

PRAKTISCH 

Kantoor in Scaër
Place de la Libération 
29390 Scaër
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

MARKT

• Gedurende het hele jaar : 
   Woensdag van 17u00 tot 19u30 : 
   Bio markt van Ty Allain -
   Ty Allain

• Zaterdagochtend :
   Place de la Libération

GOED OM TE WETEN

• Een aangepast gedeelte (1,9km) 
voor minder valide personen beslaat 
een gedeelte van de « voie verte », 
maar ook de oevers van de Isole.
Beginpunt: Parkeerplaats van de 
camping

• Puzzeltocht voor de hele familie: 
vraag de 3 routes bij een van onze 
kantoren.

• Geocaching parcours Grand 
Champ is te downloaden op 
www.quimperleterreoceane.com/
decouvrez/randonnees/course-
orientation.

• 12 geocaching parcours in het bos 
van  Coat Loch :  vraag de routes van 
beginners tot gevorderden in onze 
VVV’s.
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EN OOK
• Kapel Saint-Guénolé
• Kapel van Penvern
• Kapel van Saint-Adrien
• Kapel Saint-Paul
• Kapel Saint-Jean
• Sainte-Candide et Saint-Alain kerk
• Bos van Cascadec
• Cultureel centrum Auguste Brizeux
• Galerie Métairie
• Hunnebedden
• Kruisbeelden en brood ovens

Geocaching

Het bos van Coatloc’h laat zich ook 
ontdekken aan de hand van 12 
geocaching routes voor zowel beginners 
als gevorderden.

Wandelroutes :
• Wandeling in het bos vanCoatloc’h :
   7,6 km
• Kapel van Plascaër - Coadigou :
   12,3 km
• Kapel van Coadry : 15,5 km
• Wandeling van de kapel van
   Cascadec : 8,8 km
• Wandeling van de klompenmakers :
   3,3 km
• De veengronden van Kervalaün :
   6,3 km
• Wandeling van de kapel van Penvern :
   28 km

Vallei van de Isole

16 17

De wandelkaart met toeristische 
informatie en een spelletjes boekje 
van Scaër  is te verkrijgen in al onze 
kantoren van de VVV.

SKAER

Het groene circuit  
Concarneau-Roscoff 
passeert de stad Scaër



Bannalec - Saint - Thurien

Religieuze gebouwen, funderingen uit de Megalithische periode 
en de Middeleeuwen... Bannalec en Saint-Thurien hebben een 
rijk en veelzijdig erfgoed. Tijdens uw wandelingen zult u kapellen, 
gebedshuisjes, kruisbeelden en bronnen tegenkomen die gedurende 
de laatste decennia beschermd en gerenoveerd zijn.

Kapel van Trébalay

Deze kapel, gebouwd in de 16de eeuw 
eert de dochter van de graaf van Vannes. 
Zij werd gewurgd door koning Comonor 
en werd vervolgens tot leven gewekt 
door  Saint-Gildas zodat zij de kleine 
Gildas Trech-Meur op de wereld kon 
zetten.
De kapel is te bezichtigen tijdens het 
« pardon » (2de zondag van juli) of 
informeren bij het gemeentehuis, die 
een vrijwilliger kan vragen.

Kapel Sainte-Véronique

Genoteerd als historisch monument
Is gebouwd aan het begin van 17de 
eeuw en opgedragen aan de maagd 
Maria. Het bijzondere is de bouw 
in de vorm van een latijns kruis met 
voor een plattelands kapel heel hoge 
muren. Binnenin schitterend gemaakte 
muurplaten die zich in de schemer van 
de kapel bevinden. Te bezichtigen tijdens 
het « pardon » op Hemelvaartsdag.

PRAKTISCH 

Kantoor in Bannalec
1 place de la Libération
29380 Bannalec
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com
Geopend tijdens de voorjaars-en 
zomervakantie.

MARKT
• BANNALEC gedurende het hele
   jaar :
   Elke woensdagochtend :
   Centrum

GOED OM TE WETEN
• Er zijn 2  Geocaching parcours in 
Bannalec en zijn  te downloaden op de 
website van de VVV.
• Voor meer informatie over de circuits, 
is er het gidsje met 21 wandelingen 
in de streek van Quimperlé te koop 
(Guide des 21 balades en Pays de 
Quimperlé) in al onze kantoren. Ook 
kunt u op onze website terecht, onder 
de kop wandelingen. http://www.rando-
quimperleterreoceane.com.
• Enkele mountainbike routes 
met het « Site VTT-FFC » label zijn 
beschikbaar.

