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Hier ben je aan het juiste adres voor een heerlijke vakantie. 
Een betoverende omgeving, de Baai van Morlaix en een 5-sterren domein en resort met alle comfort 
om je het leven gemakkelijker te maken. Maar hoe profiteer je ten volle van al deze mogelijkheden?

Wel … om je te helpen tijdens je verblijf hebben we een gloednieuwe Yelloh! Pass. Dit is de ideale gids! 
Vol informatie, praktische ideeën en handige tips voor een geslaagd verblijf. Het is de sleutel die 

je toegang geeft tot de uitmuntendheid van het domein en de regio. Als je erdoor bladert krijg je al snel een 
overzicht van de essentie van de lokale cultuur, de gastronomie, de levenskunst, de Bretonse taal, enz.

Je magazine is ook de uitdrukking van een levensstijl die tegelijk zen en dynamisch is, een levensstijl 
die we al jaren ontwikkelen en die openstaat voor de heilzame invloeden van de Baai. 

Ook jij kunt leven op dit ritme: wandelen, lekker niets doen, zwemmen in de zee, strandvissen … 

Onze Yelloh ! Pass is op jou afgestemd: hij drukt hedendaagse waarden uit die aansluiten bij de 
stromingen in de maatschappij, maar ook tijdloze en fundamentele waarden, zoals welzijn, de natuur … 

om er even tussenuit te zijn en te herbronnen.

Dus … veel leesplezier en geniet van je verblijf!

16 thema’s, 16 keer vind-ik-leuk!
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INGEN

Blijf
VERBONDEN

Ontdekken, verkennen, op zoek gaan, dingen delen, contact zoeken, banden smeden, zich verbonden voelen… 
Misschien	zijn	dit	wel	de	criteria	waaraan
we	een	geslaagde	vakantie	moet	voldoen.

Je bent eindelijk 
aangekomen
op de plaats van 
bestemming! Hoe laat 
begint de dansavond 
aan het zwembad? 
Wat zijn de laatste 
nieuwtjes op de 
camping?

Wat voor weer wordt 
het morgen? Zijn 
de Pilates lessen 
zijn ’s morgens, of ’s 
middags? Er bestaat 
een app waar je al 
deze informatie in 
één oogopslag kunt 
vinden … De enige 
echte, onontbeerlijke 

(en ook nog eens 
gratis!) app van
Yelloh! Village!
Deze	heeft	alles	
wat	je	nodig	hebt…	
Download	dus	snel	
de	app	van	Yelloh!	
Village	in	de	App	
Store	of	in	Google	
Play! 

Jouw community	

GOED NIEUWS! 
Dankzij onze getrouwheidskaart 
verzamelje u punten en wint je 
gratis overnachtingen om tijdens 
je volgende verblijf* van te genieten. 
Bovendien is de kaart helemaal 
gratis! Dus waarom zou je
 er niet van profiteren?

Kaart aanvragen? Eenvoudiger 
kan niet! Vraag de kaart aan op de 
receptie van uw campingdorp of 
vraag hem aan via onze website 
www.yellohvillage.nl.

YELLOH! PLUS…

WE LIKE!

DOEN!!!

DE getrouwheidskaart

*Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Kijk voor de geldigheidsvoorwaarden op yellohvillage.nl
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Ik kom eraan
“In een oogopslag neem ik onze nieuwe leefruimte op: de volumes, 
het comfort, de decoratie. Het tuintje en het terras. Leuk.
Alles werd in het werk gesteld, opdat we ons vanaf het eerste moment thuis 
zouden voelen. 

Zo, ik zet even een kopje koffie. Het lijkt wel of de koffiezet niets liever 
wil dan een heerlijk aroma van koffie verspreiden in ons nieuwe salon. 

Daarna ga ik het domein verkennen, een wandelingetje maken als “eigenaar” 
en dan ga ik onze vrienden opzoeken. Zij hebben hun caravan op een 
standplaats vlakbij gezet. We nemen samen een aperitiefje om dit begin 
van de vakantie waardig te vieren.”

... en de eerste 
referentiepunten

Het is eenvoudig. Het hart van het 
domein klopt rondom de zwembaden. 
Alle belangrijke plaatsen en diensten 
(bars, restaurants) bevinden zich 
in de buurt, evenals tal van activiteiten. 
In een cirkel rondom liggen dan 
de wijken. Ik kan altijd vertrouwen 
op de oranje bewegwijzering 
die me zeker de juiste weg zal tonen.

Oeps! We hebben geen 
boodschappen gedaan!

Geen probleem. Op vakantie 
kiezen we voor eenvoudig, zen en 
ontspanning. Dat begrijpen wij. 
Geen stress, de camping heeft 
aan alles gedacht: brood, 
een superette met 
een assortiment verse en lokale 
producten, een restaurant, 
afhaalpizza’s … voor elk wat 
wils dus.

Focus 

Leuk! Voor de kinderen jonger 
dan 12 is er het menu Loustic 
voor slechts 8.00 €   

Er is nog leven 
na de maaltijd 

En wat doen we vanavond? 
Bekijk het programma op 
de app van Yelloh ! Village 
of aan de verschillende 
uithangborden op het domein.

Ik zet me klaar

De juiste refl ex  LIFESTYLE

Voor

Na

De zwembaden
INGANG

CANOPIA

Diensten
Activiteiten

Een vereenvoudigd plan 
van het domein …

ONTHAAL
INGANG

DE BAR DE L A PL AGE
Een ideale plek voor wat verfrissing 
en om te genieten van een heerlijk ijsje

Camping

ONTBIJT
Het is 11 uur en het Ty Coz Café 
serveert nog altijd een lekker 
ontbijt: heerlijke koffie, geurende 
thee, een croissantje, 
vruchtensap … De ideale manier 
om de dag te beginnen. 
Op het eerste gezicht.

Eerste indrukken

 Ik ontdek een dorp op mensenmaat.
Een functionele omgeving te midden van schitterende palmbomen. Ik was meteen dol 

op het kleine en ietwat beschutte terras van Chez Soizic. Een charmante plek. 

LE  PTIT  RESTO DE SOIZIC  
Een ontspannen sfeer, 
sympathieke obers, 
een gevarieerde kaart: 
het recept voor geluk. 

PIZZA-PASTA
Op het plein van het dorp.
Handig voor een snelle hap!
 

# RELAX  #GASTVRIJ

  #VRIENDELIJK  #SEREEN  #HARTELIJK

Hebben 
de dames 
en heren 
gekozen?

ÉVELYNE, VIRGINIE, 
GALINA, 

en het hele team 
van het onthaal 

staan voor je klaar



YZ

BY LES MOUETTES

LIFESTYLE

6 7

Fitness	

De heilzame effecten 
van baden in de zee
Interessant: baden in de zee is als een thalasso 
light. Het heeft een heilzaam op de huid 
en het zorgt voor een intens gevoel van welzijn. 
Baden in de zee is een ware verjongingskuur 
voor je organisme. 

Na enkele dagen is het als een therapie. Het is ook 
niet moeilijk: 15 minuutjes in zee per dag volstaan 
om oligo-elementen en energie bij te tanken. 
Onbeperkt te herhalen!

Concreet biedt baden in zee je het volgende:
 minerale zouten
 een stevigere huid
 een kalmerend effect op de huid
 ontspannen spieren en eventueel
 minder pijn
 een relaxerend en stressverdrijvend effect
 een evenwichtiger humeur
 een betere bloesomloop en lymfedoorstroming.

Thalassotherapie 
Alles is begonnen 
in de Finistère
Zeebaden, inwikkelingen op basis 
van mariene oligo-elementen … 
deze basistechnieken van de thalasso 
zijn ontstaan in Roscoff. Dokter Bagot 
kwam meer dan een eeuw geleden 
op het idee.

Huidverzorging, verstevigende producten: 
heel wat winkels bieden gelijkaardige 
productlijnen aan en geven ook advies. 

Thalado, Algoplus in Roscoff

Ik spring erin!

Het cijfer: 

30 
Dit staat in gram 
per liter voor het 
zoutgehalte van 

de Baai van Morlaix	

QUIZ 
Welke zee heeft 

het hoogte zoutgehalte 
ter wereld?

De welzijnsformule
Het zeewater bestaat uit elf hoofdbe-
standdelen in homeopathische dosissen. 
Dit zijn ze in afnemende volgorde: 
chloride, natriumion, sulfaat, 
magnesiumion-ion, calciumion, kaliumion, 
bicarbonaat, bromide, boorzuur, carbonaat 
en fluoride.

Een verkwikkende cocktail!

AquaGarden, Charlotte en haar zus vonden het geweldig:  
“Waterspelletjes zijn echt te gek!”

Wij hebben water centraal geplaatst voor jouw welzijn. Kuier wat door de oase van groen rond 
de zwembaden. Je merkt al snel dat het water doordringt tot in het hart van het dorp. 

Gun jezelf 
een moment van 

ontspanning. 
PASCALE is onze 

wellness-specialist.

Plons!

Sportiever! 

Een populaire discipline!
Kustwaterwandelen betekent op een rijtje 
wandelen in de zee. Deze discipline, 
die toegankelijk is voor iedereen, is ontspannend 
en ze bevorderd de bloedsomloop. Op deze manier 
werk je efficiënt aan je uithouding en je verstevigt 
je hele lichaam. Op korte tijd is 
dit kustwaterwandelen zo populair geworden 
dat er nu officieel paden worden bewegwijzerd. 
Een discipline die in volle opmars is dus …

Opmerking: een pak, schoenen en handschoenen 
kan je doorgaans huren.
Meer informatie: marcheaquatiquecarantec.fr

Eerst een heerlijke duik. Dat komt goed uit, het zwembad is vlakbij. 
Badpak, zonnebril: check. Mijn hoed, de zonnebrandcrème – hop! - in mijn strandtas. 
Slippers, handdoeken … Alles in orde. 

Een boek lezen zal moeten wachten tot morgen. Dan ga ik naar de bibliotheek. 
In afwachting heb ik mijn Yelloh !  Pass. Even kijken wat die vertelt.

ANTWOORD
 De Dode Zee in het

Midden-Oosten: 275 g 
zout per liter! 

Handig om lekker op
je rug te drijven …

BALNÉOH !
En waarom niet genieten in water 
van 29°C en profiteren van de heilzame 
effecten van masserende stralen 
en zwemmen tegen de stroom in? 
Balnéoh ! Oh oh ooh !

