Francie Savojsko a Provence
1.den Večerní odjezd z vlasti.
2.den V brzkých ranních hodinách jsme udělali ranní zastávku nedaleko švýcarského Bernu.
Pokračovali jsme k Ženevskému jezeru směrem na města Lausanne a Ženevu. Nedaleko Ženevy jsme přejeli do
Francie.Naší první zastávkou bylo savojské město Annecy s 50000 obyvatel.Město leží na břehu druhého
největšího přírodního jezera ve Francii. Procházeli jsme parky při jezeru a otvíraly se před námi výhledy na
pásmo hor za jezerem. Po krátké zastávce v informačním centru jsme zamířili do úzkých uliček starého
města.Zastavili jsme u kostela Notre Dame a u katedrály St.Pierre.Po půvabných mostech na říčce Thiou jsme šli
dále směrem k hradu kolem starého městského vězení,kde se dnes nachází zajímavé muzeum dějin
města.Vystoupali jsme až k impozantnímu hradu,který byl kdysi sídlem ženevských hrabat a kde se dnes nachází
muzeum věnované místní archeologii,folkloru a přírodním dějinám Alp.
Potom následoval volný program,během kterého někteří ochutnali místní specialitu- sýrové fondue a jiní
relaxovali na břehu jezera Annecy. Odpoledne nás čekala prohlídka lázeňského města Aix-les-Bains(
25000obyv.) na břehu největšího francouzského přírodního jezera Bourget.Ve městě jehož dějiny sahají až do
dob starověkého Říma se léčí zejména revmatismus.V 19.stol. zde pobýval romantický básník Alphonse
Lamartine a napsal zede slavnou báseň Jezero. Zde jsme se zastavili před hlavní budovou lázní,ukázali si římský
funerální oblouk i secesní budouvu kasina.Milovníci umění z našich řad navštívili půvabné Muzeum Fauré
s nádherným sálem věnovaným Rodinovi a s díly Degase,Sisleye,Corota a Cezanna.Ostatní relaxovali nad kávou
nebo se procházeli pod úžasnými cedry v městském parku. Z centra jsme ještě přejeli na promenádu na břehu
jezera Bourget a kochali se nádhernou krajinou za jezerem. Po krátké zastávce na nákupy jsme se ubytovali
v hotelu na okraji historického města Chambery.
3.den Dopoledne nás čekal přejezd na jih do Provence.Po zdržení v dopravní zácpě před Chamonix jsme
projížděli údolím Rhony stále na jih.Okolo poledne jsme zastavili v asi 2000 vesnici Chateauneuf- du- Pape,
kterou obklopují vinice a nad kterou se tyčí ruiny papežského hradu ze 14.stol, který byl letním sídlem
avignonských papežů, a ze kterého zbylo jen impozantní torzo.Dnes se tu produkují jedny z nejlepších vín ve
Francii a prakticky zde neexistuje stavení bez vinného sklepa.Prošli jsme se k hradu,odkud se nám otevřel
nádherný výhled na údolí Rhony.Zde jsme také navštívili několik vinných sklepů nabízejících zdejší lahodná
vína. Dalším bodem programu byl nejslavnější francouzský galsko-románský monument Pont du Gard, jde o
část akvaduktu, který dopravoval vodu z oblasti Uzes do 50km vzdáleného Nimes, .Objekt má tři patra oblouků,
je vysoký 49m a dlouhý 275 m.
Leží v divoké lesostepy pokryté hustými křovinami zvanými garrigue. Odsud jsme zamířili přímo do centra 100
000 vého Avignonu.Zastavili jsme přímo u slavného torza mostu Pont d´Avignon, přesněji se mu říká Pont
Saint-Benezet. Most z 12 stol byl poškozen během velké povodně v pol 17.stol.Vyrazili jsme přímo do
Papežského paláce ( Palais des Papes),jedná se o největší gotický palác na světě,byl vybudován ve dvou etapách
během 14 stol., kdy byl sídlem avignonských papežů.Zde jsme si prošli Velký dvůr upravený na divadlo,
konzistoř, kde se papežové setkávali s kardinály, soukromé komnaty papežů s nádhernými freskami, impozantní
chrámovou lodˇa mnoho dalších prostor,odkud už dávno zmizel luxus,ale které nás udivovaly svou velikostí.Na
závěr prohlídky jsme ještě vystoupili na jednu z mohutných 50 m vysokých věží odkud byl skvělý výhled na
staré město. Po prohlídce paláce jsme se prošli starým městem,obdivovali jsme katedrálu Notre-Dame
s románskými prvky,papežské zahrady, centrální náměstí Place de´l Horloge i půvabné bludiště uliček starého
města.Na závěr dne jsme zastavili v městečku Saint-Rémy-de –Provence( 10 000 obyv.), které leží na úpatí
malého horského vápencového hřebene Les Alpilles.Zde nás čekaly půvabné kavárny,tichá náměstí s fontánami
a osobité hotely vtěsnané do malých uliček lemovaných řadami platanů.Na večer jsme se ubytovali v hotelu na
jižním okraji Avignonu.