Wandelroute :
BANNALEC
• Trémeur : 15 km
• Le Ménec : 6 km
• Les 3 chapelles : 19,5 km
• La Véronique : 8 km
• L’église Blanche : 5,5 km
• Sainte-Anne des Bois : 9,5 km
• Saint-Jacques : 10 km
• Trébalay : 7,5 km
• Saint-Cado : 5 km

SAINT-THURIEN
• Wandeling van Saint-Thurien :
   8 km

Bannalec
Kerk Notre-Dame
du Folgoët

Genoteerd als historisch monument.
Het bouwwerk is in de 16de eeuw 
op een eenvoudige kerk gebouwd.  
Tegenwoordig bewonderen we  de 
kansel gebouwd van hout (1877) en de 
achterkant van het altaar in neogotische 
stijl. Veel beelden, moderne glas in lood 
ramen en een  « Vierge Ouvrante »’ 
maken deze kerk bijzonder.

Oratorium van Trémeur

Opgedragen aan  Saint-Trémeur, omhult 
dit bescheiden oratorium het houten 
beeld van de heilige zonder hoofd. 
Dit is de trieste legende : de jonge 
jongen werd onthoofd door zijn vader 
Conomor, de bretonse Blauwbaard. De 
gotische deur komt van de kapel van  
Trébalay, opgedragen aan de moeder 
van de beklagenswaardige Trémeur.

Kapel Saint-Cado

Is een van weinige kapellen in Bretagne 
met een ontwerp in de vorm van een 
klaverblad. De kapel onderscheidt zich 
ook door het dak in de vorm van een 
omgekeerde boot. De laatste zondag 
van augustus ontrolt zich het jaarlijkse« 
pardon ». Een van de ritiuelen is het 
offeren van witte kippen.
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Chaos vanCascadec

Aan de Isole biedt deze chaos van 
enorme keien een prachtig onderdeel 
van het typische rivieren landschap met 
zijn kristal heldere water. De vallei van 
de Isole bevindt zich in het hart van een 
beschermd natuurgebied.

Saint-Thurien

EN OOK
Bannalec
• Kapel Saint-Jacques
• Kapel Saint Mathieu -Troganvel
• Feodale aardklonten van Quimerc’h 

Saint-Thurien
• Molen van Kerchuz
• Kerk van Saint-Thurien

Kapel  Saint-Cado in Bannalec

18 19

De wandelkaart met toeristische 
informatie van Bannalec is  te 
verkrijgen in al onze kantoren van 
de VVV.

BANNALEG - SAN-TURIAN

La fête des genêts d’or
à Bannalec



Mellac - Baye - Le Trévoux

Deze drie gemeenten onder de rook van Quimperlé bevatten 
een typisch Bretons erfgoed met onder andere het landgoed van 
Kernault. Liefhebbers van architectuur, geschiedenis en fijnproevers, 
beleef Mellac, Baye en Le Trévoux.

Landgoed van Kernault

Genoteerd als historisch monument
Het landgoed van Kernault is een van de 
mooiste voorbeelden van een bretons 
landgoed uit de 15de eeuw, gelegen 
middenin een groot landbouwgebied. 
Het landhuis en de bijgebouwen zijn 
het bewijs van de belangrijke functie 
van zijn eigenaren in de regio. Het park 
van 30ha nodigt uit tot een wandeling 
en het ontdekken van het landleven 
met schapen van Ouessant en Schotse 
koeien….Exposities, workshops, 
animaties en voorstellingen laten dit 
oude landgoed gedurende het hele jaar 
leven.

Kapel de la Madeleine

Deze kapel lag op de bekende 
bedevaart route Tro-Breizh vlakbij een 
oude romeinse weg. Er werden vroeger 
zieken en melaatsen uit Quimperlé 
opgevangen. Oude elementen herleiden 
naar de 15de eeuw.