DE BLUE L AGOON
Exotisch blauwe zwembaden, 

palmbomen, een tropische rivier 
… de Blue Lagoon 

heeft zijn naam niet gestolen!

Weelderige planten, geisers, 
een magisch eiland … 
Dat is Aquagarden, 
het kinderparadijs!

Ik duik 
erin!

# GRAPPIG  # SPEELS

  # ZORGELOOS  # ZEN  # LUDIEK
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Te gekke 
activiteiten!

De dag van Emile
Emil heeft het profi el: hij is dynamisch, hij houdt van 
contact en heeft een geweldige instelling. Altijd tegen 400%! 
(100% zen, 100% grappig, 100% georganiseerd en 100% 
empathisch). Hij heeft een goed gevulde dag voor de boeg.

Opstaan om 7u30. Dan een ochtendronde om de laatste 
details van de dag te fi netunen. Vroege vogels kunnen 
al terecht bij de voetbalsessie onder leiding van de 
sportanimatoren. Emile werkt aan de voorbereiding van het 
boogschieten voor de eerste vakantiegangers toekomen. 

10 uur. De eerste liefhebbers van boogschieten maken hun 
opwachting. Na de uiteenzetting van de veiligheidsregels, 
zijn ze vertrokken voor 2 uur. 

12u30. Tijd voor het dansje van het dorp. Emile haast zich 
naar het zwembad. Daarna kan het hele team samen lunchen. 
“In een team van 12 is het maaltijdmoment belangrijk. 
Het is een hele tafel vol. En de samenhang is echt 
fantastisch. Heel wat van mijn collega’s zijn vrienden.” 

14 uur. Deze namiddag staat een geleid bezoek aan het eiland 
Callot op het programma. Het is mooi weer en een twintigtal 
vakantiegangers van 4 verschillende nationaliteiten zijn op 
de afspraak voor de overstroombare weg die naar het eiland 
loopt. Emile kent het eiland goed, zijn grootouders woonden er.

De terugkeer is voorzien rond 18 uur. Een uurtje pauze 
tijdens de dansles (daar staat Emile niet voor in). Om 19 uur 
afspraak in de bar. De kleintjes laten zich omtoveren aan de 
make-upstand terwijl Emile zich bezighoudt met de ouders. 

Dan is het 21 uur. Er speelt een rockbandje in het theater. 
Dit is het moment voor de wekelijkse vergadering. 
“Elke week is er heel wat voorbereidingswerk. Opdat 
alles vlot zou verlopen, moet iedereen duidelijk weten 
wat er te gebeuren staat”. De vergadering wordt geleid 
in het Frans en het Engels.

23 uur. De vergadering is gedaan en de animatoren kunnen 
gaan slapen. Carole en Emile werken nog even verder 
en testen wat ideetjes voor 14 juli. Een bijzondere avond.

Middernacht. Slaap lekker. Geen tijd om schaapjes te tellen! 
“Tot morgen, op tijd en met de glimlach!”

Activiteiten op het domein

De meeste van onze activiteiten 
ter plaatse zijn gratis.
Zo vindt u op het domein omnisport-
terreinen, een op openluchtbasis voor 
boogschieten, laserschieten, blaaspijp. 
Maar daarnaast is er ook de tafeltennis-
tafel in de zaal. En er zijn de speeltuin 
en het nieuwe Maison des Enfants met 
de club Ouistiti voor 0-5-jarigen en de 
club voor 5-12-jarigen

Zwemmen
Welkom in de Blue Lagoon. 
Dit waterpark in openlucht (verwarmd 
water vanaf 4 mei) omvat een zwembad, 
reuzenglijbanen, een tropische rivier, 
een bubbelbad.
Buurvrouw Balnéoh ! is een overdekt 
verwarmd zwembad met een ludiek 
balneobad en een peuterbadje.
Aquagarden, dat is dan weer 
de waterspeeltuin voor de kinderen. 
Je vindt er een peuterbadje, 
waterstralen, een waterstructuur 
met reuzenemmer en 2 glijbanen.

Nog meer …
• Fitnessruimte met sauna en jacuzzi 
(voorbehouden voor +18)
• Sportwedstrijden, clubs voor 
5-12-jarigen in het laagseizoen, voor 
5-12-jarigen en voor 3-4-jarigen in juli 
en augustus • Bibliotheek 
• Spektakelruimte • Filmzaal

Avondanimatie 
Optredens, quizzen, concerten, film.

Activiteiten 
à la carte  (2) 
Ter plaatse:
Profiteer van de biljart-
tafels, de videogames en 
de minigolf met 18 holes. 
Je kunt ook fietsen huren. 
Tenzij je liever een ritje 
maakt te paard of met de 
pony ( juli/augustus)?

In de buurt:
Je kunt een zeekajak, 
catamaran, zeilboot of 
surfplank huren, je kunt 
gaan stand-up paddlen, 
diepzeeduiken (doop en 
verkenning), een boottocht 
maken, tennissen, golfen, 
vissen op zee, genieten van 
thalassotherapie, paardri-
den, bowlen, je wagen aan 
een avonturenparcours.

(1) Franse schrijver en humorist 
(1913-2005), onder andere bekend 
van ”“Les Carnets du major 

Thompson”
(2) betalende diensten

Pierre Daninos (1) zei het al: “Farniente is een heerlijke bezigheid. 
Jammer dat dat tijdens de vakantie niet gaan, want dan is het 
van essentieel belang om iets te doen …” Dus, wat doen we? 
Wel, inderdaad … keuze te over!

Actie!

 Ik ga niet gewoon op vakantie, ik beleef ervaringen.
De kinderen vinden het geweldig om te zwaaien naar de boten. Gisteren na het bezoek

aan het château du Taureau waren ze nog maar net aan het wuiven of een zeilboot kwam naar 
ons toe en nam ons mee aan boord! Bedankt skipper Erwan, die dacht dat we bootje-stop 

deden … En lang leve de solidariteit van de mensen op zee! 

SPORT !
In het grote zwembad worden 
soms geweldige wedstrijden 
aquavolley georganiseerd.

VERKENNERS
We maken een fietstocht 
in de omgeving.

Een bezoek aan 
het Château du Taureau: 
reserveer uw retourticket 
vanuit Carantec op: 
chateaudutaureau.bzh

# SPONTAAN  # NATUURLIJK  # VROLIJK

  # OPEN NAAR ANDEREN TOE  # ZELFZEKER

ÉMILE 
en zijn teamgenoten 

zijn er om u in 
de watten te leggen. 

Vraag hen 
om advies.
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Heb je het al gemerkt? De steden en dorpen hebben 
hier twee namen. Morlaix-Montroulez, Roscoff-
Rosko ... Voor de bezoeker zijn deze borden vaak 
het eerste contact met het Bretoens.

Je hoeft maar een kaart te bekijken om te begrijpen 
dat het Bretoens alomtegenwoordig is, vooral in 
de plaatsnamen, zoals Ty-Bihan, Ty-Coz, Pen al Lann, 
enz. Namen die veelzeggend zijn en die helpen 
om de streek beter te begrijpen.

De plaatsnamen begrijpen, de eerste stap 
om het Bretons te kennen.

De vaakst voorkomende: ker (huis, gehucht, dorp), 
coat (bos), lann (heide), croas (kruis), enez (eiland) 
menez (berg), roc’h (rots), mor (zee), poull (kreek, 
plas), milin (molen), porzh (haven), roz (heuveltje), 
ster (stroom), ty (huis), coz (out) bihan (klein), toull 
(gat), maen/men (steen), nevez (nieuw), glaz (rivier 
en de kleur groen in het algemeen), enz.

Bretons in het dagelijks leven

Het dagelijkse taalgebruik moet niet onderdoen. 
Het wordt opgeluisterd met kleurrijke woorden 
zoals bigaille, dat staat voor de muntjes die je 
onderaan in je geldbeugel vindt, of pochons, plastic 
zakjes, ben, een broek, ribines of riboul, wegen. 
En gouelle, dat gulzig betekent.

Het Bretons is een beeldrijke taal. Zo ontleende 
het Frans heel wat woorden aan het Bretons Dat 
noemen we “bretonnismen” 1). Dit zijn er een paar: 
coaguer (deuken, krom), glabousser (babbelen, pra-
ten zonder nadenken), grignouser (huilen), karguer 
(laden, vullen, vb.: j’ai kargué mes bottes), lonker 
(schrokken, buitensporig drinken) ribouler (niet kun-
nen stilzitten, feesten), strinker (spatten, spetteren).

Met deze woordenschat kom je al een heel eind!

1) Wil je er meer over weten, neem dan een kijkje op de blog van Hervé 

Lossec, auteur van twee boeken over het onderwerp lesbretonnismes.
canalblog.com

Geen complexen ten opzichte van het Bretons! Er wordt gezegd dat de meeste 
Bretoenen, behalve de oudere generatie, nog maar een paar woorden kennen 
ondanks de lovenswaardige inspanningen van de Diwan-scholen. Leuk! Mijn 
magazine stelt me voor om wat aan mijn conditie te doen. Hoe zit het precies 
met die taalelementen …

In het westen  
duren de dagen 
langer

Door zijn ligging in het 
westen van Europa geniet 
je in de Finistère van langere 
avonden. Een ritme dat 
perfect past bij vakantie. 

Een uurtje extra ’s avonds, dat 
betekent mooie wandelingen, 
een wat langere wandeling 
langs de kades en 
genieten van prachtige 
zonsondergangen. 

Goed nieuws, ook voor 
de vroege vogels :)

Penn ar Bed 
vs Finistère
“Penn ar bed” is de oorspron-
kelijke naam van de Finistère in 
het Bretons.

De naam Finistère werd zonder 
veel omzien gekozen bij de 
Revolutie en verwijst naar de 
geografische ligging, maar dat 
niet alleen. 
In werkelijkheid gaat het 
om een verwijzing naar 
de Benedictijnenabdij van Loc 
Mazé, van Saint-Mathieu dus, 
in het Latijn “finibus terræ“.
Hoewel Finistère in het Frans 
dus “einde van de aarde” 
betekent, hebben de 
bewoners van de streek er 
in hun moedertaal een heel 
andere betekenis aan gegeven. 
“Penn ar Bed” betekent immers 
“Hoofd van de Wereld”. 
Naar het voorbeeld van een 
boegbeeld dat door de golven 
klieft. 

