
Ar bajenn gentañ: 
 
Erquy-Samedi 27 et dimanche 28 Juin 2009 /Erge- D’ar sadorn 27 ha d’ar sul 28 a viz Even 2009 
 
Géofestival, édition 2009 La Bretagne de grès rose /Géofestival Embann 2009  Breizh ar Vein Ruz 
D’Erquy jusqu’au cap Frehel/ Eus Erge betek ar C’hap Frehel 
 
Voyager au centre de la pierre/ Beajiñ e-kreiz ar maen. 
Accès-libre et gratuit pour tous-Espace handi-acceuillant / Lec’hienn dieub ha digoust evit an holl/ Egorenn degemer-nammidi 
 
An eil pajenn: 
 
Géofestival Embann 2009     Bageal 
Breizh  ar Vein Ruz     D’ar sadorn 27/D’ar sul 28: 10e-12e/2e-4e/4e30-6e30 
Eus Erge betek ar C’hap Frehel    “La Sainte Jeanne” 
        Baleadenn war ar mor displeget war ur vag kozh, 
Diskouezadegoù     Implijet gwechall evit dougen ar c'hrag. 
Douarouriezh, gweledva ha bleunioù   Prizenn dispar: 12€/den dre viradenn 
Gant skiantourien en ho kerzh      
ha dizoloadenn Erge-Frehel     Kayak, Kap Erge displeget ha sellet eus ar mor  
lec’h dispar broadel e zudi.    D’ar sadorn 27: 9e-12e/    
       E-maez ar sindikad ar c'hapoù  
       Emgav er greizenn moraerezh, Ti ar mor. 
Maenerien, karierenn ha diorren padus   Prizenn dispar: 14€ /den(10max.)dre viradenn 
D’ar sadorn 27/D’ar sul 28: 10e-7e/ Vieille Echaussée 
Gant testoù e ho kerzh :     En em Estlammiñ 
Istor karierenn a-wechall hag a-vremañ,    Kontadennoù evit ar vugale 
binvioù kozh.      D’ar sadorn 27 ha d’ar sul 28: 5e/e-pad: 30 minutenn 
       Gant Anne Blouin, el levraoueg “Blé en herbe”(an ed diwar e c'har) 
Diskouezadeg e palier arz    Bugale adalek 5 bloaz(50 den max.) dre enskrivadur 
D’ar sadorn 27/D’ar sul 28: 10e-7e 
Mein naturel e stad frost eus Erge betek ar C’hap Frehel. Beaj e penn ar bizied 
        D’ar sadorn 27 ha d’ar sul 28: 4e/ e-pad: 30minutenn 
Diskouezadeg “au blé en herbe” (an ed diwar e c'har)  Un dizoloadenn diwar ar c'hrag kontet gant Anna Blouin e-
barzh  
D’ar sadorn 27: 10e-12e30/2e-7e/D’ar sul 28: 6e  ur sal teñval. El levraoueg “Blé en herbe” 
Mein bihan, levrioù (bugale hag ar re vras)   (20 den max.) dre enskrivadur 
Poltridi loened eus Xavier Brosse,     
Labourioù skolioù ...     Dudiellañ 
        Strolladoù-labour evit ar vugale 
War roudoù ar vaenerien e bro Frehel   Traezhenn ar greizenn pe e-barzh 
D’ar sadorn 27 ha d’ar sul: 10e-7e    Bugale ouzhpenn 5 bloaz/ dre enskrivadur 
D’ar sadorn 27: 2e-4e/ Displeget gant J.Y Chatellier 
Iliz Sant Hilaire e Prehel     Dizoloadenn e familh 
(Parrez Frehel)      E-pad tout an hañv/Plegfollenn digoust dre c'houlenn 
        Hentoù c’hoarius war roudoù Aotrou “Pierre Gres” 
Titouroù       gant  skolajerien Thalassa diwar ar C’hap Erge. 
Munudoù, enskrivadurioù, prizioù,    Mont kuit el “Lenn Glas” 
Miradennoù, eurvezhioù... 
        Strollad-labour familh 
Titourdi  Erge:     D’ar sul 28: 2 strollad-labour/E-pad: 1e/2e30 ha 4e/     
02 96 72 30 12      Bugale ouzhpenn 5 bloaz 
        Buhezerezh gant “sindicadoù ar C'hapoù” e grevoù an traoñ  

e Frehel    
  
        C’hoari-Konkour Gant ar perzh  

“Union des commercants et artisans”    
         