4.den Dopoledne jsme zamířili do Nimes, města s antickou munulostí. Navštívili jsme amfiteátr z konce 1
stol.n.l pro 25000 diváků.Odehrávaly se zde gladiátorské zápasy,první křesťané tu byli předhazováni lvům a
dnes se tu pořádají býčí zápasy.Od arény jsme se prošli k dokonale zachovanému římskému chrámu Maison
Carrée,úzkými uličkami jsme pokračovali k románské katedrále Notre Dame a k městské bráně z časů císaře
Augusta.
Z Nimes jsme pokračovali do středověkého města Aigues Mortes, které nechal v pol.13.stol. vystavět
francouzský král Ludvík IX. řečený Svatý jako výchozí bod pro své výpravy do svaté země.Zde jsme vystoupili
na nejvyšší věž opevnění Tour de Constance a prošli se po 11 m vysokých hradbách města. Nacházeli jsme se
v deltě Rhony, v bažinaté oblasti Camargue a zamířili jsme do jejího střediska, městečka Saintes-Maries-de-laMar.Cestou jsme zahlédli typické camargueské koně a býky,kochali se pohledem na rýžová pole i na mnoho
druhů ptáků, pro které je tato oblast skutečným rájem. V městečku samém se někteří prošli ke kostelu dvou
Marií,které jsou zmiňovány v evangeliích, a které sem měly přijet na lodi někdy po roce 42 n.l.Většina
relaxovala na místních plážích nebo si užívala ruchu městečka. Odsud jsme jeli do Arles( 53 000 obyv.),města
kde na sklonku svého života působil slavný Vincent van Gogh, nějaký čas s Paulem Gogainem, a odkud vyrážel
na své výlety po rovance, jejíž krajinu zachytil na mnoha svých obrazech.Podívali jsme se k románskému

kostelu St-Trophime z 12.stol., ke slavné kavárně Cafe-de-la-Nuit, kterou Van Gogh maloval. Pokračovali jsme
k římskému divadlu, amfiteátru a na nábřeží Rhony,kde na nás čekal autobus v místech, kde se nacházel dům, ve
kterém si Van Gogh pronajímal pokoj.
Přenocovali jsme opět na jihu Avignonu.
5.den Ráno jsme vyrazili do půvabného městečka Les-Baux-de-Provence, procházeli jsme středověkými
uličkami a vystoupili mezi ruiny hradu na kterém od 10 do poč.15 stol. vládli mocní páni z Baux téměř celé
Provance, ti o sobě prohlašovali, že jsou potomky jednoho ze Tří králů Baltazara a ve svém erbu měli
šestnácticípou hvězdu večernici..Ve vrcholném středověku bylo toto místo jedním z nejvýznanmějších středisek
dvorské kultury v celé Francii.Odměnou nám byly fantastické výhledy na Les Alpilles i na deltu Rhony. Odsud
jsme pokračovali do druhého největšího města Francie, do Marseille( 1000 000 obyv.). Zde jsme se nejprve
vydali lodí na nedaleký ostrůvek If s pevností z počátku 16.stol, která byla zároveň obávaným vězením, a kam
Alexander Dumas umístil část děje svého slavného románu Hrabě Monte Christo.Po návratu někteří zvolili
okružní jízdu vláčkem a jiní se se mnou vydali na 148 m vysoký vrch s impozantním chrámem z 19 stol. NotreDame-de-la-Garde s 10 m vysokou pozlacenou sochou Panny Marie, ochránkyně města. Po návratu jsme si
užívali kosmopolitní atmosféry nejrušnější třídy rue La Canebiere a na závěr si poseděli nad místními
specialitami,nechyběla ani slavná rybí polévka bouillabesa,v jedné z místních restaurací nedaleko starého
přístavu. Večer jsme se vydali na cestu k domovu.
6.den Po přejezdu Francií a Německem jsme se v 15.30 vrátili zpět do Prahy.