PRAKTISCH 

Contact Office de Tourisme 
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

MARKTEN

• MELLAC : 
   Woensdagochtend : Ty bodel

• BAYE
   Hele jaar :
   Zondagochtend :
   Rue Jean-Marie Carer

GOED TE WETEN

• Voor meer informatie over de 
circuits, is er het gidsje met 21 
wandelingen in de streek van 
Quimperlé te koop (Guide des 21 
balades en Pays de Quimperlé) in 
al onze kantoren. Ook kunt u op 
onze website terecht, onder de kop 
wandelingen. http://www.rando-
quimperleterreoceane.com 

• Meerdere mountainbike routes 
Deze routes zijn ingedeeld in vier 
verschillende moeilijkheidsniveaus. 
Ontdek ze in een van gidsen, te koop 
bij onze kantoren. 

Wandelroute :
MELLAC
• Wandeling naar Kernault :
  11,5 km
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Mellac

kruisbeeld

De sculpture van het kruisbeeld op de 
begraafplaats is markant en verdient 
een plek op de historische monumenten 
lijst. Het werk begon halverwege de 
15de eeuw en eindigde eind 19de 
eeuw. Het beeldhouwwerk presenteert 
verschillende religieuse figuren 
waaronder de Maagd, Sint Jan, Sint 
Michel en Christus.

Baye
Worst uit Baye

Baye, bekend en geprezen om zijn 
ambachtelijke andouille met de 
gelijkluidende naam, is een bestemming 
die de fijnproevers niet mogen missen. 
Het traditionele recept uit 1920 
wordt nog altijd gebruikt door de 
ambachtelijke slagerij Daniélou.

Bron Saint-Eloi

Deze bron vlakbij het centrum stamt 
uit de 19de eeuw en wordt omringt 
door metselwerk. Geplaatst op een 
kruis en opgedragen aan Saint-Eloi en 
Saint- Cornély, beschermers van het vee. 
Tijdens een processie werden de dieren 
gezegend bij het voorbijgaan aan de 
bron.

Menhir Van Laniscar

Enig overblijfsel van een oude reeks 
van menhirs herinnert deze met 
een hoogte van 3m60  aan het 
prehistorische erfgoed van de regio. Een 
ander hunebed bevindt zich ook in de 
gemeente : het hunebed van  Goalichot.

Kapel van Kerduté

Deze kapel, ook wel  Notre-Dame-de-
Pitié genoemd, dateert uit de 15de 
eeuw en bedient de dorpen Kerduté en 
Kervran. Het bouwwerk heeft de vorm 
van een latijns kruis. Op de westelijke 
gevel bevindt zich een trap die toegang 
biedt aan de klokketoren.

Le Trévoux

EN OOK
Mellac
• Parochie kerk Saint-Pierre aux
   Liens
• Moulin Blanc (ontdekkingsroute
   van de l’Isole)
• Kapel la Madeleine
• Kapel van Saint-Caradec
• Hunebed
• Feodale aardklont
Baye
• Kruis van Leing
• Bron en wasplaats Blad
Le Trévoux
• Bron van Saint-Herbot

Le Manoir de Kernault, à Mellac

Highland Cattle koeien in het park van Kernault
20 21

MELLAG - BEI - AN TREOÙ-KERNE 



Arzano - Tréméven - Rédéné

Ontdek ten oosten van Quimperlé deze 3 landelijke gemeenten 
waar vallei- en coulisselandschappen door elkaar lopen. Liefhebbers 
van natuur vinden hier vele wandelingen in beschermd gebied en 
vissers niet te missen plekken. Op meerdere plaatsen is erfgoed te 
bewonderen met het oog op zowel architectuur als historie.

Moulin du Roc’h

Deze watermolen ligt aan de Scorff en 
is een deel van een veel uitgebreider 
architectonisch geheel uit de 14e eeuw. 
Men vindt er een middeleeuwse terp, 
een stenen brug, een oude Gallische 
weg, een middeleeuwse visplek evenals 
de watermolen en haar bijgebouwen. De 
laatste molenaar stopte in 1974.

PRAKTISCH 

Contact Office de Tourisme 
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com

GOED OM TE WETEN

•  Voor meer informatie over 
wandelingen in deze 3 gemeenten, 
is er het gidsje met 21 wandelingen 
in de streek van Quimperlé te koop 
(Guide des 21 balades en Pays de 
Quimperlé) in al onze kantoren. 
Ook kunt u op onze website terecht, 
onder de kop wandelingen. http://
www.rando-quimperleterreoceane.
com.

