TOURS & TIPS
beschermde wildernis het gevoel bekruipen
dat u aan het einde van de wereld bent beland.
Vanaf de westkant van de kaap gaat het terug
naar de parkeerplaats in St-Hernot, eerst via
het kustpad, daarna over een steenslagweggetje landinwaarts.

VLAK BIJ
HET WATER WANDELEN
OP CROZON

OVERIGENS: 25 km ten oosten van Morgat
rijst de 330 m hoge Ménez- Hom 8 op.
Dankzij de geïsoleerde ligging is de kale berg
een van de mooiste uitkijkpunten van Bretagne.

VERVOER
Met de auto via de D8 resp. de D887;
met de bus vanuit Crozon.

BRETAGNE

INFORMATIE

Monsieur Peugeot was niet alleen held van de weg, maar ook een levensgenieter die
het schiereiland Crozon voor het toerisme ontdekte. Vanaf zijn villa kan een heel mooi
gedeelte van dat paradijs worden verkend, namelijk de zuidelijke landtong. Voor het
eerste deel van de route is een auto noodzakelijk, voor het tweede deel moet u geen
last hebben van hoogtevrees.
Armand Peugeot (1849-1915) schoot twee keer
in de roos toen hij in 1888 op zoek was naar
een hof van Eden. Met Crozon ontdekte hij een
prachtig schiereiland en bovendien bespaarde
hij zich de vrij onaantrekkelijke hoofdplaats
Crozon en stevende meteen af op diens mooie
voorpost Morgat. De villa van Peugeot staat op
een beboste heuvel in het oosten van de plaats
en wordt nog altijd aan elk nieuwsgierig oog
onttrokken. Open en bloot staat daarentegen
het imposante Belambra Grand Hotel de

la Mer 1 op 17, Rue d’Ys. Verbouwingen in
de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben
jammer genoeg een modern gordijn gehangen
voor de geschiedenis van het ooit in opdracht
van Peugeot gebouwde huis.
LANDTONG MET ROTSBOOG EN TWEE
DROOMSTRANDEN
De palmen en cipressen in de tuinen verklaren
de toenmalige populariteit van Morgat.
De belangrijkste attractie van het oude
vissersdorp zijn de grotten (zie hierna), aan het
overige natuurschoon wordt weinig aandacht
geschonken. Uit deze wandeling zal evenwel
blijken dat dergelijke haast beslist niet geboden
is. Eerst is evenwel een autorit via de D308 naar
de landtong Pointe de Dinan 1 aan te bevelen.
Daar vormt een imposante rotsboog de
verbinding tussen het vasteland en Château
de Dinan, een vestingachtige rots in zee.
Ten zuiden daarvan ligt het gehucht
Lost-Marc’h 2 en zijn fantastische zandstrand,
dat hooguit wordt overtroffen door het strand
bij La Palud 3 . Vertrekpunt van de eigenlijke
wandeling is de parkeerplaats in St-Hernot 4 .
WANDELING NAAR HET PARADIJS
‘Circuit Cap de la Chèvre’ staat op het bordje
dat in oostelijke richting wijst en belooft dat de
rondwandeling dankzij de bewegwijzering geen
snipperjacht wordt. De eerste twintig minuten
zijn niet al te spectaculair, maar als u eenmaal
de kust hebt bereikt, komt u ogen tekort voor
alle indrukwekkende panorama’s en kliffen. Na
ruim twee uur bereikt u het hoogste punt van
de route: de 96 m hoge Cap de la Chèvre 5 .
Overblijfselen van militaire complexen getuigen
van de aanwezigheid van Duitse troepen in de
Tweede Wereldoorlog. Verder kan u in deze

Office de tourisme: Place d’Ys, 29160 Crozon,
tel. 02 98 27 29 49,
officedetourisme-crozon-morgat.fr.
Bus: vanuit Crozon naar Camaret,
Douarnenez en Quimper; niet naar de kaap.
Duur: noordelijke deel (25 km) met de auto
ca. 1 uur, wandeling (ca. 15 km) nog eens
4 uur. Proviand meenemen uit Morgat.
Fête de la Fraise: tweede zo. van juni, feest ter
gelegenheid van de aardbeienoogst op Crozon.

EEN FEESTMAALTIJD
ALS BELONING
Voor goede visgerechten en uitzicht op zee
gaat u naar Saveurs et Marée 1
(52, Boulevard de la Plage, tel. 02 98 26 23 18,
saveurs-et-maree.com, buiten het hoogseizoen
ma. en di. gesl., menu vanaf € 17).

SNEL NOG EEN
HOOGTEPUNT
Vedettes Rosmeur 1 tuft vanuit Morgat naar
de grottes marines 6 7 , spookachtige grotten
die zich in de kliffen hebben gevreten
(tel. 02 98 27 10 71, grottes-morgat.com,
apr.-sept. dag., het doorgaan van de tocht is
afhankelijk van de getijden, € 11, kind € 8.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-engidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwbextra/anwb-extra-reisgids-bretagne.html
voor meer informatie en de
mogelijkheden om deze gids te kopen.

