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3. etapa, pondelok 8. júla 2019 214,6 km, zvlnená, Binche < Épernay 

 

ŠTART – Binche 

Henegavské mesto s baníckou a textilnou históriou sa môže pýšiť silným, hrubým 

opevnením dlhým asi dva kilometre s 25 vežami. Jeden múr je v priemere hrubý až štyri 

metre. Tieto hradby zo stredoveku sú najrozsiahlejším pozostatkom v celom Belgicku. Koná 

sa tu najoslavovanejší karneval – na fašiangy sa asi tisíc ľudí prezlečie do kostýmov a masiek 

španielských dobyvateľov a vtrhnú do mesta. Cirkevnou pamiatkou je gotický kostol sv. 

Ursmera  s henegavskými prvkami. 

Opátstvo Bonne Espérance (Dobrej nádeje) je zo začiatku 12. storočia. Jeho meno 

pochádza zo situácie, kedy sa nevedela nájsť vhodná lokalita pre stavbu tohto kláštora, 

všetky možnosti buď nemali dostatočné zdroje vody alebo sa tam zosúvala pôda, no 

nakoniec sa našlo perfektné miesto na to, aby sa z opátstva Dobrej nádeje stalo 

prosperujúce a silné centrum. Po klasicistickej prestavbe z 18. storočia sa prezýva aj „la 

belle“ (kráska). 

 

69 km - Remeš 

Remeš sa preslávil tým, že doň od dynastie Kapetovcov chodili králi na korunováciu. 

Konkrétne do Katedrály Notre-Dame (Našej Panej), ktorá je jednou zo svetovo 

najdôležitejších stavieb v gotickom slohu. Zdobí ju vyše 2300 sôch a sošiek ,medzi ktorými 

vyniká aj tzv. Usmievajúci sa anjel. Hoci je ukážkou jednoty gotického štýlu, 3 vitráže tu 

v 20. storočí pridal avantgardný umelec Marc Chagall. V roku 1962 tu podpísali generál 

Charles de Gaulle a kancelár Conrad Adenauer zmluvu o zmierení Francúzov a Nemcov. 

 

Regionálny prírodný park Remešskej hory 

Tento park s rozlohou 530 km2 oblieha Remešskú horu. Naokolo su Champagneské 

vinice, ktoré pozná aj ten, kto víno neobľubuje. Počas stredoveku sa o vinice starali mnísi, 

ktorí z neho vyrábali omšové víno. Champagneské víno bolo spočiatku charakterizované ako 

čisté, ľahké, jemne vychladené, šumivým sa stalo až v 17. storočí. V blízkosti Remeša je 

kanál spájajúci rieku Aisne s riekou Marnou. 

Verzenay 

Leží na severnom svahu Remešskej hory, v srdci vinárenskej oblasti Champagne. Na 

zachovanie histórie vinohradníctva tu je ekomúzeum, potom mlyn z 19. storočia a, 

netradične, maják. 
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29,3 km - Hautvillers 

Obec s výhľadom na rieku Marne je zaujímavá opátstvom sv. Petra. Jeho lokalita sa 

vysvetľuje legendou, kedy sa objednávateľovi, remešskému arcibiskupovi Nivardovi, zjavila 

holubica a ukázala na miesto, kde má chrám stáť. Je tu uchovaná relikvia sv. Heleny, ktorú 

v 9. storočí ukradli z Ríma, no ako každé sídlo relikvie, aj táto prilákala opátstvu množstvo 

pútnikov a milodarov. V 17. storočí tu pôsobil Dom Pérignon, ktorý rozšíril tzv. champenoiskú 

metódu – metódu fermentovania vína vo fľaši. Taktiež začal s miešaním hrozien rôzneho 

pôvodu pred lisovaním. 

 

CIEĽ – Épernay 

Tretie najväčšie mesto v departamente Marne. V roku 1729 tu Nicolas Ruinart, ktorý prvý 

experimentoval s výrobou šumivého vína, otvoril prvý obchod s vínom. V tejto oblasti je 

30 000 hektárov viníc, 35 vinárskych „rodov“, z ktorých 10 je najväčších na svete. Tieto rody, 

resp. rodinné domy sú všetky koncentrované na „Avenue de Champagne“ – najbohatšej 

ulici sveta, ktorá je zapísaná v UNESCO. V súkromných pivniciach leží viac ako 200 miliónov 

fliaš vína. Z architektonických pamiatok je aj tu Kostol Notre Dame (Našej Panej), 

radnica s pozoruhodnou záhradou a Castellánska veža v secesnom slohu. Tú postavil 

miestny vikomt Castellane, ktorého víno sa rýchlo stalo symbolom módy a osláv. 

 

 


