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Welkom in Perros-Guirec
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Perros-Gu rec
Côte de Granit Rose
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Welkom in Perros-Guirec
Degemer mat e Perroz-Gireg

HET WOORD VAN DE BURGEMEESTER
Beste vriendinnen,
Beste vrienden,
Ik stel u met plezier deze uitgave van de
Praktische Gids voor. Deze Gids werd
verwezenlijkt in samenwerking met onze
partners en adverteerders van de
gemeente. U zult hierin een goudmijn aan
informatie terugvinden die u van pas zal
komen tijdens uw verblijf of daguitstap in
Perros-Guirec en aan de Côte de Granit
Rose, zowel op sportief als op cultureel
vlak. Het team van het Bureau voor
Toerisme staat het hele jaar door volledig
te uwer beschikking om u te
verwelkomen, naar u te luisteren en u te
helpen bij uw opzoekingen. Ik wens u een
uitstekend verblijf in Perros-Guirec toe.
Gilles Déclochez
Burgemeester in Perros-Guirec
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Welkom in Perros-Guirec
Degemer mat e Perroz-Gireg

Perros-Guirec, de hoofdplaats van het kanton, luchtkuuroord en
toeristische trekpleister, telt het hele jaar door 8 000 inwoners. Perros,
dat vroeger PENROZ (de top van de heuvel) heette, is een
vooruitgeschoven kaap die zich in vogelvlucht over 7 kilometer (en als
je de kustlijn volgt over 15 kilometer) uitstrekt van Pont-Couennec tot
Grand Traouïéro en heeft zijn belang te danken aan de aanwezigheid
van de zee. Dankzij zijn geografische positie heeft Perros-Guirec
doorlopend een stempel gedrukt op de geschiedenis. Hoewel op het
grondgebied van de gemeente geen enkel megalithisch monument
terug te vinden is, heeft deze streek al een erg lang verleden achter zich.
Toch heeft de geschiedenis alleen de naam van zijn evangelist
onthouden: Saint-Guirec, die in de 7de eeuw uit Wales hierheen kwam.
Zijn oratorium en de kapel houden zijn nagedachtenis levendig.

BUREAU VOOR TOERISME

21, place de l'Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC
Tel : +33 (0)2 96 23 21 15
www.perros-guirectourisme.com
infos@perros-guirec.com
Het hele jaar door te uwer beschikking
Buiten het hoogseizoen : van maandag tot zaterdag van 9u tot
12u30 en van 14u tot 18u/18u30.
Tijdens het hoogseizoen : van maandag tot zaterdag van 9u tot 19u.
zondag en feestdagen van 10u tot 12u30 en van 16u tot 19u.
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De hoogtepunten
• Cap Vacances.............................................................Schoolvakantie
• Forum van de Wijn en de Gastronomie..................................... April
• Stripfestival................................................................................ April
• Pasen aan zee................................................................... April / Mei
• Feest van de Muziek................................................................... Juni
• Watersportfeest.......................................................................... Juni
• Grote schilderstentoonstelling.................... van Juni tot September
• Vuurwerk en concerten............................................................... Juli
• Voorstelling van de Patrouille de France................. Juli / Augustus
• Kammermuziekfestival............................................. Juli / Augustus
• Festival van de “Place aux Mômes”......................... Juli / Augustus
• Dinsdag en van Trestraou......................................... Juli / Augustus
• 20 km van de Côte de Granit Rose.............................................. Juli
• Hortensiafestival....................................................... Juli / Augustus
• Feest van de Vieux Gréments.............................................Augustus
• Nationale dansstage...........................................................Augustus
• Venetiaans feest..................................................................Augustus
• Groot Bedevaartsfeest van Notre-Dame de la Clarté....... 14-15 Augustus
• Kerstfeest.......................................................................... December
De volledige activiteitenkalender is beschikbaar bij de Dienst
Toerisme of op www.perros-guirec.com

MARKTEN IN DE STREEK
Maandag :
Dinsdag :
Dinsdagavond :
Woensdag :
Donderdag :
Vrijdag :
Zaterdag :
Zonda :

Trégastel
Trébeurden - Louannec
Trestraou (Perros-Guirec / juli-augustus)
Tréguier – Ile -Grande
Lannion
Perros-Guirec
Pleumeur-Bodou - Trebeurden
la Clarté (Perros-Guirec) – Plestin-Les-Grèves

Wandeling over mond
Baleadennoù war droad

 e badentocht van TrestRignel
D
stap voor stap
TOCHT Nr.1
Duur : 2u
Afstand : 5 km
Vertrek : Parking
van La France Libre

Deze tocht voert u langs verschillende panorama’s en zal u een
strategische site laten ontdekken die de ankerplaats van
Perros-Guirec beschermde, evenals verschillende types van
architectuur : strandvilla’s of historisch geïnspireerde
landhuizen, die gebouwd werden aan het einde van de XIXde en
het begin van de XXste eeuw.
A - Vanaf de parking van La France Libre gaat u naar de Chemin de
la Messe. Links, vanop de Place Pierre Jakez Hélias, hebt u een vrij
uitzicht. De badplaatsarchitectuur wordt er goed weergegeven door
met name het landhuis van Le Sphinx, de Korrigans en ‘Lann gueuc’
met zijn strandstenen, gebouwd door de architect Lambert.
B - Het strand van Trestignel Meteen richt uw blik zich op de top van
Le Sphinx, die benadrukt wordt door enkele opvallende villa's.
Verderop ziet u de seinpaal, de top van Ploumanac'h en de Archipel
des Sept Îles. Onderaan de Rue Maurice Denis staat ‘Silencio’,
gebouwd in 1894 (volgens de plannen van de architecten Gélis-Didot
en Lambert); de nabi Maurice Denis (1870-1943) kocht het in 1908.
C - Ga verder in de richting van de Pointe du Château (hier wordt
‘château’ gebruikt om een vroegere Gallo-Romeinse kustbeveiliging
aan te duiden) en volg het smalle pad langs de kust. Rue de
Costennou : vanaf dit punt zijn bij laagtij nog de overblijfselen van
een vroegere visgrond zichtbaar. Hier hebt u een optie : U kunt ook
afdalen naar het kleine strand van Pors ar Goret (de haven van de
visgrond) langs de trap (99 treden).
D - Sla helemaal rechts de Rue du Pré Saint-Maur in. Ze draagt de
naam van de verdeler die Trestignel in 1895 in 270 percelen verdeelde
met het doel ze te verkopen. Tegenover nummer 61 ziet u een oude
broodoven (bevestigd in 1863). Beschut tegen de stevige wind werd
hij gebruikt voor de enkele boerderijen die vandaag verdwenen zijn.
Als u verdergaat kunt u, gedeeltelijk verborgen door de begroeiing,
nog een wachthuisje onderscheiden (bevestigd aan het begin van de
XVIIIde eeuw), een getuige van het defensieve verleden van Trestrignel.
In het midden van de XIXde eeuw vermeldde het kadaster nog twee
wachthuisjes, twee kruitfabrieken, twee batterijen, een seinpaal, een
wachtlokaal en een kazerne.
E - Helemaal bovenaan de straat moet je het Ile Thomé gezien
hebben, dat vandaag eigendom is van het Conservatoire du Littoral.
Vanaf de XVde eeuw deed het af en toe dienst als basis voor
(hoofdzakelijk Engelse) piraten. Verborgen achter het eiland
bereidden de smokkelaars hun aanvallen voor. Links afslaan in de
Rue du Belvédère, waar u een authentieke strandvilla ziet.

