
 

 
KREIZENN BAD TOURISTELEZH HA 

DIZOLEIÑ EN ENDRO  

 

Lec’hiet en ur vro stummet gant ar c’hleuzioù hag ar pradeier, e kreizig-kreiz 

Menezioù Are, Kreizenn Bad Touristelezh ha Dizoleiñ an Endro a zegemer 

strolladoù a-hed ar bloaz.  

Animatourien ar Greizenn a ra war-dro klasoù deus ar skol-vamm betek ar 

c’hentañ derez ha ganto e c’hell ar vugale dizoleiñ un endro pinvidik ha gwarezet 

mat. 

Ne deer ket pell james peogwir 

emañ an danvez studi tro-war-

dro d’ar greizenn. 

Liesseurt eo roll ar c’hinnigoù 

labour savet gant an 

animatourien, o terc’hel kont 

deus raktresoù ar gelennerien 

ha deus liveoù ar c’hlasoù. 

 

 



 

TEMOU STUDI 
 

AN EMVAOU NATUREL : 
 

 

 

 AN DOUR :  - kelc’hiad an dour    

- An energiezh dre zour : penaos sevel rodou elvennek 

- Troiad-dizoloiñ : deus an eienn betek ar ster 

- Ar poull-dour hag ar wazh-dour : studiadenn fizik, loened ha     

plant, ober un akwariom 

  

            AR C’HARZHAOUEG : - labour-douar ha natur 
     - dielfennañ ar gweledvaoù 

     - parkeier ha pradeier 

     - kleuzioù ha girzhi : o c’hefridi, o loened, o flant 

 

            AR C’HOAD:     - ar plant : anaoudadur, keñveriadenn, savadenn boellek 

      - al loened : tresoù ha roudoù, sellet gant evezh ouzh al  

loened bihan-tre 

- chadennoù ar magañ 

                 - menegiñ an ekosistem : perzh ha labour ar c’hoad 

      - perzh an den 

 
           LES LANDES ET TOURBIERES :    
 

   - dizoleiñ ar Yeun Elez hag ar Menezioù Are 

   - loened ha plant diouzh un emva : gouennoù rouez ha 
                                                       tachennoù naturel gwarezet 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

AR GLAD NATUREL HA SEVENADUREL: 
 
SEVENADUR AR VRO:   - deskiñ dansoù ar vro 

   - ar c’hoarioù hengounel 

   - Milinoù Kerouad e Kommanna ( ober bara ) 

   - Mirdi ar Micherioù kozh bev en Argol 

 
 
 
AN EMBREGEREZHIOU KOR 
 
BALE :                          - dizoleiñ ar vro hag an emva 

                          - troiadoù evit ar redadegou anduriñ 
    - c’hoarioù ha redadegoù-reteriñ 

 

      AR PONE :   - anavezout a loen : hippologiezh, tostañ, prederiañ,    

                                                                  Marc’hegezh 

- pone-c’hoari 

 
         ( graet e vez war-dro al poneed e galleg. N’eus animatour kezeg ebet o labourat e brezhoneg )     

             



 

MONT-ENT-DRO HO CHOMADENN 
 

1 – AR SKIPAILH DESKIÑ : 
Stephane (gantañ BTSA « Gwarez natur ») a zo e garg an oberiantizoù dizoleiñ an natur. 

Sikouret’vez gant brezhonegerien arbenniget e danvez dizoleiñ an natur. 

Implijidi ar greizenn varc’hegezh : Sylvaine a labour e galleg (B.E. marc’hegezh ganti). 

Ar skipailh deskiñ a vez diouzh reolennoù sturiañ ar ministrerezh. Ur skipailh a c’hell labourat war 

dachennoù liesseurt eo : ar glad naturel ha sevenadurel koulz hag an embregerezhioù sport. An 

animatrourien (unan pe zaou hervez niver ar vugale er c’hlasad) a gas en-dro pep animasioñ kinniget gant ar 

Greizenn. 

• Al labour dizoleiñ vez etre 9 eur ha kreisteiz ha 14 eur 17 eur. 