Om het departement 
te promoten en deze oor-
spronkelijke betekenis weer 
actueel te maken, werd een 
merk gecreëerd: 
“Tout commence en Finistère”.

De kom is hier een 
ware cultus  
In Bretagne drinkt men uit een kom! 
Het aardewerkbedrijf Henriot-Quim-
per, opgericht in 1690, is beroemd 
voor zijn creaties en met name zijn 
kommen. Sommige modellen worden 
versierd door kunstenaars. Wil je er 
meer over weten, dan kan je terecht 

in de winkel of een bezoek brengen 
aan de ateliers.
De kommen worden uiteraard 
gebruikt om uit te drinken – cider, 
laiz ribot – en om soep uit te eten. 
In Bretagne kan je natuurlijk ook pro-
fiteren van de gezonde lucht … Wat 
zit er, behalve de geur van jodium, nu 
precies in zo’n heerlijke teug gezonde 
lucht? Analyse en heilzame effecten.

Onbeperkt te gebruiken
De zeelucht is rijk aan negatieve 
ionen (zuurstof en jodium). Het hoge 
gehalte aan oligo-elementen verwijdt 
de haarvaten en verhoogt de uitwis-
selingen tussen het organisme en de 
mariene omgeving.

De zeelucht bevindt zich uiteraard bo-
ven de zee en ook boven een smalle 
kuststrook. Ze is rijker aan zuurstof en 
armer aan CO2 dan de continentale 
lucht dankzij de fotosynthese door de 
wieren, ze bevat ook meer waterdamp 
(hygrometrie) en minder vervuilende 
stoffen en zwevende partikels. 

Adem dus maar diep in en uit! Proost 
… gezondheid! 

Finistère 
First
De Finistère is erg geliefd, 
en niet alleen bij toeristen. 

Elk jaar stelt de website 
Topito een Top 20 op 
van de departementen waar 
het goed leven is. 
De internetgebruikers 
plaatsten de Finistère al voor 
het 2de jaar op rij op nummer 
één.

De Finistère en de zee, dat 
is een liefdesverhaal, maar ook 
een verhaal van grote zeilers.
Armel Le Cléac’h, geboren 
in Saint-Pol-de-Léon, Loïc 
Perron, Jérémie Beyou, Nicolas 
Troussel …  zij leerden allemaal 
zeilen in de watersportcentra 
van het departement ...

De Finistère heeft ook 
het record van Frankrijk met 
4700 km wandelpaden, waar-
onder de GR34 die er 
helemaal omheen loopt. 
Het traject Roscoff-Locquirec 
werd zelfs verkozen tot 
favoriete pad van de Fransen!
Kukeleku! Of Kokaralur! zoals 
men in het Bretons zegt.

Finistère 
aan de top
Een van de vooruitstrevende 
industrieën in de Finistère is de 
algenverwerkende industrie. 

Oorspronkelijk werden de 
algen gebruikt als bodemver-
beteraar. Ze werden zo in de 
grond gestopt of onder de 
vorm van kalk (langs de hele 
kust zijn kalkovens terug te 
vinden) om zo de zuurtegraad 
van de grond te verminderen.

Vandaag worden de algen aan 
de hand van vooruitstrevende 
technologieën gevaloriseerd 
onder de vorm van plastic, 
verf, biobrandstof of asfalt!

Het CNRS 1) van Roscoff voert 
ambitieuze onderzoekspro-
gramma’s uit rond dit thema. 

Algen worden ook gebruikt in 
de samenstelling van heel wat 
cosmetische producten. 

Sommige algen zijn ook eet-
baar. Op de website algues.info 
vind je een lijst en recepten.

1) Centre National de la Recherche 
Scientifique

Kenavo: Wat betekent dat?

Meer informatie over 
deze onderwerpen? 
CAROLINE en haar 

team van Punt I 
kunnen u meer vertellen.

breizh attitude

Het cijfer: 

1977 
Dat is het jaar 

waarin de Diwan-
scholen werden 

opgericht.

Deze tweetalige, 
associatieve, vrije en gratis 

scholen bieden, onder 
contract met de Staat, 

openbaar onderwijs in het 
Bretons, van de kleuter-

school tot de universiteit. 
à l’université.

ANTWOORD
 de kiem

EEN MUST
De zonsondergang 
bewonderen boven 
de klokkentoren 
van Saint-Pol-de-Léon

PADDLE L ANGS DE KUST
Tot de troeven 
van de Finistère behoren 
zeker ook de watersporten

QUIZ 
Wat betekent Diwan?

 1. de eik
 2. de kiem
 3. de wortels

Het getal: 

50 
Dat is eind juni 
in minuten het 

tijdsverschil tussen 
de zonsondergang in 

Straatsburg 
en in Carantec!

Welkom 
in de Far-West!
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Ziehier, alles wat je moet we-
ten over eco-verantwoordelijke 
handelingen: 

1. Respecteer de omgeving en 
bescherm de lokale ecosyste-
men: laat nooit afval achter 
tijdens een wandeling of op 
het strand, en blijf afval sorte-
ren. Neem een vuilniszak mee 
tijdens je wandelingen. 

2. Dieren zijn verboden op alle 
stranden van de gemeente, 
en dit in het kader van het 
departementale gezondheids-
reglement (artikel 95-2)

3. Om de erosie van de duinen 
te voorkomen, blijf je op de 
bewegwijzerde paden en de 
trappen die uitgeven op de 
stranden. Parkeer je voertuig 

op de parkings. 

4. Gooi je sigarettenpeuken 
niet op het strand: het duurt 12 
jaar voor een peuk verdwijnt ... 
neem een pocket-asbak mee!

5. Het grondgebied van de 
gemeente herbergt heel wat 
beschermde natuurlijke soor-
ten. Neem tijdens uw excursies 
genoegen met het observeren 
van de flora: wandel op de 
paden en pluk geen bloemen. 
Help ons om de fauna en flora 
te beschermen! 

6. De kustweg GR 34 is voor-
behouden voor voetgangers en 
bijgevolg verboden voor fiet-
sen, quads … En onze vrienden 
de honden moeten aangelijnd 
blijven. Bedankt!

De natuur in het hartje
van de camping
Het domein en resort wil geen arboretum zijn, 
maar dat betekent niet dat er niet enkele soorten 
staan die meer dan de moeite waard zijn. 

Een ervan, de opmerkelijke Palmiera Canariensis 
is op 30 jaar tijd een waar symbool van het domein 
geworden en vormt een ware oase langs 
deze noordelijke Bretonse kust die profiteert 
van de warme golfstroom.

Dit is immers het echte geheim, het vriest hier 
bijna nooit. Zelfs minder dan aan de Azurenkust!

We hebben sinds 1972, het jaar waarin de 
camping werd opgericht, uiteraard ook de nodige 
inspanningen geleverd en jaarlijks nieuwe soorten 
aangeplant. 

Vandaag houdt een team van vijf mensen zich bezig 
met de vernieuwing en het onderhoud 
van de planten, volgens de adviezen van een 
landschapsarchitect. 

Op het domein val je van de ene verrassing 
in de andere. Zo zijn er de Echiums met hun 
blauw-paarse schacht die tot 3 m groot kan 
worden! En er zijn nog exotische soorten, zoals 
cordylines, yucca’s, Hydrangea paniculata 
grandiflora, hortensia’s en heel wat kruidachtige 
planten ....

Flaneren
Tuinen & velden
De hortensia’s zijn de symbolische planten van de tuinen 
in Carantec. De kleur van hun bloemen varieert naargelang 
de samenstelling van de grond en de blootstelling. Hun wortels 
hechten zich in de leisteen en ze kleuren blauw! Je vindt hier 
ook magnolia’s, camelia’s en rododendrons. Deze laatste bloeien 
op het einde van de winter.

Het omliggende platteland doet het minstens even goed. 
Hoe dichter je bij de laatste maritieme uitlopers van het plateau 
van Le Léon komt, hoe meer artisjokkenvelden je tegenkomt. 
Ze vormen een ware zee van artisjokken die over de heuvels rolt ... 
Deze uit Italië afkomstige distel aardt hier bijzonder goed. 
Hij wordt geteeld voor de knop van zijn bloem, die overheerlijk is.

De Jardin
Delaselle
Dit is een exotische tuin op 
het eiland Batz. Deze werd 
in 1897 aangelegd door 
een pionier: George Delaselle. 
Hier vind je verschillende 
soorten die allemaal getuigen 
van de heilzame invloed 
van de golfstroom.

Ongebruikelijk
Iedereen keek ’s avonds vanop het 
terras weleens naar de sterrenhemel 
en deed een wens bij het zien van een 
vallende ster? Wist u dat er in 1991 
hier vlakbij een meteoriet is gevallen?
Het gaat om een chondriet L5, een 
steenachtige meteoriet die werd 
gevonden in Henvic. 
De ontdekker ervan had niet ver van 
zijn dorp een vuurbal gezien en vond 
de intacte meteoriet met smeltkorst 
op een pad. Hij weegt 19 g.  
Jaarlijks vallen er 80000 van dergelijke 
keien uit de ruimte en sommigen zijn 
een fortuin waard (tot 10 keer zoveel 
als goud). Dus, kijk altijd goed rond 
als je gaat wandelen! En vind je een 
meteoriet, wees dan voorzichtig … 
wacht tot ze afgekoeld is voor u hem 
opraapt  !

Doe een wens!
De sterrenregens in 2019
Lyriden: van 16 tot 26 april.
Maximale activiteit op 23 april.
Êta aquariden: van 19 april tot 28 mei.
Maximaal op 5 mei. 
Ariëtiden: van 22 mei tot 2 juli. Maxi-
maal op 7 juni.
Perseïden: van 20 juli tot 25 augustus. 
Maximaal op 12 augustus.

Un bon plan(t) 
De Exotische tuin 
van Roscoff
Wie gemakkelijk zeeziek 
wordt en liever niet naar 
het eiland Batz gaat, kan 
terecht in de exotische tuin 
van Roscoff die een mooi 
overzicht van exotische 
soorten aanbiedt. Je waant 
je in een tropische jungle die 
wordt gedomineerd door een 
indrukwekkende granieten 
rots. Zeker een bezoek waard! 
In de winkel worden planten 
te koop aangeboden.