6

F - Weer op het kruispunt merkt u de aanwezigheid van een
kruisbeeld op. Het werd in Trestignel geplaatst door de heer Du Pré
de Saint Maur en in 1912 gerestaureerd en weer neergezet door de
beeldhouwer Yves Hernot. Bovenaan de Rue Maurice Denis, aan
het kruispunt, kunt u een aantal strandvilla’s bewonderen. Ze

G - We keren terug naar het stadscentrum. Volg de Rue de
Trestignel en neem de tweede trap rechts, steek de Boulevard de la
Mer over en beklim een tweede trap. Na enkele treden bereikt u de
Rue de la Petite Corniche. Ga weer naar boven langs de straat : een
halte biedt een uitgestrekt uitzicht op de kaap van Perros. Deze
haven werd veel bezocht door zeemannen als tussenstop tussen
Brest en Saint-Malo.
H - Rue Hilda Gélis-Didot. Op nummer 37 vindt u de stichting May
Lockwood. Mevrouw Louis Gélis-Didot, geboren May Lockwood,
wilde een stichting oprichten. Ze stierf echter voor het project
voltooid was, en haar idee werd overgenomen door haar dochter
Hilda en haar nichtje, mevrouw Fournier. Het project werd
toevertrouwd aan Paul Gélis, hoofdarchitect van de Monuments
Historiques. Sinds 1932 ontvangt de stichting gehandicapte
kinderen uit de Parijse regio. Vandaag is de stichting het eigendom
van de stad Perros-Guirec. Ze ontvangt tot hun grote plezier de
jongste inwoners van Perros.Op nummer 11 vindt u één van de
zeldzame 'look-outs' van Perros-Guirec : helemaal bovenaan, in de
nok van het dak als een periscoop, bieden zijn drie afgestompte
hoeken een erg brede gezichtshoek waardoor men de schepen kon
zien aankomen of vertrekken.

Op Het Land I War an douar

dateren van het begin van de XXste eeuw en zijn het werk van de
architect Pierre Botrel. Daar tegenover ziet u in de Rue du Kern ‘Bon
Accueil’. De architect verbleef tijdens de zomermaanden in dit huis.
Hij oefende zijn beroep uit in Trestignel tot aan de Eerste
Wereldoorlog. Hij ontwierp de meeste strandvilla’s van het
schiereiland, van de eenvoudigste tot de meest exclusieve.

I - We bereiken de Place des Halles onder aan de St-Jacqueskerk.
De bouw van deze kerk begon aan het einde van de XIde eeuw. Zijn
bijzonderheid bevindt zich in het Romaanse deel : de zuilen van de
hoofdbeuk en het zuidelijke portaal, versierd met figuren en
octopussen.Verlaat de kerk langs het kerkplein en volg de Rue du
Général de Gaulle. Deze winkelstraat toont u de verschillende
aanwendingen van graniet, zowel voor de afwerking van voorgevels
als voor straatmeubilair.
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Wandeling over mond
Baleadennoù war droad

 LOUMANAC’H LANGS LA CLARTE EN HET
P
DOUANIERSPAD
TOCHT Nr.2

Duur : 2u30
Afstand : 8,5 km
Vertrek : Parking van de
Chapelle de la Clarté
Tocht Nr. 27 PR

A - Aan het einde van de parking daalt u het voetgangerspad af. Sla
rechtsaf de Rue de la Vallée in en daarna linksaf in de Rue de Traou
Treuz. U passeert de wasserij en het huis van de Gravin. Sla rechtsaf
en ga weer naar boven langs de Rue Vilin Dour en daarna linksaf
langs de Rue Léon Dubreuil (windmolen). Steek de Rue Gabriel
Vicaire en daarna het Elvire Choureauplein over, sla linksaf de Rue
des Frères Hurvoi in. Traviese la rue Gabriel Vicaire y, luego, la placeta
Elvire Choureau, gire a la izquierda, tome la rue des Frères Hurvoi.
B - Volg op uw rechterkant de Rue du Cribo en op uw linkerkant de
Rue Théophile Salaun. Zo komt u weer in de Rue des Frères Hurvoi
terecht. Steek de Boulevard du Sémaphore over (D 786) en ga er
recht tegenover in de richting van Ranolien.
C - U volgt de weg recht voor u, u passeert het voetbalterrein en u
blijft rechtdoor stappen tot aan de granieten blokken in het midden
van het pad. Daar slaat u linksaf om in de Rue des Ajoncs d'Or
terecht te komen, u steekt de parking van Ploumanac’h over en u
komt op de Sentier des Douaniers (het Douanierspad) uit (links op
het strand ziet u L’Oratoire en de kapel van Saint-Guirec, en het
Kasteel van Costaérés). U volgt het Douanierspad langs de
vuurtoren, de reddingsboot en de parking van Le Ranolien.
D - Ga verder in de richting van Trestraou. Zo'n 700 meter voor een
huis verlaat u het Douanierspad langs een pad dat naar rechts
omhooggaat. U passeert boven de wasserij en neemt de teerweg (rue
des Fougères) tot aan de overhangende kustweg. Die steekt u over.
E - Een beetje verder slaat u links een klein weggetje in (onder de
seinpaal) en daarna slaat u nog eens linksaf naar het pad dat naar
Le Tertre de la Clarté leidt (een prachtig panorama). U gaat verder
en slaat rechtsaf naar de Chapelle de la Clarté.
FIETSEN ZIJN STRIKT VERBODEN OP HET DOUANIERSPAD.
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DE VALLEI VAN LES TRAOUÏERO
Bretoens woord dat ‘de valleien' betekent.
TOCHT Nr.3

Het plantkundige belang van deze bijzondere bergengten ligt vooral in
de aanwezigheid van enkele zeldzame varen- en mossoorten en
verwante planten die typisch zijn voor de originele microklimaten van
zulke grillige rotsformaties.
A - Van de Moulin à Marées, waarvan de bouwvergunning in 1375
door koning Charles V van Frankrijk toegekend werd aan Brient II van
Lannion, slaat u linksaf naar de weg die langs de vijver loopt die
tegengehouden wordt door een brug die vroeger een waterkering
was. De getijdenmolen werd gebouwd om tarwe te maken. Hij werd
weer opgebouwd in de XVIIIde eeuw en was nog actief tot 1932.
B - Draai naar rechts om de weg naar Trégastel-Bourg te bereiken.
Volg deze weg gedurende 600 meter tot aan de ingang van de site.
C - Daal het pad en de trap af tot aan de zoetwatervijver. Vroeger
was dit een opslagplaats voor de granietzagen. Ga rechts weer de
vallei in temidden van de rotsformaties in graniet en ontdek de
Grotte des Contrebandiers (de Smokkelaarsgrot).
D - Na 800 meter ziet u een kleine brug en een grafsteen. Zet de klim verder.

Op Het Land I War an douar

Duur : 2u30
Afstand : 5,5 km
Vertrek : Moulin à Marée
langs de Route de Trégastel

E - 1 km verder vindt u zuilen die uit roze graniet gehouwen zijn, een
oude brugkraan. Houd daarna altijd links aan en klim naar de
gemeentelijke weg.
F - Aan 20
het11bord ‘Ker Gomar’ slaat u linksaf en u daalt opnieuw naar
Ploumanac’h, dat u zult bereiken terwijl u onderweg de Zeven
21 10
Eilanden, La Clarté, de steengroeven en de Côte de Granit Rose
kunt bewonderen.
22

27
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Te Bezoeken in Perros-Guirec
Gweladennoù heñchet e Perroz

HET MAISON DU LITTORAL
La maison du Littoral

Sentier des Douaniers - Chemin du Phare
(Douanierspad) - Ploumanac'h.
Tel: +33 (0)2 96 91 62 77 - www.perros-guirec.com
La Maison du Littoral heet u welkom in haar
museum en tijdelijke expositieruimte waar u
de site van Ploumanac'h met haar rijke flora
en de wandelweg 'le sentier des Douaniers'
kunt ontdekken. Het hele jaar door worden
tal van natuuractiviteiten georganiseerd.
Vrije toegang.
DE GETIJDENMOLEN
Le moulin à marées

Haven van Ploumanac'h - Tregastel - Tel: +33 (0)2 96 23 47 48
Deze molen werd onder het vroegere regime ‘de molen met het
blauwe water’ genoemd. Hij werd in de XVIIIde eeuw gebouwd op
de waterkering die de gemeenten Perros-Guirec en Trégastel
verbindt. Geleid bezoek van de binnenkant van de molen met
ontdekking van het bestaande binnenwerk, dat gedeeltelijk
gerestaureerd werd: karen, koffers van molenstenen, lopers en
leggers, overbrengingsassen en -raderen. Op de verdieping vindt u
technische documenten, voorwerpen en werktuigen van de
molenaars. De geschiedenis van de molen wordt voorgesteld aan
de hand van borden : handvesten en teksten uit die periode.
Vrije toegang.

