
Al lodenn diwezhat 
 
Kompren      Dizoloiñ 
Prezegennoù « à l’ancre des mots »    Baleadenn « displann » e Erge 
D’ar sadorn 27 ha d’ar sul 28: 2e/3e30/e-pad 45 minutenn Dizoloadenn skiantennel e Erge evit  ar re weliapl 
        hag ar re zisweliapl. Gant Anne Blouin. 
Disachañ hag Mein ruz Erge, 
Implij ar c'hrag un adsav     Krimpadenn ouzh un tornaod mein ruz 
Gant L.Chauris gant G. Bovyn    D'ar sadorn 27 war ul lec’hienn naturel (Kap Erge) 
 
Ekologiezh ar Ar gweledva    Stal-labour evit tresañ ha livañ 
ar Vein Ruz : oc'h emdroiñ    Gant kevredigezh La Palette. 
Un hollad ! gant M.Viollet 
Gant F.Rozé      Pourmen 
        Kap Frehel, douar dibar 
Gweledva ha Ar glad     D’ar sadorn 27 :2e30-5e  
douaroriezh  -douarouriezh ?    E-maez ar sindikad ar c'hapoù dibar ha digoust 
Gant A.Freytet Erge/Frehel    emgav e-kichen Tour Tan Kap Frehel. 
   Gant M.Jonin     
 
Doriou digor eus ur sistrerezh  bio    Ar c’hrag ruz el « Lenn glas » 
D’ar sadorn 27 ha d’ar sul 28:10e-12e/2e-7e   D’ar sul 28 : 10e-12e30 
Gweladenn displeget ar sistrerezh  ”Vergers  E-maez ar sindikad ar c'hapoù dispar ha digoust, 
Réginéens » e La Couture.(Tachennoù ha gwez frouezh)  emgav e parkva beg Kap Erge. 
 
Doriou digor Krag Erge     Raktresañ hentoù o tont an hengleuzoù  
       ha tornaodoù Kap Erge  
Gweladenn bleinet an embregerezh (tailh ha  
levnañ ar c’hrag) gant M. Mendes.    Hentad displegañ ar CG22, el lenn glas. 
         
Ar vein ruz gant ar savouriezh    Gweladennoù bleinet evit an holl el lec’hioù 
Gweladenn bleinet gant M.Grammare e Plurien   Gant skiantourien 
 
Kejañ       Troioù-bale 6km ha 15km 

      Gant kevredigezh Erquy rando 
Digoradur ofisiel       
D’ar sadorn 27/11 e/La vieille chaussée   Etrezek dieub ha digoust evit an holl ma n'eus 
       meneg ebet. An holl buhezerezh zo e    
       Erge( sellit ouzh ar steuñv a-dreñv) . 
Dorioù digor ar skolioù      
Erge, Frehel, La Bouillie, Plevenon ha Plurien. 
Diskouezadeg labourioù ar skolidi diwar an douaroriezh 
 
Koan ar vaenerien 
D’ar sadorn 27: 7e/ porzh Erge 
Diskouezadeg evit  gwelout penaos tailhañ ar c’hrag  
mod-kozh, birvilh senet ha kanet. 
Dindan ur gaborell, fiskal e vo! 
Dre viradenn a baeo. 
 
Tan Sant Yann 
D’ar sul 28/e-pad an nozvezh/ Chapel martoloded 
 
Centre d’information du Géofestival/ Kreizenn Titourdi Géofestival 
Office du tourisme d’Erquy/ Titourdi Erge   Mail/Postel : oterquy@wanadoo.fr 
3 rue du 19 mars/ 3 straed d’ar 19 a viz Meurzh 
22430 Erquy /22430 Erge       
 
Se repérer à Erquy 
1.La maison de la mer/ Ti ar mor 
2. La vieille echaussée/( ?) 
3.Bibliothèque du blé en herbe/ Levraoueg  an ed diwar e c'har 
4. Office du tourisme d’Erquy/ Titourdi Erge 
5. La galerie d’art/ ar palier arz 
6. Ancre des mots/ Ancre des mots 
 



Un projet, 3ans, 4 communes/Ur raktres, 3 bloaz, 4 parrez 
Rdv avec des nouveaux thèmes les derniers week-end de juin/ emgav gant an dodennoù nevez e-pad dibennoù-sizhun 
diwezhañ miz Even 
2010 Fréhel-Plurien / 2010 Frehel-Plurien 
2011 Plévenon-Cap Fréhel / 2011 Plevenon-Kap Frehel 