Onze acties 
voor het milieu
Het domein-resort Les Mouettes 
zet zich al meer dan tien jaar in voor 
een duurzaam toerisme. Vandaag 
vertaalt zich dat concreet in de 
recyclage van afval, waterbespaarders, 
het ter beschikking stellen van com-
postmogelijkheden, de verwarming van 
de zwembaden met warmtepompen ...

Om onze koolstofafdruk te verkleinen 
verhuren wij ook fietsen (klassieke 
en elektrische)

Een ecologische vakantie

De natuur van Les Mouettes neemt je onder haar vleugels. ’s Avonds hoor je de 
golven op het strand. Ze wiegen je in slaap ... Bomen en struiken zijn alomtegenwoordig 
op de site, blœ men ook. Eigenlijk bevinden we ons hier in de tuin van Eden!

Op zoek naar de natuur ...

Ik ben eco-verantwoordelijk

Bedreigde soorten
Al eeuwenlang is Bretagne 
een Ark van Noah voor 
de planten. 
De regio herbergt immers 
planten van over de hele 
wereld. Dit komt door 
de maritieme roeping 
van de Bretoenen. Heel wat 
van hen bevoeren de zeeën 
en onder andere dankzij 
de handelsvloten brachten 
zij exotische soorten mee 
naar huis. 
Het botanische Conservatorium 
van Vallon de Stang-Alar, 
niet ver van Océanopolis 
in Brest, zet deze traditie 
verder. 
Je vindt hier een prachtige 
collectie exotische planten.

Ik vind het 
leuk, heel leuk, 
het allerleukst ...

LE  JARDIN DEL ASELLE

DE E XOTISCHE TUIN VAN ROSCOFF

Het domein & resort 
is een oase van groen
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Bonjour Virginie,
c’�t Captain’ R	ko

Suite à votre entretien 
téléphonique, Michel me demande 

si l’intitulé de la facture 
�t à votre nom ou à celui 

de M. le Maire ?
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Een goede vangst 
met Kapitein Louët
Oei! Fanch Louët zit met zijn handen in zijn haar, hij 
heeft zijn lijnen weer eens door elkaar gehaald ...  

Snel! Help 
hem de lijn 
te vinden 
waarmee hij 
een baars heeft 
gevangen*.

* De baars is een 
van de vissen 
die het meest worden 
gevangen in de baai. 
Het vlees is overheerlijk, 
vooral wanneer 
de vis met 
de lijn wordt 
gevangen.

Het piratenoog!
Balidar de piraat en Goëlic, zijn trouwe 
kompaan, nodigen de kinderen uit om 
het kleine piratenstadje Roscoff te 
verkennen. Hier leren ze al spelend. 

Voor de groteren is er een erfgoedcir-
cuit met 31 zuilen met uitleg.

Speelboekje en ontdekkingsfolder, 
gratis, beschikbaar bij de toeristische 
dienst van Roscoff.

De kids

Oh! Wat heeft Kapitein Louêt 
in zijn hand?!!!

 Een reuzengarnaal van Callot
 Een levende kreeft van Roscoff
 Een gekookte langoustine

Super! spelletjes 

Antwoord: een schitterende blauwe
kreeft van Roscoff

Hoe ademt een vis?
In tegenstelling tot de mens kan een vis alleen 
onder water ademen. Dat doet hij met zijn 
kieuwen. Waar bevinden die kieuwen zich?

 In zijn mond?

 In zijn mond?

 In zijn mond?

 In zijn mond?

Mijn profiel

Op vakantie leer je iets over jezelf. En de testen in de zomermagazines 
helpen daarbij. Hier is een ludieke test: welk type vakantieganger ben jij? 

Vakantietest
Voor jou is vakantie gelijk aan ?

F Rust
C Ontdekking
A Sterke sensaties
R Herbronnen

Op vakantie kies je eerder voor :

R Fietsen
C Kajakken
A Surfen
F Wandelen

Welke activiteit zou jij leuk vinden 
tijdens je vakantie?

C Een geleid historisch bezoek
A Diepzeeduiken
F Wandeling langs de kustpaden
R Land art

Welke Bretonse pannenkoek 
zou jij graag proeven?

A Pannenkoek met worst en appel
C Pannenkoek met Sint-Jakobsvrucht 
en zeekraal
F Pannenkoek met tomaten, uien van 
Roscoff
R Pannenkoek met geitenkaas en 
honing van de Monts d’Arrée

Jouw vakantielectuur?

R Een boek over persoonlijke 
 ontwikkeling
A Een goede detective
F De bestseller van de zomer
C Een toeristische gids van de streek 
waar je verblijft

Jouw favoriete activiteit 
op de camping

F s Morgens ontspannen 
 in de bubbelbaden
C Leren boogschieten 
A Genieten van sterke sensaties 
 in de reuzenglijbanen
R Een sessie aquafun volgen
 in het zwembad

Meestal F: je houdt echt van farniente, 
zen, lekker genieten.

Je verplaatst je weinig, je blijft veel op de 
camping of je gaat te voet naar Carantec, 
je gebruikt de kustweg om naar het strand 
te gaan.
Activiteiten: strand, ligzetel, lezen, massage, 
bubbelbad, ’s morgens wat zwemmen, rustig, 
wandelen of lezen terwijl de kinderen in 
de club of het zwembad zijn. Je gebruikt de 
elektrische fietsen die verhuurd worden aan 
het Punt i om je te verplaatsen. ’s Avonds 
kijk je graag naar de zonsondergang vanaf 
het uitkijkpunt van de camping. Je dineert 
vaak in het P’tit resto de Soizic. Favoriete 
drankjes: smoothie en mojito

Meestal A: je bent eerder actief 
en avontuurlijk.

Je bent een beetje een waaghals en je kent 
geen angst.
In het waterpretpark ga je meteen van de 
moeilijkste glijbaan: de kamikaze. 1ste reflex: 
naar Punt i gaan om te kijken welke activi-
teiten er worden voorgesteld: paardrijden, 
hoogteparcours. Je huurt een kajak om rond 
het eiland Callot te varen. Je kookt wat je 
gevist hebt. Je aarzelt niet om voor het eerst 
een oester te proeven op het marktje van 
de camping. Je hoogtepunt: diepzeeduiken 
in de Baai van Morlaix. Oog in oog met de 
gorgonen, anemonen, zeesterren, kreeften … 

Meestal F: nieuwsgierig.

Je hebt je verblijf al goed voorbereid 
(je bezoek aan het Château du Taureau 
heb je al gereserveerd). 
Bij je aankomst ga je naar Punt i om de 
laatste details te kennen die nog ontbreken 
om je uitstappen te organiseren. Je schrijft 
je in voor de wandelingen die worden 
georganiseerd door het animatieteam van de 
camping: bezoek aan Morlaix, Roscoff, het 
eiland Callot. Je profiteert van de sessies 
boogschieten die georganiseerd worden 
door Émile. Je vindt het leuk om de lokale 
specialiteiten op de markten te leren kennen 
en je proeft de verschillende Bretonse 
bieren die aangeboden worden in het Ty Coz 
Café. ’s Avonds geniet je van de talenten 
van de artiesten die optreden in het theater 
van het domein.

Meestal R: verantwoordelijk.

Je huurt een fiets om je tijdens je verblijf 
te verplaatsen. Je let op je gedrag tijdens 
je vakantie: je sorteert je afval correct, 
je koopt zoveel mogelijk lokale producten. 
Je neemt graag deel aan de animaties 
om mensen te ontmoeten. Je leent een 
boek aan Punt i en je laat er het boek dat 
je net las achter, want je vindt het leuk om 
te delen. Je hebt een leuke tijd met je twee 
jonge kinderen in de nieuwe speelzaal die 
voorbehouden is voor de o- tot 5-jarigen.

* Plant met vlezige stengels en zonder 
blaadjes, die groeit op de plaatsen die vrijkomen 
bij laagwater.
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Inspireren

Het leven in het blauw
Zen, levendig of dromerig; de Baai van Morlaix is een weerspiegeling van onze passies.  

Voor wie houdt van de openlucht biedt ze een ongelofelijk gevoel van vrijheid, want ze is een 
uitgestrekt speelterrein waar iedereen kan duiken, rennen, glijden, wandelen, zwemmen! 

Ziehier tien leuke manieren om je te herbronnen.
Of wat er gebeurt wanneer het grote blauw je uitnodigt om je te vermaken in het groen ...

IN DE VROEGE OCHTEND GAAN VISSEN
en even blij worden als een klein kind 

als je messen verzamelt

NAAR TAHITI  GAAN
Voor onvergetelijk leuke momenten 

op dit strand.
 

FIETSEN HUREN 

en rond het eiland CALLOT fietsen

KAJAKS HUREN 
Dolfijnen spotten, de kust verkennen

EEN DUIK NEMEN IN HET GROTE BL AUW  
in mijn favoriete kreek

EEN DAGJE  TUSSEN DE BOMEN 
in het Écopark Adventures, Penzé

OP AVONTUUR GAAN 
te paard over geheime wegen

EEN PARCOURS MET 9  HOLES 
op de Golf de Carantec, met uitzicht op zee

OPSLAAN, SMASHEN, EEN DROPSHOT SLAAN 

OP GRAVEL op de tennisclub van Carantec.

SURFEN  zuurstof bijtanken, de gezonde
jodiumhoudende lucht inademen
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La Grande Grève G 600 O       ●     

Plage du Port G 100 O ●  ●   
Plage de La Grève Blanche FZ 200 NO ●     

Plage de Pors Pol  K 100 N
Plage de la Chaise du Curé K   50 N     

Plage de Kelenn Z 400 N ● ● ● ●   ● 

Plage de Penquer K 100 N      

Plage du Cosmeur Z 250 NW ●     
Plage de Roc’h Gored Z 100 NO      

Plage de Tahiti Z 200 NO       

Plage du Clouët Z 1000 O ●  ●   

Op het ritme van de baai

Een originele kaart ...
Dit is een kaart van de Baai 7000 jaar geleden, van toen 
de tumulus van Barnenez werd gebouwd (ze werd 
gemaakt op basis van wetenschappelijke gegevens: 
gegevens over het niveau van de zee).
De huidige eilanden waren verbonden met de zee. 
De zee bereikte tijdens het terugtrekken van het water 
de huidige laagste grens van de getijden. 
Ga blij laag water voor de zee staan wanneer het vloed 

is en stelt u zich een vochtige vlakte voor, bedekt 
met grassen, bossen. Een rookpluim in de verte verraadt 
de aanwezigheid van een dorp, daar waar vandaag niets 
meer is dan een veld vol algen en wadden, rotsen …
7000 jaar geleden bevonden we ons op het einde van het 
paleolithicum. Een schaarse bevolking leefde verspreid 
over Armorica. Er werd gejaagd op beren, tijgers, herten 
en waarschijnlijk ook mammoets. Brrr ...