Museum van de geschiedenis en tradities van Laag-Bretagne
Le Musée de l'Histoire et des Traditions de Basse Bretagne

51,boulevard du Linkin – Tél : +33 (0)2 96 91 23 45
10 gerestaureerde zalen met belangrijke figuren en gedenkwaardige
gebeurtenissen. Zaal met historische documenten en oude kaarten
(van 1580 tot 1840). Verzameling afbeeldingen van Epinal (eerste
prenten van 1810 tot 1830). Zaal met oude affiches (reclame van de
spoorwegen van 1898 tot 1934). Tentoonstelling van kappen en
klederdracht van 1850 tot 1930.
Entoonstelling van de Tweede Wereldoorlog in een bunker.
10

Groot natuurgebied, beschermd door het Conservatoire du Littoral
en de gemeente Perros-Guirec. Indrukwekkend omwille van zijn
roze graniethopen, waarvan sommige 20 meter hoog zijn. De Sentier
des Douaniers (het Douanierspad) biedt één van de mooiste
wandelingen van de streek.
DE VALLEI VAN LES TRAOUÏERO

Beboste vallei, grillige rotsformaties in graniet, grotten, grote weelde
aan plantengroei, met name mossen en varens. Vertrek : aan de
Getijdenmolen (Moulin à Marées).
SPROOKJES EN LEGENDES VAN BRETAGNE

Bezoek met verhalen van de Vallei van Les Traouïero van 2u tot 2u30.
De boomgaard van Kernivinen

Kerambellec - Tel : + 33 (0)2 96 23 26 13
Geleid bezoek aan een ciderfabriek
De tuin van Kervasclet (l'atelier)

104, Kervasclet - Tel : + 33 (0)6 70 74 84 30 – www.claudelemaut.com
Bezoek aan de tuin met arboretum. Originele snoeivormen zetten de
bomen en heesters extra in de verf.
De semaphore van La Clarté-Ploumanac'h

Boulevard du Sémaphore
Dit gebouw, dat eigendom is van de nationale marine, bevindt zich
boven de kustweg, tussen La Clarté en Ploumanac'h, op een
strategische locatie, en biedt een schitterend uitzicht over 360°.
Het marinepersoneel controleert de lokale maritime activiteiten, en
verzamelt en verstuurt meteorologische gegevens.
Gratis geleid bezoek tijdens de paasvakantie en de hele zomer lang.
Op verkenning tussen de hoog- en laagwaterlijn

Een 3 uur durende excursie op het nat strand (het deel van de strand
dat bij eb boven water komt). U komt er alles te weten over de
getijdenwerking, algen, de fauna en de vistechnieken. Excursie
onder begeleiding van een gids met ervaring in het mariene milieu.
Reservering via de Dienst Toerisme van Perros-Guirec
Tel : + 33 (0)2 96 23 21 15

Op Het Land I War an douar

RONDLEIDINGEN
DE HEIVELDEN VAN PLOUMANAC’H

Te Bezoeken in Perros-Guirec
Gweladennoù heñchet e Perroz

STANDBEELDENTOCHT
Perros-Guirec, het land van graniet, biedt u een groep
standbeelden in elke hoek van de stad. Jachthaven
Puerto deportivo

• “ Voile”, (Zeil) van Bruno Panas, uit 1996. Het werd gemaakt ter
gelegenheid van de zeefeesten van Ploumanac’h van 1995 en is
een werk over de structuur doorheen verschillende graden van
afwerking van het oppervlak: glad gemaakt, het oorspronkelijke
rotsblok, gepolijst...
• “Transformans”, van Rhéa Marmentini uit 1998. Zij heeft samen
met Pierre Székely in Hongarije gestudeerd en is zijn assistente
geworden. Haar beeld symboliseert de verbondenheid van de
granietbeeldhouwers overal ter wereld.
Trestrignel

• “Roc levant”, (Rijzende rots) van Syoho Goichi Kitagawa, uit 1996.
Trestraou

• “ La Porte de l’Eau”, (De deur van het water) van Tatsumi Sakaï,
uit 1997. Elk blok van dit beeld, dat op drie weken tijd gemaakt
werd in de steengroeven van Perros-Guirec, is 3 meter hoog en
weegt ongeveer 15 ton. Het beeld roept de zee op, zowel langs de
ruwe als langs de glad gemaakte zijde.
• “Œuf universel”, van Pierre Szekely, 1991.
Kervoilan

• “La

pleine lune émerge de la mer agitée”, (De volle maan rijst
op uit de woeste zee) van Syoho Goichi Kitagawa, uit 1996.
Maison des Traouïéro.
Maison des Traouïéro

• “ Hommage à la Clarté”, (Hommage aan La Clarté) van Kiyoshi
Takahashi, een Japans beeldhouwer, uit 1981.
STANDBEELDENPARK CHRISTIAN GAD EN DANIEL CHHE

Dit park ligt aan het kruispunt van Ploumanac'h en bevat 18
monumentale beelden op graniet.
• “L’Homme de Granit”, (De man van Graniet), werk van Pierre
Székely. ‘Mijn beelden zijn één voor één eigentijdse en dus tijdloze
archetypes. Het harde en duurzame graniet is het materiaal bij
uitstek om ze door de tijd te transporteren.
12
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• “ Le Sculpteur et sa création”, van Shelomo Selinger. Selinger
kapt rechtstreeks in het graniet, dat één van de hardste
grondstoffen ter wereld is. Is dit beeld ook geen soort van gevecht
van de mens tegen de veel sterkere natuur?
• “L’Ankou”, van François Breton. Zo'n 15 jaar al maakt François
Breton monumentale beeldhouwwerken. Hij splitst de steen met
een boormachine en behoudt het ruwe werk in die staat. Hij arceert
met grove trekken van een speld een menselijke vorm die aan de
oppervlakte komt en dat geeft als resultaat de Ankou. Ongetwijfeld
drukt hij een visie op de menselijke aard uit : wellend en gekweld.
• “Menhir II”, werk van Marc Simon.‘De menhir die iedereen kent houdt
een vorm in die voor mij van ondergeschikt belang wordt. Met Menhir
II sla ik een brug tussen hetgeen vroeger was en hetgeen nu is’.
• “Anishnabe Manitoumaqua”, van de Canadees J. Bisson, bijgenaamd
‘Biscornet’. Deze totem stelt de Grote Beer voor, een sterrenbeeld dat
de zeemannen van St Malo naar de nieuwe wereld geleid heeft. Het
bestaat uit 7 granieten blokken, naar de 7 sterren. Dit type standbeeld
werd gecreëerd door de Inuït opdat ze zich zouden kunnen oriënteren
in de besneeuwde landschappen van het Hoge Noorden.
• “Dahud“, de legende van de stad Ys : de dochter van koning Gradlon
veroorzaakte de val van de stad doordat ze zich meester maakte van
de sleutels van de stad om ze aan haar kwaadwillige minnaar te
schenken. De stad werd onder zeeniveau gebouwd. De minnaar
opende de poorten, waardoor de golven de stad verzwolgen.
• “Distant view” en “La Colline et la Crique”, (De heuvel en de kreek),
een werk van Tatsumi Sakaï, een Japans beeldhouwer. Hij
experimenteert met verrassende vormen. De twee zijden van het beeld
roepen de nauwe complementariteit van de zee en de aarde op.
• “La Vie au Soleil”, (Het leven op de zon) van Hervé Quéré, Bretoens
beeldhouwer afkomstig uit Dirinon. ‘Wat ik hier probeer te doen is
laten zien wat het DNA voor de evolutie kan betekenen’.
• “Madame et son chien“, (Mevrouw en haar hond) van Pierre Székely.
• “Nu primitif”, (Primitief naakt), een werk van Pierre Székely.
• “Femme Fleur”, (Bloemenvrouw) van Wattel, in geel graniet van
Bignan (Morbihan).
• “Mère à l’enfant”, van François Breton. Dit beeldhouwwerk linkt
traditie met hedendaagse tendenzen.
• “Le fauteuil”, van David Puech. Een plaats om neer te strijken en te
genieten van het beeldenpark.
• “Le repos du tailleur”, van Patrice Le Guen. Een eerbetoon aan de
arbeiders in de steengroeve van La Clarté.
• “La fragilité du dialogue, de l’infini à Rouzic”, van Viorel Enache.
Een unieke kolom die ruimte creëert tussen twee volumes.
• “Eclosion”, van Seenu.
• “He Aroma Nui (de grote liefde in het Maori)”, van Renate
Verbrugge. Een koppel, man en vrouw, die elkaar zonder woorden
begrijpen. Een eerbetoon aan de liefde.
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Te Bezoeken in Perros-Guirec
Gweladennoù heñchet e Perroz

