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AXTE' DE PARTIR
Tratando.se de um pais da Uniào

Europeia, nào é necessârio
passaporte para entrar em Franp.

Basta ser portadordo seu bilhete
' de identidade.

como tR
lda e voha para Rennes a partirde

€325, nào incluindo
as taxas de aeroporto.

Air Fran<el Tel.: 8o8.2o2.8oo

COIITACTOS
Embalxada de França

em Portugal
Rua de Santos-oVelho, 5

ru49-o79 Lisboa
Tel.: 213.908.121

Fax.: 213.952.539

Embahada de Portugal
ern França

3, rue de Noisiel

6116 Paris
França

Tel.: oo.33.1472.735.29
Fax: oo.33.r46.5oo4o

PoetoldeTur*mo
. -. P,aysdelreguier
(Cote de Gnnite Rose)
Tel.: oo.33.2.969.22233

Saint{ast (Côte d'Émen ude)
Tel.: 00.33296418r.52

Rochefort-en-Tene (Morbiha n)
Tel.: oo.33.2.974311.y

ta Intemet
http://visit-bretagne.com/

ÂrÊunrd.d6 h{ulbd6 6e gùb @em sr a w
ah!6dç aoér o f*ho da di(ào. PaÈ m3it
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a Câmara Municipalde Plougrescant
(Tel.: oo.33.2.969.2t.r8).
Na baia de Saint-Cast, um passeio

na maré baixa, através dos viveiros
de mexilhôes, com partida da praia

de Quatre Vaux em direccào
às i lhas Ebihens.

Onde firar
No Château du Val d'Arguenon, solar
do século XVI da familia
de la Blanchardière, num de sers
quartos com vista para o Arguenon
(Notre-Dame-d u-Cuildo,

- t .
.x;

22380 Saint-Cast;

tel.: oo.3).2.96+'to7.o3; preços por

quarto desde €1oo ; aberto de Abril a

Outubro). No Solar de Kergrech,

os quartos da antiga residência

dos bispos de Treguier sâo requintados

e ainda hâ direito e um verdadeiro
peq ueno-al moço bretào (uz8zo

Plougrescant; tel .t oo.],3.2.969.219.1],;
preços por quafto desde €r5o).
Em plena floresta, o Château de Tal-
houet, um solar do século XVl, tem
oito quartos mobilados à moda
antiga e uma cozinha de qualidade
(56zzo Rochefort-en-Terre; tel.:
oo.33.2.9'7433472; preços desde €180 ).

Trazer para casa
Sâo vârias as alternati'ras para quem
queira trazer consigo um bocadinho
da Bretanha, tais como sumo de maçâ
e cidras caseiras de Jehan Lefevre
(Ferme des Landes, 5t. Cast-le-Guildo;
tel.: oo.33.2-964-ttz48), a rtigos
de pesca, lacres e camisolas de
marinheiro do Coper Marine (Pont du
Jaudy, Treguieq tel.: oo.33.2.969.23512),
ou mel, pâo doce e "chouchen"

da familia Humeau (Rocher Fleuri,
Rue du Porche, Rochefort-en-Terre;
tel.: oo.33.2.974335.78). r

Jean lefevre convida-o a tomar uma
taça de cidra em [e Guildo

A nâo perdel
No burgo medieval de Rochefort,
as casas-museu de xisto do século XVI
e XVll, as igrejas de Notre-Dame-de-la-
-Tronchaye, Calvaire et Puits (visitas

guiadas durante o ano inteiro;
Tel.: oo.33.2.9j 4.333.57), e o Castelo-
-Museu, com a sua "Coiecçâo Klots",
dedicada à Bretanha: quadros (cenas

e paisagens bretàs), môveis, vitrais,
retâbulos efaianças de O_uimper
(visitas guiadas de Maio a Setembro;
tel.: oo.33.2.974.331.56).
No Vieux Treguier, as casas de
madeira, a catedralcom campanârio
de estilo gôtico, o mosteiro dos
Agostinhos (século XVll), a casa natal
de Ernest Renan e osjardins do solar
de Kestellic (visitas guiadas durante
todo o ano; tel.: oo.33.2.969.227.54).

Para visitar a capela de Saint-Conery
hé que contactar a guarda, que é dona
da loja em frente à Capela, ou

Regiâo com trad içâo
Qualquer época do ano é boa para visitar a Bretanha, mas nâo hâ drivida que
nas alturas festivas se apreendem melhor as suas tradiçôes. Em Rochefort,
a "Festa t925", nos dias rz e r3 de Maio, consiste numa reconstituiçâo histôrica
da cidade da época - antigas profissôes, automôveis de coleccâo, teatro de rua.
Entre 14 e z6 de Agosto assiste-se ao "Festival des Loustiks de l'Akoustik"
(musica, teatro, trovadores). Em Treguier, no dia zo de Maio é dia de "Pardon

de Saint-Yves", patrono dos advogados, com largada de pombos e exibiçâo
dos trajes e bandeiras das congregaçôes; e às quartas-feiras de Julho e Agosto
hâ marcha nocturna, saltimbancos e petiscos à base de carne de porco
grelhada. Em Notre-Dame-du-Guildo, em meados deJulho, ouvem-se
os cantares de marinheiros no teatro do castelo de Cilles de Bretagne.
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