Wist je dit al? Je bent hier 
vlakbij Tahiti. 
Het strand van Tahiti ... 
waarvan de schoonheid 
doet denken aan het 
eiland in de Stille Oceaan. 
Tahiti werd verkozen tot 
4de mooiste strand van 

Bretagne. Het is een on-
gerept strand dat een on-
metelijk uitzicht biedt op 
het Château du Taureau en 
de eilandjes van de baai. 
Het eiland te midden van 
de eilandjes is Callot, en 
dat heeft heel wat mooie 

verrassingen in petto.
Prachtige kreken met heel 
fijn wit zand, beschut door 
indrukwekkende rotsmas-
sa’s. Het lijkt wel of hier 
een vleugje Seychellen 
hangt!

De eilanden, te vœ t, 
met de fiets, met de boot ...
Carantec leeft op het ritme van de getijden en 
de landschappen vernieuwen zich telkens de zee opkomt 
of zich terugtrekt. De baai ondergaat tweemaal per dag 
een heuse transformatie. 

Je kan dus op verschillende manieren naar de eilanden. 
De “verste” eilanden bereik je met boten van de zeevaart-
maatschappijen.

Sommige eilandjes zijn niet toegankelijk, ze zijn slechts 
zichtbaar vanuit de verte tijdens een rondvaart. Dit zijn 
natuurreservaten waar zeevogels zich kunnen voortplanten. 

De dichtstbij gelegen eilanden zijn ook te voet bereikbaar 
bij laag water*: zoals Callot en Sieck. 

Opgelet, ga nooit te voet naar een eiland zonder de uren 
van de getijden te kennen. Op Callot en Sieck worden ze 
uitgehangen aan het begin van de weg die overstroomt. 
Volg de indicaties heel precies op. Terugkeren doe je best 
ongeveer anderhalf uur voor het uur van het hoogwater.

Op het strand ...
De jongsten bouwen zandkastelen, maken pasteitjes 
en spelen met hun schopjes langs het water. Of ze zoeken 
schelpen, krabbetjes … ze stoppen ze in hun emmertje 
vol zeewater en brengen ze vrolijk naar hun mama, 
die ze dan weer in zee gooit voor ze naar huis gaan. 

Je kan een heerlijke duik nemen onder het toeziend 
oog van de strandwachter. In de verte zie je de zeilboten 
die verstoppertje spelen met de eilanden, en niet 
ver van de kust de evolutie van de Optimistjes. Je kijkt hoe 
de surfplanken en kajaks rond een uitloper varen, 
als je tenminste niet in slaap valt op je handdoek tussen 
twee hoofdstukken van een page-turner

Een kleine  
vissersgids 
naargelang je uitrusting

- Een vislijn: baarzen, makrelen
- Een sikkel: zandspieringen
- Een schepnet: garnalen, 
meervallen (niet eetbaar)
- Een Zwitsers zakmes: 
mosselen, wilde oesters
- Veel geduld: kreeft
- Stevige handschoenen: 
koningskrabben
- Een duikerspak en een 
snorkel: spinkrabben
- Een duikerspak en flessen: 
zonnevis, tong, zeepaling, 
baars, roodbaars?

Opgelet, al deze vangsten 
zijn gereglementeerd. De 
reglementen worden uitgehangen 
door de gemeente.

Meer details vind je op de 
website comptoirdespecheurs.
com en daar tik je Carantec in

De Baai, een groot 
geschiedenisbœ k
De gebouwen van de baai 
van Morlaix vertellen over 
de geschiedenis van deze 
plek. De eeuwenlange 
bezetting door de mens heeft 
zijn sporen nagelaten en die 
weerspiegelen de specifieke 
kenmerken van elk tijdperk.

7000 jaar geleden: religie
De Cairn de Barnenez, 
een oud heiligdom ...

500 jaar: oorlog
Tijdens de invasies van over 
zee houdt het Château du 
Taureau de wacht ter hoogte 
van de ingang van de rivier 
Morlaix

300 jaar: handel 
De vuurtorens en bakens, soms 
gebouwd op een rots vlek 
boven het water en 
onderworpen aan de getijden, 
gidsen de vissersboten 
en handelsschepen.
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BESCHRIJVIN
G

Legende : Beschrijving van het strand: : Z: Zand - K: Kreek - G: Grève - FZ: Fijn zand
Oriëntering van het strand: N: noorden - Z: zuiden - O: oosten - W: westen

Dit wordt dolle pret !
Getijden zijn leuk. Op een paar uur tijd krijg je een heel ander landschap.
Bij laag water kan je profiteren van eindeloos veel plaats, oneindig ver, bijna 
tot aan de horizon. En bij laag water komt het water tot aan de dijken 
en stroomt het over de stranden.

Vamos a la playa !

PL AGE DE L A GRÈVE BL ANCHE ,
CARANTEC

Het cijfer: 

113 
Dat is de hoogste 

getijdencoëfficiënt 
van het seizœ n

De zee behaalt dit record-
niveau op 1 september.
Deze vloed vertoont 5 

dagen lang een coëfficiënt 
van meer dan 100!

Dit is ook het geval van 2 
tot 4 augustus. Ideaal voor 

het strandvissen.

ANTWOORD
8 meter

QUIZ 
Wat is het verschil in 
waterstand die dag? 
(Niveauverschil hoog 
water / laag water)

4, 6 of 8 meter?

Zin om de regio 
te ontdekken? 

CAROLE 
kan je daarbij 

helpen.
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gastronomie

De terugkeer van de picknick
Wat Nino Ferrer 1) ook beweert, picknicken zonder 
augurken kan best! Ideaal wanneer je er een dagje 
op uittrekt. Voor wie houdt van eten in openlucht, 
de picknick is weer helemaal terug. 

Ideaal 
voor fijnprœ vers
Dit zijn enkele plaatsen waar u het water in de mond 
krijgt:  

Producten uit de zee. 
Hou je van producten uit de zee? Mis dan zeker 
het spektakel van de veiling van Roscoff niet. 
Vanuit een galerij kan je binnenkijken in de lokalen 
waar de vis wordt gesorteerd. Je krijgt 
er spectaculaire exemplaren te zien (vissen, krabben, 
kreeften). 

Maar het hoogtepunt van het spektakel 
is de verkoop op afroep met zijn codetaal. 
De bezoeken zijn voorzien van uitleg.

Tip: doe zoals de mensen van de streek en profiteer 
van de verkoop op de kaai, wanneer de vangst 
wordt gelost.

De markten
 Dinsdag: Saint-Pol-de-Léon (tot 14 uur)
 Woensdag: Roscoff (de voormiddag), Landivisiau 

 (de hele dag)
 Donderdag: Carantec (de voormiddag)
 Zaterdag: Plouescat (de voormiddag), 

 Morlaix (de voormiddag)

Het kruidenierswinkeltje
Onze kruidenierswinkel “Votre Marché” bevoorraadt 
zich ook bij lokale producenten en biedt heel 
wat specialiteiten aan. 

En ook:
Op de camping: afhaalrestaurants

 Ook het ontdekken waard:
 De vis en zeevruchten van Willman, de oesters van

 Carantec van de producenten Morvan en Madec,
 heerlijk en rijk aan jodium
 De Bretonse bieren Bleizy Du in Morlaix.

De niet te missen crêpes, de karamel met gezouten 
boter, de wordt van Guéméné, enz.

Een p’tit rosé  
van Roscoff?
De roze ui van Roscoff is geliefd om zijn 
smaak. Ook de grote chefs weten deze 
ui te waarderen. Hij kreeg zijn AOC 
in 2009 als beloning voor jaren 
van inspanning en een kwaliteitsvolle 
productie. 

De rosé de Roscoff wordt gezaaid 
in de herfst en dan uitgepoot vanaf het 
begin van de lente om geoogst 
te worden in juli.

Hij wordt gekenmerkt door de roze 
kleur van zijn jurk en vruchtvlees. 
In 2013 bekroonde een AOP (appella-
tion d’origine protégée) de specifieke 
smaakkwaliteiten. 

De ui van Roscoff AOP onderscheidt 
zich van de roze ui van Bretagne door 
een specifieke productiezone, 
een manuele reiniging van het product 
en een specifiek lastenboek. 
De ui van Roscoff wordt aanboden 
in de kenmerkende vlecht.

Koop je lokaal, dan kan je genieten van het proeven van nieuwe producten.
Het korte circuit is ook een garantie op versheid. 
Dus waarom zou je deze producten niet zelf bereiden? 
Wat een meevaller, mijn magazine staat vol eenvoudige receptideeën.

Mmmmm!

LEKKERNIJEN
Of lichouseries in het Bretons.

Zoals de Kouign Amann van het marktje. 
Moeilijk te weerstaan!

1. Naar de markt met 
 het gezin.
2. Geleid bezoek aan 
 de veiling van Roscoff

1. Lekkernijen om mee te nemen
2. De oesters van de Baai 
 van Morlaix

ONS WINKELTJE
Hier vind je heel wat goede producten. 

Juliette staat je bij met raad en daad.

INGREDIËNTEN:

- Stokbrood Solène
- Kaas Madame Loïc 
 de Paysan Breton
- Platte peterselie, kervel,
 koriander
- Gebakken stukjes kippenwit
- Roze ui van Rosco� ,
- Sneetjes Comté
- Kerstomaatjes,
- Jonge slascheuten
- 1 ko�  elepel honing 
 van de Monts d’Arrée
 en mosterd
- 1 eetlepel balsamicoazijn
- 90 cl olijfolie
- 1 snui� e zout en peper

BERE IDING:

Voor de honingsaus meng 
je de mosterd, de honing, 
het zout en de peper met 
de balsamicoazijn. 
Voeg daarna beetje bij beetje 
de olie toe. 

Snijd de ui in ringen, snijd 
de kerstomaatjes in twee. 
Hak de peterselie, de kervel 
en de koriander � jn en meng 
ze met de verse kaas.