HET RELIGIEUZE ERFGOED
DE SAINT-JACQUES KERK

De kerk, een geklasseerd historisch monument, bevindt zich in het
centrum van de stad. Ze is opgebouwd uit roze graniet en is gewijd aan
Saint-Jacques. Ze biedt vlak naast elkaar een romaanse beuk die
dateert van de XIIde eeuw en een gotische beuk uit de XIVde eeuw. Het
retabel met negentien prachtig bewerkte beeldjes stamt uit de XVIIde
eeuw. De tympaan is erg beschadigd en stelt Christus voor tussen de
Adelaar van de Heilige Johannes en de Leeuw van de Heilige Marcus.
In 1951 werd de kerk vergroot met een namaak dwarsbeuk.
DE KAPEL NOTRE-DAME-DE-LA-CLARTE

Ten westen van Perros-Guirec bevindt zich de wijk La Clarté met zijn XVdeeeuwse kapel. Doordat ze ook in roze graniet gebouwd werd is haar kleur
dezelfde als de Saint-Jacqueskerk. De stijl is gotisch voor de beuk en
renaissance voor het zuidelijke portiek. Ter gelegenheid van de Grote
Verzoendag op 15 augustus is dit een belangrijk spiritueel centrum. NotreDame-de-la-Clarté is de beschermheilige van de zeemannen. Haar
XVIIde-eeuwse pijl diende als baken voor de schepen die verdwaald waren
in de mist. Drie maquettes van schepen (ex voto) die tegenover het altaar
hangen getuigen van de dankbaarheid van de zeemannen voor de
Reddende Maagd. De Kruisweg, een werk van Maurice Denis, werd in
1931 door de meester aan de kerk geschonken. Het beeld van de Maagd
is vervaardigd uit eik. Ze werd in 1946 gekroond.
DE KAPEL VAN KERNIVINEN

Vanaf de kerk van Perros-Guirec volgt u de weg naar Pleumeur-Bodou.
Na twee kilometer, aan het kruispunt van La Clarté, draait u linksaf naar
de wijk Kernivinen en de kapel die gewijd is aan Notre-Dame de Pitié
(Onze-Lieve-Vrouw van Genade). De klokkentoren dateert van 1758.
De Verzoendag vindt elk jaar plaats op de tweede zondag na Pasen.
DE KAPEL VAN SAINT-GUIREC EN ZIJN ORATORIUM

In de prachtige baai van Ploumanac’h, die beschut wordt door de roze
granietrotsen, op de plek waar volgens de traditie Saint-Guirec, de
Bretonse heilige van Perros-Guirec, voet aan wal zette verheft zich de
Kapel die in de XIVde eeuw gebouwd werd. Vlakbij de kapel, op het
strand van Ploumanac’h, bevindt zich het Oratorium, dat het granieten
standbeeld van Saint-Guirec beschermt. Jonge meisjes die in de loop
van het jaar willen trouwen moeten een naald in de neus van de arme
monnik steken. Dat verklaart zijn afgeplatte gezicht.
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Een tocht zonder al te grote moeilijkheden die u langs wegen en
paden de rijkdommen van het achterland van Perros laat
ontdekken.
• Vertrekpunt
Rotonde (bij het binnenrijden van Perros-Guirec)
• Afstand
23 km Duur - tussen 2u en 2u30
• Moeilijkheidsgraad
Gemiddeld 50% pad en 50% weg
• Bakens
VTT 22
Met code Nr. 58
Praktisch Respecteer de verkeersregels

Op Het Land I War an douar

TOCHT PER MOUNTAINBIKE ROND
PERROS-GUIREC

Let op de verkeersborden die een gevaar of een moeilijkheid
aangeven.Tijdens deze tocht zult u doorheen kwetsbare natuurzones
en ook doorheen privézones rijden. Gelieve hiermee rekening te
houden.
WAT KUNT U ONTDEKKEN TIJDENS DEZE TOCHT

• Jachthaven Getijdenmolens
• Kapel van Kernivinen
• De haven van Ploumanac’h
• Granietgroeves Seinpaal
• De Vallei van Les Traouïero Côte de Granit Rose
• De Zeven Eilanden (les Sept Îles)
Ontdek de verschillende mountainbike
en fietstrajecten van de 'Côte de Granit
Rose' bij de Dienst voor Toerisme.
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Te Bezoeken van De Streek
Gweladennoù

LANGS DE “COTE DE GRANIT ROSE”
HET ZEE-AQUARIUM VAN TREGASTEL - Aquarium marin

Boulevard du Coz Pors - Trégastel
Tel : +33 (0)2 96 23 48 58 - www.aquarium-tregastel.com
Stap binnen in de verrassende wereld van de zeebodems van het
Kanaal. Ontdek in een volledig vernieuwde site een nieuwe ruimte die
gewijd is aan de Bretonse zeeën. Het bezoek concentreert zich rond drie
zones, zowel buiten als onder de geklasseerde rotsformaties in graniet :
• De zone van het stuifwater, die nooit overstroomt. De zone van de
getijden of ‘estran’ (nat strand) is enorm rijk aan dierlijk en
plantaardig leven.
• De zone van de diepzee is het koninkrijk van de ongewervelden
(sponzen, anemonen, hoornkoraal) en de grote vissen (roggen,
zeepaling, hondshaaien, toonhaaien).
HET VOGELRESERVAAT VAN ILE GRANDE
Station ornithologique (LPO)

Pleumeur-Bodou - Tel : +33 (0)2 96 91 91 40
Entoonstellingen rond het Natuurreservaat van Les Sept Îles en de
zeevogels Rechtstreekse.
• Videoverbinding van het Île Rouzic met de jan-van-genten.
• Natuurlijke omgevingen en vogels die op ware grootte
gereconstrueerd werden Boot.
• Of voettochten op ontdekking naar de fauna en flora van de kust.
DESTADVANDETELECOMMUNICATIE
La cité des Télécoms

Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
Tel : +33 (0)2 96 46 63 80 (Infos
24h/24) - www.cite-telecoms.com
Een meeslepend bezoek van
meer dan 2 uur, onverwachte
ontdekkingen en interactieve
spelletjes. Onder Le Radôme, de
immense witte ballon van 50
meter hoog die opgeblazen wordt
door 100 000 m 3 lucht: twee
voorstellingen in beeld en muziek.
HET PLANETARIUM VAN BRETAGNE - Le Planétarium de Bretagne

Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
Tel : +33 (0)2 96 15 80 30 - www.planetarium-bretagne.fr
In het hartje van de kosmos, in het grootste digitale planetarium van
Europa, leidt de ‘film van de sterren’ u in driedimensionale beelden
langs de sterrenbeelden en het ballet van de planeten. Door een
spreker gepresenteerde voorstellingen hebben als thema’s: ‘de maan
en de getijden’ – ‘Venus’ – ‘de mysteries van de zuidelijke wereld’.
Permanente tentoonstelling doorlopende videovoorstellingen.
HET GALLISCHE DORP - Le Village Gaulois

Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
Tel : +33 (0)2 96 91 83 95 - www.levillagegaulois.org
Het Gallische Dorp is een attractiepark waarin een vijftiental spelen,
bootuitstapjes, Gallische huizen met video en een Afrikaans dorp
ondergebracht zijn. Bijkomende activiteiten tijdens de zomermaanden :
hengelen, brood bakken, sestertiën maken.
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Ploubezre - Tel : +33 (0)2 96 38 91 44 - www.chateaudekergrist.com
Kergrist werd rond 1427 gebouwd als landhuis in de
Trégor. Het werd in de XVIIde en XVIIIde eeuw
veranderd en vergroot tot een kasteel. Het geleide
bezoek van het interieur omvat de wachtzaal, de
bibliotheken, de biljartkamer, de stenen trap, de
eetkamer, het houten salon, de kamer van de Bisschop
en schilderijen van Titiaan en Rubens. Franse tuin vóór
de XVIIde-eeuwse voorgevel. Landschapstuinen aan
de XVIIIde- en XIXde-eeuwse zijgevels.
KASTEEL VAN ROSANBO

Lanvellec - Tel : +33 (0)2 96 35 18 77 – www.rosanbo.net
Rosanbo, dat al 600 jaar het eigendom is van dezelfde familie, weerspiegelt
het verleden van één van de meest uitgestrekte en rijke domeinen van
Bretagne. Geleid bezoek van het interieur : Bretonse zaal, XIXde-eeuwse
keuken met koperen potten, XIXde-eeuwse neogotische eetkamer, groot
salon, XVIIIde-eeuwse galerij, salon en eetkamer, bibliotheek met de 8.000
boeken waaruit de bibliotheek van Claude Le Pelletier, de minister van
financiën onder Louis XIV, bestond.

Op Het Land I War an douar

KASTELEN VAN DE STREEK
KASTEEL VAN KERGRIST

FORT VAUBAN

Het ligt op het Île aux Moines en diende als
vooruitgeschoven post voor de Engelsen, van
waaruit zij hun raids op het vasteland en op
smokkelaars lanceerden. In 1720 werd dan ook
beslist om een fort te bouwen. Het werd ontworpen
en gebouwd door Garengeau, een leerling van
Vauban. Bezoek van de buitenkant (zonder gids).
KASTEEL VAN KERDUEL

Pleumeur-Bodou - Tel : +33 (0)2 96 48 79 72
Het kasteel, dat dateert uit de XVIde en XVIIde eeuw, lijkt ingebed te
zijn in de bomen van zijn park en in de vijver die erlangs ligt. Volgens
de legende zouden koning Arthur en zijn ridders hier geleefd
hebben. Bezoek van de buitenkant uitsluitend volgens de
bewegwijzering (langs de rand van de vijver).
KASTEEL VAN TONQUEDEC

Tonquédec - Tel : +33 (0)2 96 54 60 70 – www.chateau-tonquédec.com
De indrukwekkende ruïnes van het kasteel en zijn
elf torens steken uit boven de vallei van Léguer en
vormen een prachtige getuigenis van het feodale
Bretagne. Het werd rond 1200 gebouwd, in 1395
verwoest en weer opgebouwd in 1406 en deed
dienst als toevluchtsoord voor de hugenoten
tijdens de Ligaoorlog. Het werd in 1626 op bevel
van Richelieu afgebroken.
KASTEEL VAN QUINTIN

Quintin - Tel : +33 (0)2 96 74 94 79 - www.chateaudequintin.com
Geleid bezoek, gemeubelde vertrekken. Keuken met een moestuin, XVIIIdeeeuwse granieten fornuis. Onderbouw (talrijke met graniet overwelfde zalen
die een erg zeldzaam architecturaal geheel vormen). Franse tuin.
KASTEEL VAN LA ROCHE JAGU

Ploëzal - Tél : +33 (0)2 96 95 62 35 – www.larochejagu.fr
De 'Roche Jagu', gelegen aan de oevers van de Trieux, in het hart van het
land van Trégor, vormt de laatste stille getuige van een aaneengesloten reeks
verdedigingsposten tussen Pontrieux en de archipel van Île-de-Bréhat.
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Excursies Op Zee
Baleadennoù war vor

DE ARCHIPEL VAN DE 7 EILANDEN (LES 7 ÎLES) EN ZIJN
NATUURRESERVAAT

Bureau voor Toerisme - Tel : +33 (0)2 96 23 21 15
Ter hoogte van de Côte de Granit Rose en Perros-Guirec vormt een
wilde archipel van 40 hectare het onbetwiste rijk van de zeevogels. De
Archipel van de Zeven Eilanden (Archipel des Sept Îles) bestaat uit
Rouzic, Malban, Les Costans, Île Bonno, Île Plate en Le Cerf. Deze
rotsachtige eilandjes vormen een natuurgebied dat sinds 1912
beschermd is en in 1976 geklasseerd werd als natuurreservaat. Beeld
u honderden papegaaiduikers, jan-van-genten, kuifaalscholvers, kleine
pinguïns, zeekoeten, Noordelijke stormvogels, grote en kleine
mantelmeeuwen en zilvermeeuwen in… in de rotsholtes. De Archipel
des Sept Îles herbergt 27 soorten nestbouwende vogels, waaronder 15
soorten zeevogels, goed voor meer dan 24 000 koppeltjes. Op het
eiland Rouzic vindt u de enige Franse kolonie jan-van-genten (20 231
koppels). Een groep van een twaalftal grijze zeehonden woont
doorlopend in dit natuurreservaat, maar ze worden slechts toevallig
waargenomen. Als de omstandigheden zich ertoe lenen maakt u een
tussenlanding van 45 minuten op het Île aux Moines. Bij uw terugkeer
vaart u langs de beroemde Côte de Granit Rose, een granietmassief
dat al meer dan 300 miljoen jaar lang door de erosie gevormd wordt. U
zult ’s morgens meer zeevogels kunnen waarnemen. Bovendien
kunnen de foto- en videoliefhebbers dan profiteren van beter licht.
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Gare maritime van Trestraou
Tel : +33 (0)2 96 91 10 00
www.armor-navigation.com
Stelt voor :

• Excursie van 2u : Voorstelling van het natuurreservaat en de Côte de
Granit Rose.
• Excursie van 2u30 : Voorstelling van het natuurreservaat, van de
Côte de Granit Rose en een tussenstop van 45 minuten op het Île des
Moines.
• Excursie naar het Île de Bréhat : An april tot september één tot twee
keer per week een cruise naar het Île de Bréhat en een rondvaart rond
het eiland.
• Vissen op zee : In juli en augustus worden u 2 tot 3 keer per week
uitstappen ‘vissen op zee’ aangeboden. Hengels worden gratis te uwer
beschikking gesteld, maar u mag ook uw eigen materiaal meebrengen.
Vertrek ’s morgens om 8u30. Terugkeer is voorzien rond 11u30.

Op Zee I War vor

MOTORBOTEN VANUIT PERROS-GUIREC

AR JENTILEZ

Centre Nautique - Strand van Trestraou - Tel. +33 (0)2 96 49 81 21
Dit zeewiervissersbootje, dat de geschiedenis van de zeilboten die aan
het begin van de eeuw in deze streek gebruikt werden doet herleven,
nodigt u uit op een traditionele zeiltocht. Excursies van een halve dag
Capaciteit 10 personen.
Kotter SANT C’HIREG

Tel. +33 (0)2 96 23 82 04 - +33 (0)6 85 92 60 61
Een replica van een kreeftenvisser met zeil uit Camaret van het begin van
de eeuw: de Sant C’hireg stelt u een ouderwets bezoek per zeilboot voor
aan Les Sept Îles en het vogelreservaat. Iedereen neemt zijn eigen
picknick mee aan boord en helpt bij de besturing van de boot.
LE FILLAO “MORSKOUL”

Centre Nautique - Strand van Trestraou - Tel. +33 (0)2 96 49 81 21
Een moderne schoener die aan 12 mensen plaats biedt voor
cruises langs de Côte de Granit Rose.
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Nautische en Maritieme Activiteiten
 E HAVENS VAN PERROS-GUIREC
D
JACHTHAVEN
Praktische informatie

