Bretagne
21. – 26. september 2018

Brocéliande – Arthur-legender – helgener – slott og hav
Velkommen til en innholdsrik tur til Bretagne i Frankrike. På denne turen blir vi bedre
kjent med Arthur-legendene og kelternes sivilisasjon. Mai tar oss med til den mer ukjente
delen av Bretagne – legendeskogen Brocéliande, La Vallée des Saints (helgendalen),
kunstnerlandsbyen Rochefort-en-terre og slottet Suscinio ved havet i sør,
middelalderlandsbyen Saint-Gildas og havnebyen Vannes. Vi bor på 4-stjerners Hôtel
Arthur som ligger vakkert til ved innsjøen Lac au Duc. Vi nyter fransk kjøkken og lokale
retter. Alt er inkludert. Reisen arrangeres i samarbeid med FRAM Arrangement AS.
Dag 1
Avreise med SAS kl 11.10 med ankomst CDG, Paris kl 13.25. Buss til Montparnasse jernbanestasjon og TGV (tog)
til Rennes. Buss fra Rennes til Ploërmel og hotellet. Vi sjekker inn og spiser middag på hotellet.
Dag 2
Etter frokost tar bussen oss med til Château de Comper der vi skal besøke Le Centre de l’Imaginaire Arthurien
(senter for fantasi og Arthur-legendene). Lederen for senteret, Claudine Glot, har popularisert flere av Arthurlegendene som Mai har oversatt til norsk. Vi besøker utstillingen og de «som har øyne å se med», får oppleve
krystallslottet som Merlin bygde til feen Viviann. Vi spiser lunsj på restauranten La Table Ronde i landsbyen
Néant sur Yvel. Etter lunsj skal vi til landsbyen Tréhorenteuc. Vi får en lokal guide/profesjonell forteller som
introduserer oss til legendene som er knyttet til dette stedet, kirken i Tréhorenteuc og abbed Gillard, gulltreet i
Val sans Retour (dalen uten retur), drageryggen, Merlins sete, feen Morgan. Siste post på dagens program er
besøk i landsbyen Augan der Øyvind og Mai holder til. Vi spiser middag på hotellet.
Dag 3
I dag skal vi besøke den sjarmerende landsbyen Rochefort-en-terre som ble kåret til «le village préféré des
Francais» i 2016, dvs franskmennenes favorittlandsby. Hit kom Kitty Kielland og Harriet Backer i 1881 sammen
med den franske landskapsmaleren Pelouse som de var elever av. De amerikanske kunstmalerne Alfred og
Trafford Klots kom også til Rochefort og gjorde mye for å hjelpe den fattige befolkningen. Etter omvisning med
lokal guide får vi tid til å kikke inn i mylderet av små håndverksbutikker. Lunsj i den koselige landsbyen
Pluherlin, et steinkast unna. Etter lunsj tar bussen oss til landsbyen La Gacilly. Her er det også mange små
håndverksbutikker, og vi kan se utendørs fotoutstilling og besøke hagen og huset til Yves Rocher (1930 – 2009),
der vi får med oss en flott scenografi. I dag er Yves Rocher en ledende produsent av velvære- og
parfymeprodukter. Alt begynte her i La Gacilly. Mulighet til å besøke butikken og gå på kaféen Le Végétarium.
På veien tilbake til hotellet tar vi et stopp i Monteneuf for å oppleve de enorme megalittene som ble reist for
5000 – 6000 år siden. Middag på hotellet.
Dag 4
Denne dagen skal vi ta bussen helt inn til sentrum av Bretagne. Vi reiser gjennom vakre kulturlandskap,
gjennom byen Pontivy som hadde en strategisk beliggenhet i gamledager og som Napoléon kalt Napoléonville,
videre forbi den kunstige innsjøen Lac de Guerlédan som ble anlagt i forbindelse med kanalen fra Nantes til
Brest. Vi skal til den bittelille landsbyen Carnoët og spise lunsj der før vi drar opp i Vallée des Saints og får en

omvisning blant de kjempestore helgenfigurene (ca 1t 30 min). Dette blir en spesiell opplevelse. Vi spiser
middag på hotellet om kvelden.
Dag 5
Etter frokost kjører vi sørover til Le Château de Suscinio (fra 13./14. århundre) som ligger strategisk til i bukten
Suscinio med utsikt i alle himmelretninger. Slottet var residens for hertugene av Bretagne. Lokal guide. Etter
besøket i Suscinio tar bussen oss videre til landsbyen Saint-Gildas-de-Rhuys der skolastikeren Abélard var
abbed fra 1125 til 1133. Lunsj på «crêperie» i landsbyen. Spasertur langs kyststien der vi kan skimte øya Belle
Île i klarvær. Siste post på programmet denne dagen er den sjarmerende havnebyen Vannes med
bindingsverkhus og en vakker katedral. Besøk i kunstmuseet «la Cohue» som ligger rett ved katedralen. Vi tar
oss tid til å vandre på egen hånd i byen før vi kjører tilbake til hotellet og spiser middag der.
Dag 6
Før vi tar toget fra Rennes til Paris og buss videre til flyplassen, rekker vi et besøk i kunstmuseet, Musée des
Beaux Arts i Rennes. Vi spiser lunsj i Rennes før vi tar toget til Paris og videre til flyplassen Charles de Gaulle.

Mai vil fortelle om Bretagne og vise lysbilder i Kunstforeningen 17. januar kl 19. Åpent for
alle!
Valg mellom tre- eller firestjerners hotell. Hotellene er ett etablissement og har felles restaurant.
Pris per person i dobbeltrom på 4-stjerners hotell, Roi Arthur:
Valutakurs 1 euro = NOK 9: NOK 14 990.- Tillegg for enkeltrom: NOK 1 300.Valutakurs 1 euro = NOK 10: NOK 16 400.- Tillegg for enkeltrom: NOK 1 400.http://www.hotelroiarthur.com/#slide_0
Pris per person i dobbeltrom på 3-stjerners hotell, Lancelot:
Valutakurs 1 euro = NOK 9: NOK 13 800.- Tillegg for enkeltrom: NOK 990.Valutakurs 1 euro = NOK 10: NOK 15 000.- Tillegg for enkeltrom: NOK 1 100.https://www.hotelroiarthur.com/residence_bretagne_lancelot/
Inkludert i prisen: Flyreise, busstransport, hotell, alle måltider, vin og vann til maten, kaffe, guiding,
inngangsbilletter.
Ikke inkludert i prisen: Reiseforsikring, drikkepenger
Det er begrensede plasser, og vi ber om bindende påmelding innen 29. januar (helst på e-post) til
Torstein Nilsen, torst.nilsen@gmail.com, tlf 97 63 91 97 eller
Mai Flakstad Toft, mai.flakstad.toft@gmail.com, tlf 97 74 75 08
Hilsen Torstein og Mai