Smeer de binnenkant 
van het stokbrood in met 
de verse kaas met kruiden, 
leg er de in de pan gebakken 
stukjes kippenwit op, 
de uiringen, de sneetjes 
Comté, de kerstomaatjes 
en de raketsla. 
Voeg de saus met honing 
van de Monts d’Arrée 
toe en geniet.

Het broodje met kip in een vernieuwende 
versie van Didier Bellour

CHEF  VAN P ’ T IT  RESTO DE  SOIZ IC

Cidre Kerné
Hier vind je ook de cider die 
je kreeg bij aankomst om van 
te genieten tijdens je verblijf. 
Je kunt een paar flessen 
meenemen om cadeau te doen 
of om je kelder aan te vullen.

Chips Brets
Een ongelofelijk aanbod aan 
Bretonse chips. Ideaal voor bij 
je picknicks of barbecueavonden.

Paté Hénaff
De beroemde en legendarische 
Bretonse paté. 

Bière Coreff
Coreff is een lokale brouwerij 
die in 1985 werd opgericht 
in Morlaix. Ontdek het originele 
gamma dat beschikbaar 
is in “Votre Marché”. 

Onze selectie Made in Breizh
Te koop bij onze kruidenier “Votre marché”
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In zijn keuken 
haalt 

DIDIER het 
beste uit de lokale 

producten

1) https://youtu.be/N7JSW4NhM8I
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Joepie!

De allerkleinsten
Heb je jonge kinderen? Dan doen we er alles 
aan om je vakantie gemakkelijker te maken.

Zo kan je bijvoorbeeld aan het onthaal van 
de camping materiaal huren, zoals hoge stoelen 
en babybedjes (gratis in de cottage 4 bloemen 
en Premium). 
Wij staan ter beschikking om je zo veel mogelijk 
informatie te geven. Aarzel niet om ons aan 
te spreken.

Wil je graag eens rustig eten op restaurant, 
dan kan dat. Le P’tit Resto de Soizic beschikt immers 
over een speelzaal waar de jonge kinderen kunnen 
spelen tijdens de maaltijd!

De club Mini Ouistiti is bedoeld voor 0-5-jarigen. 
Ze kunnen er vrij spelen zonder begeleiding, onder 
de verantwoordelijkheid van de ouders 
of een verantwoordelijke begeleider. 
Nieuw: in juli en augustus worden door onze 
animatoren in Mini-Ouistiti ook activiteitenmo-
menten aangeboden die voorbehouden zijn voor 
3-4-jarigen (zolang er beschikbare plaatsen zijn).

De Club voor de 5- tot 12-jarigen
Het team van de “Clubs” verwelkomt de 5- tot 12-jarigen 
voor heel wat activiteiten en massa’s nieuwe vriendjes 
en vriendinnetjes. 

Op het programma: knutselactiviteiten, sport, grote spelen, 
schattenjacht, circusatelier, kookworkshop, voorbereiding 
van optredens …

Alles is eenvoudig wanneer je met je gezin verblijft in Les Mouettes.
Het domein is georganiseerd volgens een concept dat alle ouders aanspreekt: 
“Happy kids, happy holidays”! Eenvoudig en e�  ciënt. 
Concreet betekent dit dat alles in het werk wordt gesteld wat teams 
en infrastructuren betreft, opdat de kinderen een heerlijke vakantie zouden beleven. 
En dat lukt vrij aardig. Daarvan getuigt de stralende glimlach op het gezicht 
van de ouders.
 

We maken plezier!

Mini Ouistiti, een oase van ontdekkingen  
Dit is nieuw. In de lente groeide hier een mooi gebouw. Als een paddenstoel, te midden van het domein. 

Hier worden de kinderclubs en de Mini Ouistiti verwelkomd. De allerkleinsten komen vergezeld. 
En iedereen kan hier volop genieten!

BALNÉOH !
In het peuterbadje kunnen 
de allerkleinsten 
in alle veiligheid ploeteren..

AQUAGARDEN
Hier worden de papa’s 
en de mama’s weer grote kinderen.

HET THE ATER
Reuzenbloemen, verrassende structuren: 
de kinderen kunnen terecht in de speel-
tuin terwijl de ouders genieten van een 
verfrissend drankje.

ECHT FUN!
Je kan ook 
deelnemen 
aan begeleide 
activiteiten.
Ons dynamische 
en meertalige team 
heeft ideeën 
in overvloed!

De mini ouistiti is een 
recreatieve ruimte die speciaal 
werd ontwikkeld voor 
de jonge kinderen. 
Het is een wereld op maat 
waar ze in alle vertrouwen 
kunnen spelletjes en andere 
kinderen kunnen leren kennen.

Een Zen vakantie
De kruidenier “Votre Marché” is afgestemd 
op gezinnen. Je vindt er al het nodige 
voor de voeding en het comfort van je baby: 
voeding in potjes, luiers …

Zen vakantie

Je kinderen inschrijven in de clubs, 
op de hoogte blijven van hun 
aankomst en vertrek op de clubs … 
dat is heel eenvoudig!
Download gratis de nieuwe 
app “Mini-Club Board”. 
Deze is beschikbaar in de App Store 
en op Google Play. 

Je vult de inschrijvingsfiches 
van je kinderen online in.

Eens ter plaatse hoef je niets meer 
te doen!
Je kinderen staan automatisch 
op de lijsten van onze miniclub. 
Geen lange wachtrijen meer.

MEER VRIJHEID
Je kinderen kunnen kiezen of ze 
wel of niet naar de activiteiten 
van de Miniclub gaan

# VERWONDERD  # LACHEND  

# DROMERIG  # VROLIJK  # ONTPLOOID
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Plastic fl essen en fl acons

Papier & 
tijdschriften

Flessen, bokalen 
en glazen potten

Al het andere huisvuil

Doosjes en 
voedselverpakkingen

Metalen verpakkingen

          Om te recycleren moet je sorteren

RECYCLEERBAAR GLAS HUISVUIL

Ook op vakantie beperken we ons afval
met ecologische handelingen

WE DOEN ONZE 
AANKOPEN MET 

EEN BOODSCHAP-
PENMANDJE

LATEN WE DE 
COMPOSTBAK 

GEBRUIKEN

WE KIEZEN VOOR 
HERBRUIKBAAR 

VAATWERK

WE GEBRUIKEN 
EEN DRINKBUS MET 
KRAANTJESWATER

Twijfel?
Een vraag?

(drankjes, oliën, sausjes, 
hygiënische en 

onderhoudsproducten) 

GROOT KARTON 
IN HET 

SORTEERPUNTE

GAAT IN GESLO-
TEN ZAKKEN

YELLOH! VILLAGE

01. HET WATERVERBRUIK 
beperken
Dankzij systemen van 
waterbesparing en de opvolging 
van het waterverbruik is het 
Yelloh! Village Soleil Vivarais 
erin geslaagd de dagelijkse 
waterconsumptie te verminderen.

02. HET ENERGIEVERBRUIK 
beperken
Het Yelloh! Village Les Petits 
Camarguais heeft enkele 
van zijn huuraccommodaties 
uitgerust met een automatisch 
stopsysteem voor de airco, de 
verwarming en de elektriciteit.

03. SELECTIEVE 
AFVALOPHALING 
optimaliseren
Het Yelloh! Village Parc de 
Montsabert gebruikt een 
composteersysteem voor al hun 
organisch afval.

04. VERANTWOORDE 
AANKOPEN stimuleren
Het Yelloh! Village Les Tournels 
en het Yelloh! Village Le Fayolan 
hebben het gebruik van pesticiden 

en insecticiden stopgezet 
ten voordele van alternatieve 
onderhoudsmethodes voor hun 
groene ruimtes.

05. ALTERNATIEVE 
transportmiddelen	
voorstellen
Het Yelloh! Village Le Club Farret 
en het Yelloh! Village Domaine du 
Colombier gebruiken enkel nog 
elektrische voertuigen voor de 
verplaatsing van hun werknemers.

06. DE LEEFOMGEVING 
respecteren
Het Yelloh! Village Le Brasilia nodigt 
je uit voor botanische uitstapjes, 
het Yelloh! Village L’Étoile des 
Neiges laat je kennismaken met 
marmotten en schapen op de 
alpenweides, en het Yelloh! Village 
Le Pré Lombard dompelt je onder 
in het land van Ariège.

07. DE LOKALE 
PRODUCTEN valoriseren
Het Yelloh! Village Le Bout du 
Monde stelt een smakelijke 
en verfi  jnde streekkeuken 
voor. Vele markten met lokale 
producenten zorgen voor een 

levendige sfeer in het hart van 
onze vakantiedorpen, zoals in 
het Yelloh! Village Ilbarritz.

08. DE VOORKEUR
geven	aan	hernieuwbare	
energiebronnen
Door de inzet van zonnepanelen 
en warmtepompen levert het 
Yelloh! Village L’Océan Breton 
zijn campinggasten elke dag op 
een milieuvriendelijke manier 
warm water.

09. ONZE INSPANNINGEN 
valideren
Het label Clef Verte werd reeds 
toegekend aan het Yelloh! Village 
Chateau de Boisson, La Grange 
de Monteillac, Parc du Val de 
Loire, Les Gorges du Chambon,
Le Fayolan en Le Pré Bas.

10. DE VAKANTIEGANGERS 
bewust	maken
Yelloh! Village maakt zijn klanten 
milieubewust. Met simpele 
dagelijkse handelingen dragen 
ouders en kinderen dan ook bij 
aan het behoud van met name 
het natuurlijk milieu.

Omdat we van de natuur houden en die respecteren, zetten wij ons dagelijks in met een 
aantal beloften! In samenwerking met het OFIS (Offi  ce Français d’Ingénierie Sanitaire) en 
het ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) begeleiden we elk 
campingdorp naar een ecologisch certifi caat op Europees niveau.

