FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Bretagne
Land: Frankrijk
Route: GR34 – deel van de Côte Granit Rose
Aantal wandeldagen: 4
Reisperiode en condities: juni 2016. Vrij goede en normale condities. Eerst regen en later
zonneschijn.
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
Dag1: Perros – Trégastel 15,50km (halve dag-étappe)
Dag2: Trégastel – Ile grande 22 km
Dag3: Ile Grande – Trébeurden 16,50km
Dag4: Trébeurden – Lannion 20km

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Met de auto tot Lannion. Daar zijn enkele gratis parkeerterreinen. Dan met de bus tot
Perros. Bushalte (SNCF) lijn 15 (‘de zwarte driehoek’ rijdt tegenwijzerzin en deze hebben we
genomen) ligt op enkele minuten van de B&B Ar Prioldi. Wij hebben de bus van 10u15
genomen richting Perros en deze rijdt via Trégastel en Trebeurden terug naar Lannion. De
bus 15 ‘met witte cirkel’ rijdt in wijzerzin. Dit is van Lannion naar Trebeurden, Trégastel en
Perros terug naar Lannion. Kostprijs voor het traject: 2€ pp. We zijn afgestapt aan de Port.

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
kaart IGN 047OT Lannion-Perros (1:25000)

Ervaren terrein- en weerscondities
Heuvelachtig gezien de route langsheen de kustlijn loopt. Maar ook grote stukken gewoon
plat terrein.
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Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
GR-pad. Wit-rode markering

Bevoorrading (voeding en water)
Kleine supermarktjes onderweg en één keer een mini marktje op het eiland Ile Grande.
Water is geen probleem. Zoek een kerkhof en je vindt telkens een waterkraan. We hebben
het één keer gevraagd in een haventje en dat was zonder probleem.

Overnachting + nuttige links
Ar Prioldi: 40, Rue J. Morand te Lannion. (60€ kamer + ontbijt) [2x aankomst en vertrek]
Tididan Roch’el: 10, Rue Gen de Gaulle te Trégastel. (70€ kamer + ontbijt)
Ty Ma Zen: 2, Rue Joseph Conrad, Ile Grande (85€ kamer + ontbijt)
B&B Trebeurden (Françoise Le Guillouzic): 19, Rue de Kerwenet te Trebeurden (60€ kamer +
ontbijt)
Prijzen zijn telkens per kamer.

Optioneel: Tips rond materiaal
Geen speciaal materiaal. Enkel de rugzakken en wandelstokken.
Eventuele gebruikte hulpmiddelen:
langlaufski’s)

(vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen,

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Prima om enkele dagen een wat ruige kust af te wandelen, zonder noemenswaardige
inspanningen. Voor ons was het een chill-midweekje om de 35ste huwelijksverjaardag te
vieren.

Foto’s
Link naar online fotoalbum: https://liebens.wordpress.com/2016/06/21/kenavo-breizh/
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag: https://liebens.wordpress.com/2016/06/21/kenavo-breizh/
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com
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Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via patrick@liebens.info
Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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