• Meerdere mountainbike routes 
zijn ingedeeld in vier verschillende 
moeilijkheidsniveaus. Ontdek ze 
in een van gidsen, te koop bij onze 
kantoren.

De wandelingen :
RÉDÉNÉ :
• Balade entre Scaff et Scao : 7,7 km
TRÉMÉVEN :
• Wandeling van Kermec : 8 km
• Wandeling van de stropers rots :
   6,2 km
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Kerk Saint-Méen

Deze kerk uit de 16de en 17de eeuw 
staat op de lijst van historische 
monumenten. Is voornamelijk gebouwd 
uit graniet op de westerlijke toren 
en de torenspits na, die gebouwd 
zijn uit hardsteen. De gemeentelijke 
begraafplaats ligt rondom de kerk 
ondanks de meerdere uitbreidingen. Dit 
is vrij bijzonder.

Kerk Notre-Dame de Lorette 

Deze kerk uit de 16de eeuw werd 
aan het begin van de 20ste eeuw 
gerestaureerd. De klokketoren is 35m 
hoog.

Kapel Sainte-Marguerite

Dit rechthoekige bouwwerk is 
eigendom van de eigenaren van het 
landgoed de le Porte en dateert uit 
begin 16 eeuw. Doorboord door een 
granaat in septe mber 1944, maar werd 
snel gerestaureerd.

Tréméven
Bron van Saint-Yvi 

Deze bron is gesitueerd vlakbij 
ascylinder. Ze beschut een beeld van 
de heilige Diboan, als bisschop, die er 
later is geplaatst. Het water komt uit 
in een wasplaats in de buurt. Op de 
bodem bevindt zich een gat : men legt 
een speld op het wateroppervlak en als 
die direct in het gat valt, trouwt degene 
nog dat jaar.

Arzano

Rédéné

EN OOK
Arzano
• Bron Saint-Adrien (de kapel,
   reconstrueerd in de 19de eeuw is in
   1955 verdwenen)
• Chapelle Saint-Laurent
• Bron van Kervégant (oude kapel van 
   het kasteel Kervégant) 
• Bron Saint-Pierre et zijn wasplaats
   uit de 19de eeuw.
• Landgoederen van Laz, Penlan en
   Kerlarec (privés).
• Kerk Saint-Pierre-aux-Liens
• Oude begraafplaats (17de eeuw)
• Ascylinder van la Têne (tweede ijzertijd)
• Veenhoop van du Roc’h (XIIIde-
   XIVde eeuw)

Rédéné
• Bron Notre-Dame de Lorette
• Bron en wasplaats van Berluhec
• Vallei van Rosbigot en zijn lagunes

Tréméven
• Kapel Saint-Diboan
• Landgoederen van Roscado
   (XVIIde), Rosmaguer et Kerlavarec
   (XVIde en XVIIde)
• De molen van Fourden (18de eeuw)
• Monumentale kruisbeelden uit de
   XVIde en de XIXde eeuw
• Ascylinders Oude broodoven in Tréméven

Fourden molen in Tréméven

Le Scorff

Deze rivier ontspringt in de  Montagnes 
Noires en stroomt naar de Blavet in de 
rede van Lorient. Hij vormt de grens 
tussen de  Finistère en de Morbihan in  
Guilligomarc’h.

22 23

AN ARZHANAOU - TREMEVEN - REDENE 



Locunolé - Guill igomarc ’ h - Querrien

Neem de vallei route ten noorden van Quimperlé en doorkruis de 
charmante plaatsjes Locunolé, Guilligomarc’h et Querrien. Geniet 
van de landelijke wandelingen in de bossen of langs de rivieren. 
Dit rustige stukje van Quimperlé  en omgeving biedt u ongerepte 
natuur, ideaal voor vissers en liefhebbers van voortreffelijke natuur.

De Rotsen van de Duivel

PRAKTISCH 

VVV van de Roches du Diable
Chalet des Roches 
02 98 39 67 28
contact@quimperle-terreoceane.com
Geopend tijdens de 
zomervakantie

GOED OM TE WETEN

•  Voor meer informatie 
over wandelingen in deze 3 
gemeenten, is er het gidsje met 
21 wandelingen in de streek van 
Quimperlé te koop (Guide des 21 
balades en Pays de Quimperlé) in 
al onze kantoren. Ook kunt u op 
onze website terecht, onder de 
kop wandelingen. http://www.
rando-quimperleterreoceane.com.