« OOK U KUNT
ZICH INZETTEN 

EN ONS HELPEN 
DE NATUUR TE 

RESPECTEREN! »   
 zet zich in met

10 eco-beloften!
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Ontdekking

De Top 10 van de dingen die er te zien en te doen zijn
4.	Een	ontspannende en magische
 wandeling	maken in de Monts
  d’Arrée
5.	 Je	wagen	aan	de	bestorming
	 van het château du Taureau
6.	Het	betoverde	woud	
	 van	Huelgoat	ontdekken
7.	Kennismaken	met	de	oceanen
	 in Océanopolis

8.	 Flaneren	door de straten 
 van Morlaix
9.	 Kennismaken	met	Roscoff,	
	 het	karaktervolle	stadje	
	 en zijn haven
10.	Wandelen	langs	de	GR34,	
	 in 2018 verkozen tot favoriete
 GR van de Fransen

1.	Op	minicruise	gaan	 
 in de Baai van Morlaix, 
 in het kielzog van de grote
 Bretonse zeevaarders
2.	Het	eiland	Callot	verkennen
	 te voet, met de fiets of de kajak!   
3.	Het	eiland	Batz	verkennen
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in de zin van de waarheid en de liefde. 
Word je bewust van de kracht van het 
woord en beheers deze kracht. 
Geen leugens, geen laster.

Leef tijdens je vakantie volgens dit eerste 
inzicht. Volg het nauwgezet. Begin met 
een ochtend, dan een dag. Al snel zal je 
merken welke voordelen een onberispelijk 
woord heeft

-2-
Wat er ook gebeurt, 
maak er geen per-
soonlijke zaak van

Wat anderen over je denken of zeggen 
gaat je in geen geval aan. Dat gaat hen aan. 
Als iemand me zegt: “Je bent mooi 
en intelligent” of “Je bent dom en lelijk”, 
dat verandert niets aan wie ik ben. Dat zegt 
echter veel over die persoon: of hij/zij is 
blij dat hij/zij een goed gevoel heeft, want 
hij/zij ziet de anderen door een positieve 
prisma, of hij/zij zit vol slechte gevoelens 
door een negatieve prisma.
Het woord van de anderen zal je niet 
veranderen als je er geen persoonlijke zaak 
van maakt. Leer jezelf echter kennen. 
Wie ben ik? Wat wil ik? 

Door op vakantie dingen los te laten 
kan je dit inzicht omzetten in 
de praktijk. Stel jezelf gerust, je bent niet 
overal verantwoordelijk voor, en wat 
er ook gebeurt, maak er geen persoon-
lijke zaak van.

De bibliotheken staan vol met boeken 
over welzijn, over “hoe beter samen 
leven”. “De Vier Inzichten van 
de Tolteken” van Don Miguel Ruiz een 
van de eenvoudigste en efficiëntste 
manieren om dat te doen.
Don Miguel Ruiz is een chirurg 
uit Californië van Mexicaanse origine. 
Zijn moeder is curandera (genezeres) 
en zijn grootvader nagual (sjamaan). 
Hij besluit zich te wijden aan de kennis 
van de eeuwenoude wijsheid en wordt 
op zijn beurt nagual, hij die de 
esoterische kennis van de Tolteken, 
de voorouders van de Mexicaanse 
Azteken, doorgeeft en belichaamt.

Ziehier de Vier Inzichten van de Tolteken:

-1-
Dat jouw woord 
onberispelijk is

Dat is het belangrijkste inzicht.
Het woord is een gift maar ook een 
wapen. Woorden kunnen genezen of 
kwetsen. 
Het woord is een kracht die kan 
bevrijden of onderwerpen. Uit het woord 
kan het beste ontstaan: schoonheid, 
liefde, harmonie, maar ook het ergste: 
verwoeste en gebroken levens. 
Een advies: wees integer, zeg enkel 
wat je echt denkt. 
Gebruik het woord niet tegen uzelf, noch 
om kwaad te spreken over een ander. 
Gebruik de kracht van het woord 

-3-
Doe geen 

veronderstellingen
We schrijven anderen bedoelingen toe. 
We veronderstellen wat we beschouwen 
als echt, en vaak doen we de andere 
daarmee onrecht aan. We begrijpen 
en interpreteren dus alles verkeerd. 
Stel de juiste vragen en uit je echte 
verlangens. Iedereen heeft het recht om 
ja of nee te antwoorden. Wees niet bang 
voor het antwoord. Durf vragen. 
Het antwoord kennen zal je heel wat 
nodeloze conflicten besparen.
Omgekeerd mag ook iedereen jou vragen 
stellen en ook jij kan ja of nee 
antwoorden. Antwoord naar waarheid 
(eerste inzicht). Als je bang bent om 
iemand te kwetsen, breng de zaken dan 
voorzichtig aan maar zonder de waarheid 
te verbergen.

Dankzij dit derde inzicht denk je niet lan-
ger in de plaats van de anderen en bedenk 
je niet langer situaties die zich zouden 
kunnen voordoen, want 9 keer op 10 doe 
je niets anders dan “een gebouw van 10 
verdiepingen optrekken”. Breek je hoofd 
niet over wat je veronderstelde, bedacht.
Profi teer van het leven. Wees vrij als 
de lucht, overweeg nieuwe dingen, 
onverwachte dingen. 
Een rit te paard? Kajakken op zee? 
Paddlen? Minstens één keer vroeg opstaan 
tijdens je vakantie om te gaan wandelen 
op het strand en te profi teren van 
de magie van een zonsopgang.

-4-
Doe altijd je best

ISlagen is geen verplichting, je moet 
gewoon je best doen.
Je “best” verandert van het ene moment 
op het andere.
Ongeacht de omstandigheden, doe 
gewoon je best. Zo vermijd je dat 
je jezelf gaat veroordelen, dat je jezelf 
gaat opzadelen met een schuldgevoel 
en dat je spijt krijgt.
Probeer, onderneem actie, probeer 
je persoonlijke capaciteiten optimaal 
te benutten, en wees begripvol voor 
jezelf.
Aanvaard dat je niet perfect bent 
en dat je niet altijd kunt winnen.

Pas dit vierde inzicht van de Tolteken 
toe tijdens je verblijf. Neem de tijd om 
activiteiten te doen met je gezin, herbekijk 
ook je rol als ouder, ga sporten voor het 
plezier en maak er geen competitie van, 
alleen, met je gezin, met vrienden of met 
buren van de camping. 
Ga eens baden in de zee, wandelen langs 
het water of via de GR. 
Gun jezelf een moment van ontspanning 
in de wellness. Plan een bezoek aan het 
Château du Taureau of een historische 
wandeling door de straten van Morlaix.
Doe jezelf een plezier. Doe altijd je best 
in functie van je mogelijkheden en je 
geestestoestand van het moment

Stress is het ongewenste resultaat van onze geconnecteerde samenlevingen. 
De verantwoordelijke? 
Onze drang om “te doen”. De vakantie is een gelegenheid om in OFF-modus te gaan. 
Doelstelling: onze geest en ons lichaam weer opladen en opnieuw welzijn ervaren.
Een goede methode om daarin te slagen: de Vier inzichten van de Tolteken.

De 4 Inzichten van de Tolteken

Samen leven

Guillaume Musso, 
“Een appartement in 
Parijs”.  Een vaste waarde. 
Paperback of ebook.

Lisa Gardner, 
“Tot op de bodem”. 
Krijg koude rillingen 
terwijl je in het zonnetje 
ligt!  Pocket of ebook.

De vier inzichten: 
wijsheid van de Tolteken 

Dutch Edition
ebook Ausgabe

ROMANS

Wie hielden 

Hou je van persoonlijke 
ontwikkeling, 

dan deelt VALERIE 
haar lectuur graag 

met jou
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Hallo, ik ben Guinoëc, 
de minipiraat.

Ik beleef ongelofelijke 
avonturen. De laatste 
keer vœ r ik over 
de zeeën van het 
zuiden, in de buurt 
van de archipel 
van de Rikiki

Mijn boot zonk, maar ik kon toch nog 
naar de kust zwemmen. Daar werd ik 
geholpen door een vreemde vogel. Het was 
een uil die dacht dat hij een meeuw was. 
Ik ken geen enkele andere uil die overdag 
leeft, omdat hij een zonnebril op heeft.

Hij zei “Welkom in het land van de 
Groten”. Met zijn vleugel toonde hij 
me het wateroppervlak waarop enorme 
wezens zich met rare bewegingen 
voortbewogen. Sommigen hadden 
vreemde ogen ...

Ik riep:
- Help! Ik wil de Rikiki terugzien. 
- De Rikiki ? vrœ g de uil.
- Ja, de wereld van de hele kleintjes
- Hier nœ men we ze de Rillic en dat 
is langs daar. Maar je mœ t wel door 
het grote bos
- Œ ps, slikte ik. Maar ik ben een zeeman, 
geen landrot.
- Maak je geen zorgen, ik ga wel met 

je mee, beloofde de uil.
- Leuk! zei ik.
De volgende ochtend ging ik het bos in 
met mijn uil en mijn hakmes.

Ik stak de tropische rivier over met 
een liaan.

Dan zwom ik naar de andere œ ver. 
In het water kwam ik heel wat Groten 
tegen. Ik was heel bang.

Tœ n ik op een houten bord het opschrift 
“Aquagarden” zag, zei de uil me: 
“Kijk, dat is het kindereiland, je bent er!”

Het was een 
paradijs. 

Er grœ iden ongelofelijke 
planten, 
in verschillende kleuren, 
zoals ik nog nooit had 
gezien. De Kleintjes 
plonsden zachten 
in het water 
nadat ze 
van de miniglijbaan 
gleden. Heel anders 
dan bij de Groten 
die echte vlœ dgolven 
veroorzaakten! 

Eindelijk een wereld op 

De avonturen 
van Guinoëc

Mijn eigen verhaaltje

mijn maat! zei ik. “Bedankt lieve uil!” 

Ik nam mijn intrek helemaal boven 
in een houten hutje. En ik overwoog 
om mijn miniboot opnieuw te bouwen 
en opnieuw op avontuur te vertrekken. 

Op deze zee zou ik in alle veiligheid 
kunnen varen!

Er waaide een harde wind en ik had alle 
zeilen gehesen tœ n ik in slaap viel aan het 
rœ r van mijn driemaster, drie appels hoog. 
Dat gebeurt soms wanneer ik te veel melk 
van Coco drink. Coco is de naam van de 
kœ  van mijn neef.

Een storm blies mij en mijn 
schip de lucht in. En tœ n 
ik wakker werd, was ik 
in de wolken. Plots ging 
de wind liggen en ik viel naar beneden. 
Plons! In een grote helderblauwe 
plas water.  