Positie: breedtegraad 48° 48.3N
SHOM-kaarten : 7125
ECM-kaarten : 537

lengte 003° 26.30W

Drijvend dok dat vastgehouden wordt door een onderwatermuur
met een gemiddeld niveau van 2,50 m. Toegang overdag :
zijdelingse bebakening. Toegang ‘s nachts : positiebepaling aan de
hand van de vuurtorens van Le Colombier en van Kerpringent op
224,50°. De openingsuren variëren naargelang de getijdencoëfficiënt.
Opening van de dokdeuren volgens de uren van hoogwater.
Kantoor van de havenmeester

17, rue Anatole Le Braz
Tel : +33 (0)2 96 49 80 50 - www.perros-guirec.com
Dienst verzekerd van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u buiten het
hoogseizoen.
Opening om 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 20u tijdens het
hoogseizoen
Seinpaal : +33 (0)2 96 91 46 51
Sluis : +33 (0)2 96 23 19 03
Redding : S.N.S.M : Tel : +33 (0)2 96 91 40 10
V.H.F : kanaal 16 en 9
Capaciteit van de haven : 820 plaatsen, waarvan er 80 voorbehouden
zijn voor schepen op doortocht.
Diensten : Water en elektriciteit op de pontons – Brandstofstation –
Dokzone. Strandingszone. Kraan van 60 ton – tewaterlatingsdokken.
Handelszaken in de buurt. Aan het havenkantoor : Volledig sanitair
(toiletten – douches met digitale deurbeveiliging), 1 telefooncellen, 1
vergaderzaal, weergave van de weersverwachting. Wifi.
Maritieme zaken : Quai de la Douane
Tel : +33 (0)2 96 91 21 28
Association des Plaisanciers (Vereniging van Watersportbeoefenaars) :
Rue Anatole Le Braz - Tel : +33 (0)2 96 91 10 81
Société des Régates : Chaussée du Linkin - Tel : +33 (0)2 96 91 12 65
Weerstation : Tel : +33 (0)8 92 68 02 22
Weersverwachting voor de surfers en voor het strand :
Tel : +33 (0)8 92 68 13 60
Als u wilt weten wat de deining, het weer, de golven en de wind zijn.

DE HAVEN VAN PLOUMANAC’H
Praktische informatie

Positie : breedtegraad 48° 49,7°N
SHOM-kaarten : 7125
ECM-kaarten : 537

lengte 003° 29.5 W

Haven met dok, afgesloten door een onderwatermuur op een niveau
van 2,55 m boven het nulpunt op de kaarten.
Toegang overdag : 2 opvallende landmerken helpen om de ingang van
de vaargeul te situeren : het kasteel van Costaérès en de vuurtoren van
Mean Ruz (F.B.R. occ 45), daarna de zijdelingse bebakening volgen.
Weergave van de weersverwachting

Havenkantoor : Tel.: +33 (0)2 96 91 44 31
Open van juni tot augustus van 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u30
Capaciteit van de haven

400 plaatsen, waarvan 250 drijvende aan boeien. 20 plaatsen
voorbehouden voor schepen op doortocht.
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Strand van Trestraou - Tel.: +33 (0)2 96 49 81 21
www.perros-guirec.com
STAGES

Zeetuinen : Van 4 tot 8 jaar – Ontdekking van activiteiten op en rond het
water. Initiatie en vervolmaking : voor alle leeftijden en elk niveau
Activiteiten : tijdens het weekend (raids, regatta’s).
VERHUUR, PRIVELESSEN

Dienstverlening à la carte, onthaal, advies, per uur of voor een vaste prijs.

Op Zee I War vor

HET Zeevaartcentrum - Centre Nautique

ACTIVITEITEN HET HELE JAAR ROND

Ontspanning : elke woensdag en zaterdag op een aangename manier
varen Sportschool : wekelijkse training en 5 tot 8 regatta’s per jaar.
Tal van regatta’s en activiteiten tijdens het hele seizoen.
ONTHAAL VAN GROEPEN

Ontdekking, stages, uitstappen op
zee, vissen op zee, zeeklassen.
DE VLOOT

Zwaardboot : Optimist, Laser, Bizzu,
Buzz , laser vago
Catamaran : Dart 16, New Cat 12,
Topaz 14
Windsurfplank : Exocet, Bodyboard ,
Bic 290, Kona
Zeekajaks, strandkajaks.
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Activiteiten - Ontspanning
Abadennoù - Diduamantoù

AVONTURENPARCOURS IN HET BOS

Meer dan 100 spelsituaties, 1 tot 15 meter hoog in de bomen en verspreid
over 8 verschillende parcours. 3 hectare bos, boordevol avontuur !
Vivons Perchés 	Crec’h ar Beg-Pleumeur-Bodou +33 (0)6 22 53 46 45
Beachclubs

Juli en augustus van maandag tot zaterdag (uitgezonderd feestdagen)
Club des Dauphins
Strand van Saint-Guirec
+33 (0)6 65 26 79 16
Club des Marsouins
Strand van Trestraou
+33 (0)6 60 78 45 34
Bibliotheken

Culture et Bibliothèque pour Tous
2, rue du Maréchal Foch
Stedelijke Bibliotheek
14, Rue de Krec’h Feunteun
1, Rue du centre

+33 (0)6 79 75 15 10
+33 (0)2 96 23 03 59
+33 (0)2 96 91 40 61

Bioscoop

"Les Baladins"
2 bioscoopzalen die het hele jaar rond open zijn.
Boulevard Thalassa
+33 (0)2 96 91 05 29
bowling

ZA Le Lion de Saint Marc
www.tregor-bowling.com

+33 (0)2 96 14 14 74		

Bridge

Contact		

+33 (0)2 96 37 13 51

Informatiepunt – internet

Cybergemeente
Rue du Sergent L'Hévéder
La Rotonde- Strand van Trestraou
Bureau voor toerisme
21 place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 49 81 00
(Juli / Augustus)
+33 (0)2 96 23 21 15

De kleine Carrousel

Draaimolen voor kinderen – dateert van het begin van de eeuw. Van
april tot oktober.
Square van Trestraou
De miniatuurhaven

Ga samen met familie of vrienden aan boord van en bestuur echte kleine
schepen : trawler, sleepboot, ferry, brandweerschip, motorboot van de
SNSM… Ontdek in alle veiligheid het plezier van varen en de lichtboeien
op het watervlak van Le Linkin. Van april tot september
Boulevard du Linkin
+33 (0)2 96 91 06 11
Duikcentra

Diepzeeduiken.Stages, inwijdingen, ontdekkingstochten, themaweekends.
Joly Plongées
31, rue Gabriel Vicaire
+ 33 (0)6 81 05 98 59
Golfterrein met 18 holes

Golf de Saint-Samson, het hele jaar rond
Kerenoc - Pleumeur-Bodou

+33 (0)2 96 23 87 34

Het aardewerk

48, rue des Carrières

+33 (0)6 16 91 42 02

Het Casino Barriere van Perros-Guirec en van de Côte
de Granit Rose

Speelautomaten : vrije toegang, Boule : vrije toegang, engelse
roulette en Black Jack : betalende inkom, identiteitsbewijs verplicht,
sfeervolle bar. Het hele jaar door alle dagen open.
Strand van Trestraou
+33 (0)2 96 49 80 80
www.casino-perros-guirec.com
Kajak Verhuur en kajaktochten

Centre Nautique (Zeevaartcentrum)
Strand van Trestraou
Club des Dauphins
Strand van Saint-Guirec

+33 (0)2 96 49 81 21
+33 (0)6 65 26 79 16

KUUROORD

L’Agapa - Spa Nuxe
12, rue des Bons Enfants
Le Jardin du Bien-Etre
Camping du Ranolien

+33 (0)2 96 49 89 10
+33 (0)2 96 91 42 89

MINIGOLF

Boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)6 08 99 03 93
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Activiteiten - Ontspanning
Abadennoù - Diduamantoù
Paardrijden

Club Hippique de Trégastel
13 Route du Calvaire – Trégastel
Ecole d’Equitation de Saint-Samson
2, Crec'h Moustero - Pleumeur-Bodou
Poney-Club de Rulan
Route de Lannion –Trégastel
Equi nature
Chemin du Comté-Pleumeur-Bodou

