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19. etapa, piatok 27. júla 2018, 201 km – horská, Lurdy / Laruns 
 
ŠTART – Lurdy 
Jedno z najslávnejších pútnických miest má 15-tisíc obyvateľov. Svetoznámy príbeh sv. 
Bernadety Soubirousovej sa kladie do roku 1858, kedy sa tejto jednoduchej dievčine začala 
zjavovať Panna Mária. Mesto tak oslavuje 160. výročie zjavení. Počet navštevujúcich 
pútnikov a turistov sa tu ročne odhaduje až na 6 miliónov, čo z mesta robí 4. 
najnavštevovanejšie pútnické mesto (po Vatikáne, Guadalupe a Fatime). Tí putujú hlavne do 
kúpeľov s liečivou vodou a k Massabiellskej skale zjavení. Okrem impozantných bazilík Panny 
Márie Ružencovej a Nepoškvrneného počatia tu nájdeme aj historický monument – Lurdský 
hrad z 8. storočia. 
 

 194 km - Côte de Loucrup [Kot d Lucrup]: dĺžka 1,8 km; sklon 7,2 % (1 bod) 

 161 km - Côte de Capvern-les-Bains [Kot d Capver le Ban]: dĺžka 3,4 km; sklon 5,1 % (1 bod) 

 141,5 km – SARRANCOLIN [Sarankolan] (20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1) 

 122,5 km - Col d'Aspin [Kol Daspan]: dĺžka 12 km; sklon 6,5 % (10-8-6-4-2-1) 

 
92,3 km – Col du Tourmalet [Kol d Turmale] 

 93 km - Col du Tourmalet: dĺžka 17,1 km; sklon 7,3 % (20-15-12-10-8-6-4-2) 

Brána do doliny Bareges [Baréž], do 17. storočia sa tu dalo prejsť len v sedačke na 
nosidlách. Prvé koče sem smeli jazdiť až v 1788, odtiaľ pochádza aj prezývka kopca „zlá 
obchádzka“. 
 
73,7 km – Luz-Saint-Sauveur [Liz-Sen-Savó] 
Hlavné mesto Barežskej doliny, mestečko s okolitými dedinami naprieč históriou veľmi trpí 
častými povodňami, našťastie však bez ľudských obetí. Je tu kostol sv. Ondreja, nazývaný aj 
templársky. Tunajšia dolina Luz je situovaná do oblasti s častými zemetraseniami, tie sú však 
„len“ na stupnici medzi 2 a 2,5. Posledné výrazne citeľné zemetrasenie bolo v 2006. 
 
61,3 km – Pierrefite-Nestalas [Pierfit Netala] 
35-kilometrová cyklotrasa vedie z Soulomu do Lourdes a späť. Vedie popri starej železničnej 
trati. Cyklistom aj iným ponúka dych berúce panorámy prírody. Pri obci Saint-Savin [Sen 
Savan] je staré benediktínske opátstvo Nanebovzatia Panny Márie. Pri benediktínoch si 
užívalo rozkvet, no po 18. storočí chátralo a od VFR je majetkom štátu. 
 

 41,5 km - Col des Bordères: dĺžka 8,6 km; sklon 5,8 % (5-3-2-1) [Kol dezbordér] 

 
38,3 km – Arrens-Marsous [Arons Marsu] 
Kaplnka Pouey Laun [Pui Lon],  preklade prameň z malej  skaly, je zlatou stavbou z 12. 
storočia. Pôvodne tu bola nemocnica pre pútnikov do Compostely. Raritou je podlaha 
z poueyskej skaly, ktorú sem ručne kládli kamenári z Lúrd okolo 1890. 
 

 20,5 km - Col d'Aubisque [Kol Dobisk]: dĺžka 16,6 km; sklon 4,9 % (40-30-24-20-16-12-8-4) 

 
CIEĽ – Laruns [Laráns] 
Obec s 1,5-tisíc obyvateľmi, z 15. storočia pochádza mramorový kostol sv. Petra. Tamojšie 
zvony nesú symboly kravy a medveďa, tieto zvieratá symbolizujú Ossauskú dolinu. Je tu 
sedem sírnatých a sodnatých minerálnych prameňov. Odtiaľto je vidno vrchol Midi d´Ossau, 
prezývaný aj Jean-Pierre, má 2 884 m a tvarovo sa ponáša na dva zuby.  