Kerprigent

Créac’h Hérou

Créac’h Caouët
Le Rohou

Penn al Lann

La Chaise
du Curé

PARK AN ILIZ

PARK AN AOD

LA GRÈVE BLANCHE

KELENN

LE PORT

LA GRANDE GRÈVE

PENQUER

TAHITI

CLOUËT

COSMEUR

Pennénez

Le Goaz

Kermen

Kerlouquet

Kerinec Pen ar Guer

Le Ménéyer
Kervézec

Kerouguèlen

Kerlizou

32 33

Toegang
De toegangspoort voor 
voertuigen is gesloten 
van 22u30 tot 7u. Na 22u30 
kunt u uw voertuig op 
de buitenparking parkeren. 
De toegang tot het dorp 
is om veiligheidsredenen 
voorbehouden voor mensen 
die geregistreerd werden 
aan het onthaal.
Daarom vragen wij u om 
uw armbandje altijd te dragen 
binnen de camping. Bezoekers 
moeten zich melden aan het 
onthaal alvorens het terrein 
te betreden en zij moeten het 
bezoekerstarief betalen. 
Zij vallen onder 
de verantwoordelijkheid 
van de gezinnen die 
hen ontvangen. Bezoekers 
mogen in geen geval het dorp 
in met hun wagen en hun dier.

Veiligheid
In geval van nood vind je ter 
hoogte van de ingang van het 
onthaal een bel voor 
de bewaker en een defibrillator.
Brand: enkel barbecues op 
poten zijn toegelaten (geen 
vuur op de grond).
Je moet een waterreserve 
van minstens 5 liter in de buurt 
hebben.
In geval van brand verwittig 
je onmiddellijk de directie. 
Brandblussers vind je verspreid 
over de hele camping. 
Wij vragen om deze te laten 
hangen, zodat ze beschikbaar 
zijn in geval van nood. 
De directie is in geen geval 
verantwoordelijk voor 
diefstallen op het terrein. 
Hoewel er in juli en augustus 
ook ’s nachts bewaking voorzien 
wordt, wordt de gebruikers 
van de camping verzocht 
om toch alle gebruikelijke 
maatregelen te nemen om 
hun materiaal te beschermen.

Nachtwaker: 
06 63 82 26 92

Praktisch

De instructies Overzicht praktische 
informatie

DRINGENDE GEVALLEN 
SAMU (medische 
spoeddienst): 15

EUROPEES 
NOODNUMMER: 112

BRANDWEER: 18 of 112

ANTIGIFCENTRUM VAN 
RENNES: 02 99 59 22 22

RIJKSWACHT: 17
2 rue du Bel-Air, TAULÉ

ZIEKENHUIZEN
. Hôpital de Morlaix
15 rue Kersaint Gilly, Morlaix
02 98 62 61 60
. Clinique de la Baie 
La Vierge Noire, Morlaix
02 98 62 36 36

MEDISCH KABINET
Dr KERDUDO 
& Dr CONSTANTIN
6 rue Maréchal Foch,
Carantec
02 98 67 04 36

TANDARTS 
Dr CHAPELAIN
41 rue du Maréchal Koenig
02 98 29 03 01

VERPLEEGKUNDIGEN
. Mme MARTIN
& Mme BEURRIER
20 rue Albert Louppe 
Carantec,
02 98 67 06 01

. Mme JEGOU
2 rue Albert Louppe,
Carantec
02 98 67 94 65

. Cabinet JACQ 
& POULIQUEN
10 place de la Libération, 
Carantec
02 98 69 07 86

. Mme Claire CHASSÉRIAU
2 rue Sane
06 66 88 36 17

APOTHEEK 
FIOCHI
29 Rue des Marins Français 
Libres, Carantec
02 98 67 00 28

FYSIOTHERAPEUT
BRASSET Martine 
27 rue Pasteur, Carantec
02 98 67 98 20

Cabinet QUÉRAN
1 bis avenue des Français 
Libres, Carantec
02 98 67 04 82

OSTEOPAAT
Barnabé LANDUREAU
1 place de la Libération, 
Carantec, 06 20 61 77 99

DIERENKLINIEK
DE KERZOURAT
9 rue Charles Le Goff,
Saint-Pol-de-Léon
02 98 29 14 24

TRANSPORT
Taxi’s à Carantec:
. Laurent LE PORS
02 98 67 00 00
06 60 98 17 48
. Taxis SEGALEN
02 98 67 00 20
06 17 01 17 03

Bus : 
Lijnbus Carantec-Morlaix 
(22 min)
www.viaoo29.fr 

Trein 
Station van Morlaix op 12km

Vliegtuig: 
Luchthaven Brest-Bretagne: 
60 km

Autoverhuur: 
ons raadplegen.

De Baai van Morlaix

Callot

Château 
du Taureau

Louët

Carantec
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Onze lifestyle accommodaties

ongebruikel i jk  &  cosy
Onze glamping-tenten
 Natura Lodge bekoren 
vakantiegangers die op zoek 
zijn naar de natuure.

atypisch  & leuk
De zomer op het dak, dat is 
leuk, en nog leuker met een 
drankje terwijl je geniet van 

een zonsondergang.

design  & hedendaagsn
Wij hechten veel belang 

aan de verzorging van de decoratie. 
Onze interieurs weerspiegelen 

de actuele trends.

Volg de gids

ZOOM  P R E M I U M  COT TAG E S  M E T  S PA

Grote glaspartijen

Extra-groot terras

Spa buiten

helder  &  verkwikkend
onze cottages Les îles bieden 
een onmetelijk uitzicht over 

de Baie de Morlaix en de eilandjes.

Uw	vakantie,
MAAR DAN EEN 

vorstelijke!
92%	VAN	ONZE	
KLANTEN
ZIJN	
TEVREDEN*
EN DAT IS GEEN 
TOEVAL!

In onze 86 campingdorpen wordt alles in 
het werk gesteld om u een unieke vakantie 
te laten beleven. Van de weergaloze natuur 
in de omgeving van uw verblijf tot de zeer 
comfortabele accommodaties en de attente 
ontvangst van onze teams: 
WIJ	STAAN	KLAAR	VOOR	UW	WELZIJN J
U kunt tevens gebruik maken van de uitzonderlijke 
aquaparken, de wellnessruimten voor ontspanning, 
steeds meer servicediensten die aan al uw eisen 
tegemoet komen (winkels, schoonmaakservice, 
formule halfpension, enz.).
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« UW 
VORSTELIJKE

VAKANTIE 
BEGINT NU!! »



 

LA PLAGE
L’OCÉAN BRETON

PORT DE PLAISANCE

LA CHÊNAIE

LA POMME DE PIN

LE CHAPONNET

PARC DE LA CÔTE SAUVAGE

LES GRANDS PINS

PANORAMA DU PYLA
MAGUIDE

LOUS SEURROTS

AU LAC DE BISCARROSSE

SYLVAMAR

ILBARRITZ

MANÉ GUERNEHUÉ 
LE RANCH 

BELLE PLAGE 

LA BAIE DE
DOUARNENEZ 

PARC DE MONTSABERT

CHÂTEAU LA FORÊT 

LES VOILES D’ANJOU

LE DOMAINE DE LOUVAREL

LES VIKINGS

LES ÎLES

LE P’TIT BOIS

LES PINS

LE RANOLIEN

LES MOUETTES

PARC DU VAL DE LOIRE

LE DOMAINE DES BANS

LE PIN PARASOL
LE FAYOLAN 

YELLOH!
SAINT-EMILION

LASCAUX
VACANCES

LE PRÉ BAS

LE BOUT DU MONDE

DOMAINE SAINTE CÉCILE

LE LAVEDAN

LA BASTIANE

LES 4 MONTAGNES

CHÂTEAU DE FONRIVES

LE LAC
DES 3
VALLÉES

LE TALOUCH

DOMAINE D’ARNAUTEILLE

LE PRÉ LOMBARD

LES PETITS 
CAMARGUAIS

LA PETITE
CAMARGUE

LUBERON 
PARC

SOLEIL 
VIVARAIS

LA 
PLAINE

CHÂTEAU
DE BOISSON

LES BOIS DU CHÂTELAS 

L’ÉTOILE DES NEIGES

LES TOURNELS

MER ET SOLEIL   
LE MARIDOR

LE CLUB FARRET

LES MIMOSAS

LE SÉRIGNAN PLAGE

SAINT LOUIS

LA GRANGE
DE MONTEILLAC

PAYRAC LES PINS

LES GORGES
DU CHAMBON

LES RAMIÈRES

AVIGNON PARC 

LE COUSPEAU 

DOMAINE
DU COLOMBIER

LE CAMPOLORO

ALOHA

YELLOH! EN CHAMPAGNE 

LE RIDIN 

LE GRAND PARIS 

LE
CASTEL

ROSE
NATURE

ET RIVIÈRE

LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL
GAVINA

ALGARVE «TURISCAMPO» 

NÎMES ST-TROPEZ

MARSEILLE

NICE

PERPIGNAN

NARBONNE

DIGNE

VALENCE

BAYONNE

TOULOUSE

BORDEAUX
ARCACHON

SARLAT

LA ROCHELLE

BRIVE-LA-GAILLARDE

CLERMONT-FERRAND
LIMOGES

BOURG-EN-BRESSE

LYON

NANTES

VANNES

QUIMPER

BREST

ST-BRIEUC

RENNES

ANGERS

CHERBOURG

BLOIS

TROYES

BERCK

ÉPINAL

LAGOS

SEVILLE

IBIZA

AJACCIO

SARLAT

DOMAINE DE 
L’ESQUIRAS

LE CAMPOLORO

LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL
GAVINA

ALGARVE «TURISCAMPO» 

BLOIS

PARIS

ALGARVE «TURISCAMPO» ALGARVE «TURISCAMPO» ALGARVE «TURISCAMPO» ALGARVE «TURISCAMPO» 

ESPAGNEPORTUGAL

BARCELONE

LAGOS

SÉVILLE

Minorque

Majorque

IBIZA

CORSE
AJACCIO

LES BALÉARES
VACANCES
AUTHENTIC

VACANCES
CLUB

LE PRÉ CATALAN
LA MARENDE
LE BRASILIA  

LES TROPIQUES

WELKOM IN ONZE CAMPINGDORPEN, VOOR EEN 

DROOMVAKANTIE IN DE OPENLUCHT’’

IN FRANKRIJK, SPANJE EN PORTUGAL
86 CAMPINGDORPEN