• Meerdere mountainbike routes 
zijn ingedeeld in vier verschillende 
moeilijkheidsniveaus. Ontdek ze in 
een van gidsen, te koop bij onze 
kantoren.

De wandelingen :
LOCUNOLÉ
•  Wandeling van de molens :
   17 km
QUERRIEN
•  Wandeling van de Roches du
    Diable : 8 km

Locunolé
L’Ellé

Deze prachtige en sterke rivier van 60 
km lang stroomt door drie Bretonse 
departementen (Côtes d’Armor, 
Morbihan, Finistère) voordat ze zich in 
Quimperlé bij de Laïta voegt. Deze rivier, 
genoteerd « Classée Natura 2000 »,
wordt beschouwd als een van de meest 
woeste rivieren van Bretagne met 
haar heel afwisselende karakter met 
stroomversnellingen en rustige delen 
bij de molens. Een rivier van de 1ste 
categorie en bekend om zijn zalm. 

Guilligomarc ’ h
Kapel en bron van
Saint-Eloi

Bron en wasplaats
Saint-Méven

De bron bevindt zich in een omheining 
naast het parochiehuis. De heilige 
Méven behoort tot de grote Bretonse 
heilige genezers. Voornamelijk bekend 
als huidarts, daarom wordt het water 
uit deze bron eigenschappen toegekend 
bij het genezen van huidaandoeningen. 
Vlakbij kunt u een (met leisteen bedekt 
dak) wasplaats bezoeken.

Deze kapel in de vorm van een latijns 
kruis met een achthoekige klokkentoren 
en een koepeldak dateert uit de 16de 
en 17de eeuw. Decoratie en de beelden 
zijn uit die tijd. Een indrukwekkende 
bron  met omheining maakt het geheel 
compleet. Deze bron ligt dichtbij de 
kapel.

Kapel Onze Lieve Vrouwe 
van het Licht

Volgens een legende zou de bron van 
« la Clarté » op 300 m. van de kapel 
een geneeskrachtige werking hebben. 
Vele pelgrims zijn er heengegaan om 
hun ogen te bevochtigen of te wassen 
in de hoop hun gezichtsvermogen te 
verbeteren of te beschermen.

Bron de la Clarté
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Ervaar de kracht van de Ellé, een van 
de meest woeste rivieren van Bretagne, 
geniet van de rust van het bos en de 
fenomenale granieten chaos van de 
Rotsen van de Duivel. Dit natuurgebied 
is fantastisch voor fanatieke beoefenaars 
van buitensporten !
Op het programma: klimmen, wandelen, 
vissen in de rivier en kajakken. In 
Bretagne bezitten veel mystieke oorden 
een legende.

Querrien

EN OOK
Locunolé
• Kapel Sainte-Gertrude
• Kapel Notre Dame du Folgoët
• Kerk Saint-Guénolé
• Brug van Ty–Nadan
• Molen Mohot (XVIIde eeuw)
• Molen van Kerléon (XVIIde eeuw)
• Dubbele bron van Bodalec

Guiligomarc ’ h
• Kerk Saint-Méven
• Graf van Marie Pellan
• Kapel en bron van Saint-Julien 

Querrien
• Kapel Sainte-Anne
• Kerk Saint-Kerien
• Feodale veengronden van Restrenot
   en Botlan
• De vallei vanNaïc
• Gebied van Kerrant-Sparl
• Gebied van Katelouarn
• Meerdere broodovens, bronnen en
   wasplaatsen

Dit bouwwerk uit de 16de eeuw in 
de vorm van een Latijns kruis bevat 
gebeeldhouwde muurplaten. Niet 
ver hiervandaan vind u een bron, 
die beroemd was vanwege haar 
geneeskrachtige werking op het 
gezichtsvermogen.

Ieder eerste weekend van september 
vindt dit festival plaats. Concerten,
straattheater, ambachtslieden, kunst en 
vele andere animaties. Voor
iedereen toegankelijk.

Tomahawk Festival
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De wandelkaart met toeristische 
informatie en een spelletjes boekje 
is te verkrijgen in al onze
kantoren van de VVV.

LOKUNOLE - GWELEGOUARC’H - KERIEN

Ze biedt uitzicht op de typische 
landschappen van de rustige Bretonse 
valleien. 