• Bez ‘emañ an animatourien er greizenn adalek 8eur30 betek 17eur30. 

• Pep abadenn a grog ‘barzh ur sal gentel hag a gendalc’h en diavaez. 

• Hervez an ezhommoù e c’hell ar vugale mont ha chom el levraoueg pe er sal liezimplij. 

• E kreizenn varegezh ar Rugornoù, meret gant ar CPTDE, e vez dizoloet ar c’hezeg dre 

m’emañ tal kichen e c’hell ar vugale mont-di war droad ambrouget ur c’helenner. 

En diavez deus an animasioñoù e vez ar vugale dindan warez o ambrougerien pe/hag o 

c’helennerien. Evito e chom digor ar c’hambreier, ar salioù kelenn, ar sal liezimplij, al levraoueg 

pe an dachenn-c’hoari en diavez. 

 

2 – AR SKIPAILH TEKNIKEL 
Piv a gaver e barzh ? Simone hag Isabelle ‘barzh ar gegin, Jacqueline ( brezhonegerez anezhi) 
Fabienne, Jean-Luc, Anne ha Brigitte a gavit o servijañ ouzh taol hag o kempenn an ti. 

• Ar vugale e sikour da staliañ, distaoliañ, kempenn an taolioù ha skubañ ar sal-debriñ pa vez 

echu ar pred. 

• Ar pladoù a vez desaget war an taolioù gant implijidi ar greizenn. 

• Ne sikouront ket ar vugale da leuniañ o asiedoù. Ma c’hoarvez d’ur bugel kaout ezhomm da 

vezañ sikouret e ranko goulenn digant unan deus ar re vras a ambroug e strollad. 

• Bemdeiz e vez kempennet ar salioù boutin ( privezioù ha salioù-dour, sal liezimplij, sal-

debriñ …. ) gant implijidi ar Greizenn. 

Evit deskiñ d’ar vugale kemer perzh er mont-en-dro boutin e vez goulennet diganto naetaat ha 

kempenn o-unan o c’hambreier hag o sal kelenn hag evit-se e kaver barzh pep sal-klas e hag e pep 

kazel-lojañ, skubellennoù, palikezioù, ha spoueoù. 

 
3 – EURVEZHIOÙ AR GREIZENN 

A-bouez eo chom tost diouzh an eurvezhioù-mañ ( a c’heller lakaat da glotañ hervez 

ezhomm ) 

-   8 eur 15             Dijuni                        - etre 14 eur ha 17 eur     Dizoleiñ en endro 

-   etre 9e ha 12 eur     Dizoleiñ en endro      - 17 eur 15                       Merenn vihan  

-   12 eur 15       Lein                          - 19 eur         Koan 

        -   13 eur 15       Amzer vak                - etre 20 eur ha 21 eur 30 Abardaez 

     

 



 

LIENAJ  DA GAOUT 
 

HO PUGEL A VO DEGEMERET E KLAS DIZOLEIÑ E KREIZENN BAD BRASPARZH 
Ar roll-mañ zo bet savet evit ma ne vankfe netra ‘barzh pakad-dilhad ho pugel, araok al 

loc’h met ivez goude an distro..  

Dilhad dre ret 
Penn-kentañ Dibenn ar 
ar chomadenn chomadenn 

 Heuzoù kaoutchou ( arabat re strizh ! ) gant chaosonioù 

 heuzoù ’diabarzh ( ma c’heller ) 

1 dilhad glav tev e-giz re eouliet ar vartoloded 

1 dilhad diaveler ( K-way ) 

1 re chaosonioù ( dre ret diabarzh ar greizenn ) 

1 re votoù sport ( tennis pe reoù all ) 

Kemerit ivez dilhad kozh evit labourat pa vez chanterioù ( sevel kleuzioù, plantañ gwez, 
kempenn ar poull-dour : brageier jean’s, sweat-shirtoù, tee-shirtoù, diaveler k-way, 

manegoù jardin. 

Evit ar peurest : dilhad bemdeiz a zo mat. Kemerit memestra ar re goshañ anezho.. 

