
Пішохідна екскурсія по старих пральних Le Conquet 

Виїзд з туристичного бюро 

                          -1- Прямуйте в напрямку центру міста і одразу після ресторану "Ar 
Dagenta" поверніть праворуч у маленький провулок. Потім поверніть ліворуч на 
прибережну стежку. У її кінці знаходиться стара пральня  Drellac'h ( Дрелак ) 
найновіша в місті. 

 -2- Ідіть вздовж гавані і підніміться першою вулицею зліва. На перехресті 
продовжуйте рух прямо та перетніть площу Лланделло праворуч. В кінці поверніть 
ліворуч, потім праворуч за школою. Далі слідуйте туристичною дорогою в напрямку 
St-Mathieu, а потім поверніть у бік моря на другій вулиці праворуч. Підніміться 
дорогою наліво і на півдорозі схилу зупиніться праворуч на набережній Jean Hobé, 
яка виходить на пляж Портез. У кінці цього простору сходи спускаються до пральні 
Portez ( Портез ), на скелях біля моря. 

 -3- Продовжите підйом дорогою, а потім прибережною стежкою GR-34, яка 
веде до пляжу Білу. Залиште цю стежку там і підніміться до дороги. Праворуч 
можна побачити стару пральну хату Bilou ( Білу ).  

 -4- Йдіть туристичною дорогою в напрямку St-Mathieu і поверніть на другу 
вулицю ліворуч, rue de Béniguet, яка веде до пральні Prat-ar-C'hrenn ( Пратаркрен).  

 -5- Потім слідуйте по rue de l’Iroise, яка повертається до туристичного 
маршруту, і поверніть ліворуч на вулицю Surcouf, навпроти пляжу Porsliogan. За 200 
метрів невелика вулиця праворуч, rue du Lavoir de Lochrist, веде до пральні Lochrist 
( Локрист). 

 -6-  Далі йдіть вулицею по осі пральні і пройдіть уздовж цвинтаря, -6-  Далі 
йдіть вулицею повз пральню і пройдіть уздовж цвинтаря, залишаючи його ліворуч. 
Йдіть по невеликій дорозі ліворуч і біля зеленого електричного трансформатора 
поверніть на невелику доріжку ліворуч. У наступному повороті поверніть першою 
стежкою ліворуч. Він веде, дуже близько, до пральні Kervouroc ( Кервурoк ). 

 -7- Поверніться на шлях, з якого ви щойно прийшли і йдіть першою стежкою 
ліворуч. Поверніть праворуч на rue de Kervidré, перетніть невелику дорогу та 
продовжуйте рух прямо. Поверніть на першу вулицю праворуч, потім на першу 
ліворуч. Після будинків вона повертає та перетворюється на широку стежку, яка 
веде до групи дерев, де розташована пральня Bréhostou ( Брехосту ). 

 -8-  Поверніться на маленьку дорогу та продовжуйте слідувати нею. На 
перехресті поверніть праворуч. Перетніть хутір Керангов, де зліва помітите стару 
криницю. Продовжуйте цією вулицею. Внизу, перед Брестською дорогою, праворуч 
пральня Kérangoff ( Керангов ). 

 -9-  По дорозі повернути ліворуч у напрямку Le Conquet. Обережно перетніть цю 
дорогу, щоб дістатися до паркінгу з місцями для пікніка, наприкінці якого ви можете 
пройти прибережною стежкою, що веде до пральні Prat-ar-C'halvez ( Пратаркалвез ). 

Продовжуйте вздовж гавані по прибережній стежці. Пройдіть повз старий завод з 
виробництва йоду і знову виходьте на дорогу. 

- Якщо море низьке, поверніть невеликою вуличкою праворуч до доку Poulconq і 
спустіться до берега, щоб пройти ним до пішохідного мосту. 

- Якщо море високе, підніміться по rue du Général Leclerc та поверніть на першу дуже 
вузьку смугу праворуч. Вона веде прямо до мосту. 

-10- Перейдіть пішохідний міст і підніміться стежкою до route des Blancs Sablons. Поверніть ліворуч. У першому повороті спустіться по невеликій стежці зліва. Вона веде до пральні 
( мезонбланш = Білий будинок ). 

Продовжуйте спускатися цією стежкою та поверніть на вулицю ліворуч. Поверніть праворуч, щоб повернутися до мосту. Перетніть й
кільцевої розв'язки біля туристичного офісу. 

 
 

Пральні — невелика, маловідома спадщина. Такі є в усіх 

муніципалітетах Фіністера, і пішохід часто проходить повз, не 

звертаючи уваги. Однак вони являють собою важливу спадщину 

життя наших предків і заслуговують кращого, ніж погляд на них 

крадькома. Відновлення цих елементів спадщини, на щастя, триває. 

Дбайливо та гармонійно підкреслені деревами і квітами, вони 

можуть стати чарівними зупинками на туристичних стежках. Але ви 

повинні спочатку віднайти та дослідити їх, щоб полюбити їх. 

Цей невеликий путівник пропонує вам лише маршрут. Щоб 

дізнатися більше про кожну зі старих пралень, просто перейдіть на 

веб-сайт Patrimoine d’Iroise : www.patrimoine-iroise.fr. Ви знайдете 

кілька сторінок про їх використання в минулому та про кожну зі 

старих пралень у Le Conquet. 