+33 (0)2 96 23 86 14
+33 (0)2 96 23 40 14
+33 (0)2 96 23 85 29
+33 (0)6 34 68 02 36

Petanque

Overdekte banen in het Stade Yves Le Jannou. Het hele jaar lang
petanquewedstrijden op de Esplanade de la Douane en de parking van
het busstation.
+33 (0)6 74 49 29 73
Roeien op zee

+33 (0)6 18 53 11 19

SCRABBLE

Rue des Frères Lumière

+33 (0)6 89 53 14 24

Sportterreinen

Gymnastiekzaal van Kérabram
319 route de Pleumeur-Bodou
+33 (0)2 96 91 04 11
Gymnastiekzaal Yves Le Jannou
16 bis rue du Sergent L'Hévéder
+33 (0)2 96 23 25 71
Parc des Sports du Ranolien
Rue du Ranolien		
+33 (0)2 96 91 41 43
Omnisportzone
Basketbal, volleybal, voetbal, hockey, badminton, enz. Alle dagen
open. Gratis.
Rue des Frères Lumière
Rue Saint-Guirec - Ploumanac'h
Skate Park (Central Park)
Rue de Krec’h Feunteun
+33 (0)2 96 49 81 00
Stedelijk vrijetijdscentrum

Activiteiten, uitstappen en handwerkateliers voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
37, rue Hilda Gélis Didot
+33 (0)2 96 23 21 34
Surfen

Seven Islands Surf Club
Beoefenen van surfen, bodyboard en longboard als ontspanning of
competitief.
Strand van Trestraou
+33 (0)2 96 23 18 38
http://sisc.free.fr
School van surfen
2, rue du Maréchal Joffre
+33 (0)6 17 18 20 55
Tafeltennis

Club des 7 îles T.T.
Tijdens het seizoen elke vrijdag om 20u45 tornooi
Rue des Frères Le Montréer
+33 (0)6 62 30 80 87
Tennis

Tornooien en verhuur van terreinen
Tennis Club Municipal Perrosien
323, route de Pleumeur-Bodou
+33 (0)2 96 23 01 33
Tennis Club van Trestraou
Strand van Trestraou
+33 (0)6 08 99 03 93
Gemeentelijke tennisterreinen van Ploumanac'h
Rue Saint-Guirec
+33 (0)2 96 23 01 33
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Thalassotherapie en fitness

Zeethermen van Perros-Guirec
Fitnesskuur, stressbeheersingskuur, verzorging à la carte.
Boulevard Joseph Le Bihan
+33 (0)2 96 23 28 97
www.thermesmarins-perros.com
Trektochten

Elke week op maandagnamiddag trektochten en wandelingen tussen
8 en 10 km.
Association Les Amis de la Côte de Granit Rose (FFRP)
		
+33 (0)6 08 67 80 64
Waterpretparken en vrijetijdscentra

Armoripark
Recreatiepark met zwembad met water van 28°.
Bégard		
+33 (0)2 96 45 36 36
Forum de Trégastel
Verwarmd zoutwaterbad (30°) met massagedouches, sauna, hammam,
zaal voor bodybuilding, fitnessruimte, aquagym. Het hele jaar rond.
Strand van Coz Pors
+33 (0)2 96 15 30 44
Ti Dour
Dolle waterpret met sportzwembad en glijbanen.
Lannion		
+33 (0)2 96 05 60 60
ZWEMMEN

Zwemlessen 		

+33 (0)6 60 78 45 34

Ontdek sport met Cap Armor - Estivales

•V
 oor ouders en kinderen vanaf 7 jaar : organisatie van sportieve
en culturele evenementen : Tennis, bergbeklimmen, mountainbike,
tafeltennis, kano, boogschieten...
(Weekprogramma’s aan de rotonde op het strand van Trestraou en
in het Bureau voor toerisme in juli en augustus).
CAP VACANCES

Tijdens de schoolvakanties biedt Cap Vacances een breed gamma
sportieve en culturele activiteiten aan jongeren van 7 tot 17 jaar aan,
per uur, per halve dag of dag, of voor een volledig verblijf.
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Verhuurkantoren – transacties
Seizoen en jaarverhuur - transacties
AGENCE RIZZONI

3, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 91 05 65

AVIS IMMOBILIER

3, place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 23 21 62

Jaarverhuur en transacties
C.C. IMMOBILIER

76, rue Ernest Renan
Côté immo
15, rue des 7 îles

+33 (0)2 96 23 15 30
+33 (0)2 96 23 21 21

DEMEURES DU LITTORAL

91, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 09 86

LE CALVEZ IMMOBILIER

37, place de l'Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 23 29 95

Marin'immo

20 bis, rue du Maréchal Leclerc

+33 (0)2 96 23 09 08

Tregorimmo

115, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 69 16

Kampeerterreinen
LE RANOLIEN ****

Ploumanac'h

+33 (0)2 96 91 65 65

Domaine de TRESTRAOU ***

89, avenue du Casino

+33 (0)6 08 99 03 93

WEST CAMPING ***

105, rue Gabriel Vicaire

+33 (0)2 96 91 43 82

Slaapgelegenheden voor wandelaars op doortocht
Natuurlijk kampeerterrein
FERME DE KERANGLOFF

Route de Kervélégan, Barnabanec

+33 (0)2 96 23 28 67

Hotels
DE L'EUROPE **

158, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 76

DE PERROS

28, place de l'Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 23 22 41

85, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 21 79

Rond-Point de Perros

+33 (0)2 96 91 03 38

100, avenue du Casino

+33 (0)2 96 91 22 11

DU PORT ***

LES STERNES **

Best western *** - Les Bains de Perros-Guirec
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Hotel - restaurants
AU BON ACCUEIL **

11, rue de Landerval

+33 (0)2 96 23 25 77

137, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 87

70, chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 91 67 54

174, place Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 80

53, boulevard Clémenceau

+33 (0)2 96 23 22 94

20, rue des Frères Le Montréer

+33 (0)2 96 23 21 22

38, rue du Maréchal Foch

+33 (0)2 96 23 14 19

12, rue des Bons Enfants

+33 (0)2 96 49 01 10

45, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 49 84 84

67, chemin de la Messe

+33 (0)2 96 23 25 42

39, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 41 19

14, rue Rouzic

+33 (0)2 96 23 20 27

81, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 23 83

162, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 89

CASTEL BEAU SITE **** - La table de mon père
DES ROCHERS

DU PARC *** – LA COTRIADE
FEUX DES ILES ***
HERMITAGE **
KER MOR

L’AGAPA ***** – LE BELOUGA
LE GRAND HOTEL *** - L'ARCHIPEL
LE MANOIR DU SPHINX ***
LE PHARE **

LES COSTANS ***
LE SUROIT ***

SAINT-GUIREC ET DE LA PLAGE **

RESIDENCE
PIERRE ET VACANCES - RESIDENCE L’ARCHIPEL ***

64, boulevard Thalassa

+33 (0)891 70 10 69

Draadloos internet in alle hotels
Gîtes de France
Croas Arwaren
CORLAY
GUELOU
1, avenue du Casino
HOUSSIN
60, boulevard Clemenceau
FALCHIER
69, avenue du Casino
KERBIRIOU
Keroic
LECLERC
4, chemin de Krech Morvan
LE CORRE
19 , rue des Frères Le Montréer
MONSALLIER
26, Vieux chemin de Crec’h Morvan
LINTANF
29, rue de Pont Hélé
NICOLAS
Kerguien
QUEMPER
Chemin de Pont Nevez
TASSEL
6, rue de Pleumeur

+33 (0)2 96 23 01 58
+33 (0)2 96 35 11 40
+33 (0)2 96 14 04 07
+33 (0)2 96 91 07 86
+33 (0)2 96 23 28 50
+33 (0)2 96 91 29 62
+33 (0)2 96 91 63 51
+33 (0)2 33 26 47 57
+33 (0)2 96 23 31 98
+33 (0)2 96 91 18 07
+33 (0)2 96 23 49 02
+33 (0)2 96 91 68 76
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kamers bij de inwoners Mevr
Mme BIARNES