D’ho kelaouiñ , setu listenn an dilhad a c’hellfec’h kemer evit ur chomadenn en ur c’hlas 

dizoleiñ a 5 devez.  

4 bragez 

5 dilhad-korf 

4 stammenn domm pe sweat-shirtoù hervez mare ar bloaz 

6 re loeroù 

2 bijama 

2 serviedenn daol 

2 serviedenn walc’hiñ 

2 vaneg walc’hiñ 

1 drousennad-emwalec’hiñ glok 

1 boned pe 1 c’hougoul, manegoù(etre mizoù Du ha Meurzh) 

Seier plastik evit lakaat an heuzoù hag an dilhad lous 

 

Merenn vihan ‘vez pourveziet bemdeiz gant ar greizenn. Gwelloc’h eo deoc’h leuskel er-

gêr madigoù ha traoù lipous a zegas trouz e-touez ar vugale koulz hag an traoù ker 

(lennerioù CD, sonvaleerioù, c’hoarioù elektronek…) 

 

Evit ur chomadenn dreist un nozvezh e vez pourveziet an dilhad-gwele gant ar Greizenn. 

 

Ma vez ezhomm ez eus ‘barzh an ti 3 c’hannerez ha 2 vekanik sec’hañ. Bez e ‘c’hell ar 

Greizenn ober war-dro kempenn an dilhad nemet e vo fakturennet deoc’h ouzhpenn. 

 



 

AVEADURIOÙ AR GREIZENN  

 

Kreizenn Bad Touristelezh ha Dizoleiñ an Endro e Brasparzh ‘zo bet roet dezhañ un 

aprouenn gant an deskadurezh-stad ( niverenn IA 29/2005/E005 ) koulz ha Yaouankiz 

ha Sportoù 

 
Digoret e 1993, ar savadur-mañ ‘zo bet raktreset ar gwellañ evit degemer strolladoù 

bugale : 

- Ennañ 108 gwele ingalet e 34 kambr enno etre 2 ha 5 gwele, pep hini gant gwalc’heris 

ha strinkadenn. 
- ur sal-debriñ gant ur gwel ledan war Vrasparzh, unan deus an traoniennoù hag ar 

c’harzhaoueg tro-war-dro. 

Ur savadur ekipet mat 

Evit ar c’helenn : 

- 3 sal gelenn 

- 1 sal liezimplij 
- 1 levraoueg 
- Dafar pedagogel ( luc’heilerez, skinwel, skeudenroller, luc’hvanner, diapositivoù, 

urzhiataer gant gevreadenn internet, skanner, luc’hskeudennerez niverel, kamenroller, 

gevellunedennoù, gwerennoù-kreskiñ, nadozioù-mor, kartennoù IGN, bizhier-roued…... 

Evit an embregerezhioù diavaez: 

- Ur greizenn varegezh 

- Un dachenn c’hoari 

- Ur poull-dour pedagogel 

- 30 kantar a goadeier, pradeier, gwenojennoù. 

 

MAT DA C ’HOUZOUT 
Kreizenn Bad Touristañ ha Dizoleiñ an Endro 

Garzuhel - 29190 BRASPARZH 

Pellgomz : 02 98 81 47 50 - Pelleiler : 02 98 81 45 55 

Lec’hienn :http://wwwloisirsbretagne.com   Postel : cptde.brasparts@epal.asso.fr 

Perc’henn war ar savadurioù : Park naturel Rannvro an Arvorig 
15 plasenn ar Foarioù  29590 AR FAOU 

Daveoù melestradurel  
Aprouenn Enselerezh Akademiezh Penn ar Bed n 93005.B-3 c’hlas(105 bugel) 

Enselerezh Akademiezh Penn ar Bed 

Rann ar c’hlasoù « Endro» 

1 bali Penn ar Bed – 29558 Kemper Cedex 9 

Pellgomz : 02 98 52 46 18 - Pelleiler : 02 98 52 46 57 

Mererezh : Kevredigezh hervez lezenn 1901 kenstaget ouzh anUFCV :  
EPAL (évasion en pays d’accueil et de loisirs) 

11 straed Enez Eusa - BP 2 - 29801 BREST -  Cedex 09 

 