41, rue de la Petite Corniche

+33 (0)2 96 23 28 08

5/7, chemin de Randreus

+33 (0)2 96 91 41 93

5/7, chemin de Randreus

+33 (0)2 96 35 36 41

46, rue de Trébuic

+33 (0)2 96 91 43 30

63, rue Gabriel Vicaire

+33 (0)2 96 91 43 14

60, boulevard Clémenceau

+33 (0)2 96 14 04 07

58, rue Théodore Botrel

+33 (0)2 96 23 17 17

138, rue du Maréchal Joffre

+33 (0)6 08 83 65 71

61, route de Kervélégan

+33 (0)6 07 95 14 90

6, rue de Kerreut

+33 (0)2 96 91 09 94

7, rue de Kervoilan

+33 (0)2 96 23 33 26

Mme CORNIC

Mme CORNIC-OSPITAL
Mme GILDERSLEEVE
Mr HAUTENAUVE
Mr HOUSSIN

Mme KERAUDREN
MME LE BROZEC
Mr LEROY

Mr-Mme NICOLAS
Mme SALIOU

Café-restaurants - Snackbars
Pizzeria’s Restaurants - CRÊPES
BISTROT DU PORT

56, chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 91 44 52

19, place de l’Eglise

+33 (0)2 96 23 10 99

9, place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)9 75 97 76 32

Chemin du Skewel

+33 (0)2 96 91 69 44

70, Chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 46 50 08

89, rue du Maréchal Joffre

+33 (0)2 96 49 03 63

111, avenue du Casino

+33 (0)2 96 23 27 34

20, Boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 23 04 34

18, boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 91 25 80

24, rue Gabriel Vicaire

+33 (0)2 96 49 05 96

33, boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 23 25 15

CAP O BAR

CAPPIZONE

Chez Prosper
DES ROCHERS
DIGOR KALON
EN K PASTA

LA BRASSERIE

LA BROCHERIE
LA CLARTE

La Cozerie
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LA CREMAILLERE

13, place de l'Eglise

+33 (0)2 96 23 22 08

1, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 23 34 13

Boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 49 09 34

8, rue du Maréchal Foch

+33 (0)2 96 23 24 41

89, rue du Maréchal Joffre

+33 (0)2 96 49 03 63

71, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 23 11 86

Plage de Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 65 55

15, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 23 28 96

17, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 91 14 69

192, place Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 69 07

102, rue des Frères Le Montréer

+33 (0)2 96 23 26 42

145, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 92

166, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 84

25, boulevard Joseph le Bihan

+33 (0)2 96 91 02 75

20, boulevard de Trestrignel

+33 (0)2 96 49 03 89

170 bis, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 62 53

19, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 23 23 45

10, rue du Gal de Gaulle

+33 (0)6 68 38 09 64

29, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 49 80 80

Rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 22 88

LA MAREE
LA SUITE

L’ATELIER

LE BISTROT DU DIGOR
LE BLEU MARINE
LE COSTE MOR
Le Galion

LE KER BLEU

LE KER LOUIS
LE KERREUT
LE MAO

LE REST'A TERR
LE SEXTANT

LE TRESTRIGNEL
LES DERVINIS

LES REGATES

Perros Pizzas

RESTAURANT DU CASINO
RESTAURANT DU QUAI

Pannenkoekenrestaurants
BISTROT DU PORT

56, chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 91 44 52

174, place Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 80

Chemin du Squewel

+33 (0)2 96 91 60 21

du parc

DU RANOLIEN

29

Restaurants
Lojañ - Debriñ

HISTOIRES DE GLACES

168, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 45 56

157, place de Ploumanac'h

+33 (0)2 96 91 40 81

107, avenue du Casino

+33 (0)2 96 91 19 47

1, rue du Maréchal Leclerc

+33 (0)2 96 91 04 09

11 bis rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 23 04 83

19, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 91 14 99

1, rue de Landerval

+33 (0)2 96 91 20 64

LE CABESTAN

LES BLES NOIRS

LES CALCULOTS
LES FLOTS

LES VIEUX GREEMENTS
TY BREIZH

De volledige gids van restaurants en logies kunt u verkrijgen
bij het Bureau voor toerisme.
THEESALON - Ijsverkopers
HISTOIRES DE GLACES

168, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 45 56

19, rue du Gal de Gaulle

+33 (0)2 96 23 20 56

35, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 91 01 14

Boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 45 82 95

LA CHAUMIÈRE

LE GLACIER DES SEPT ILES
Les Gourmandises de Lola
Meeneemmaaltijden
AU P‘TIT CREUX

Avenue du Casino

+33 (0)2 96 23 12 29

47, place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 15 90 06

48, rue du Sergent l’Hévéder

+33 (0)6 63 46 32 72

12, boulevard Aristide Briand

+33 (0)2 96 21 43 28

25, boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 91 13 22

Boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)6 08 99 03 93

26, rue du Général de Gaulle

+33 (0)2 96 49 00 19

134 bis, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 46 15

5, Boulevard Aristide Briand

+33 (0)2 96 91 96 87

BAo Sushi

CHEZ FRED

La Main à la Pâte

Le Comptoir 2 chez prosper
Le Golf Gourmand
LE PRESTO

Sur le Pouce

TABLIER & GOURMANDISE
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Geneeskundige diensten
Eerstehulpdiensten (SAMU)
Antigifcentrum - Rennes
Rijkswacht

45, rue des Frères Le Montréer
Ziekenhuis - Lannion
Gemeentepolitie

9 rue de Pors Nevez

15
+33 (0)2 99 59 22 22
17 / +33 (0)2 96 23 20 17
+33 (0)2 96 05 71 11
+33 (0)2 96 35 72 61

Algemene kliniek le Trégor - Lannion +33 (0)2 96 46 65 65
Brandweer
18 / +33 (0)2 96 23 20 16
Eerstehulpposten

Strand van Trestraou
Strand van Trestrignel
Strand van Saint-Guirec

+33 (0)2 96 23 22 40
+33 (0)2 96 23 22 93
+33 (0)2 96 91 40 77

Openbare diensten – Nuttige adressen
BADHOKJES

Inlichtingen en reserveringen :
Bureau van toerisme
STRANDTENTEN

+33 (0)2 96 23 21 15

Inlichtingen en reserveringen : Zeevaartcentrum +33 (0)2 96 49 81 21
INTERLOKAAL TRANSPORT

7 dagen op 7 vaste verbindingen met vertrek vanuit PERROS-GUIREC.
Bureau van toerisme
+33 (0)2 96 23 21 15
Tibus
+33 (0)810 22 22 22
PARKEREN VAN KAMPEERAUTO’S

Het parkeren van kampeerauto’s is verboden van 19u tot 9u op alle wegen, op
de zeeboulevard, op de parkings van de gemeente, uitgezonderd de Place de
la France Libre, waar u beperkt kunt parkeren (48 uur), dit om beschadigingen
en inbreuken op de hygiëne en veiligheid van deze plaatsen te vermijden
krachtens het Gemeentelijk Besluit van 7 de februari 2013. Bovendien is het
parkeren van kampeerauto’s en caravans permanent verboden nabij de
stranden en Quai Bellevue in Ploumanac’h, Boulevard de la Mer. In PerrosGuirec hebt u vier kampeerterreinen te uwer beschikking.
TOERISTENBELASTING

In PERROS-GUIREC, een geklasseerde badplaats, wordt in navolging
van de voorschriften van het gemeentebestuur, een toeristenbelasting
geïnd van april ot september.
LE MACAREUX

Sinds 2010 kunt u gebruik maken van de pendeldienst 'le Macareux' om
de verschillende wijken van Perros-Guirec te bezoeken. 3 dagen per
week tijdens het laagseizoen en alle dagen van juni t.e.m. september.
Uurroosters en inlichtingen op www.perros-guirec.com
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praktijk

BUREAU VAN
TOERISME
21, place de l'Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC

Plaatselijk instantie van het toerisme
ingeschreven in het register van de exploitanten
van reizen en verblijven Nr. IM022100011

Perros-Guirec

www.perros-guirec.com
infos@perros-guirec.com

