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18.  etapa, štvrtok 25. júla 2019, 208 km, horská,  Embrun > Valloire 

ŠTART – Embrun 

Nad mestom vyčnieva Mount Guillaume. Dominantou mesta je kostol Panny Márie 

Réalskej, ktorý má lombardskú vežu, románsky vchod a pôvabné fresky zobrazujúce Troch 

mudrcov a výjavy zo života Panny Márie. Tento kostol sa považuje za najdôležitejší 

monument francúzskych Álp. V 16. storočí ju zničili protestanti. V bízkosti je Écrinský 

národný park. 

 

92,6 km – La Chapelue 

Pamätník Ange Gardien si pripomína obete Prvej svetovej vojny, ktoré pochádzali 

z okolitých dedín. Nájdu sa tu však aj mená vojakov z Druhej svetovej vojny. Na pamätníku 

stojí socha keltského vojaka opierajúceho sa o meč. 

 

76,9 km – Stele Bobet et Coppi 

Plaketa venovaná šampiónom Tour de France - dvojnásobnému víťazovi Faustovi 

Coppimu a trojnásobnému víťazovi Louisonovi Bobetovi. 

 

65,7 km - Cervières 

Pont Baldy – umelé jazero vzniklo z priehrady v 60. rokoch 20. storočia. Vodu odtiaľto 

využíva elektráreň produkujúca 18 miliónov kWh za rok. 

 

56,1 km - Briançon 

je najvyššie položené mesto vo Francúzsku (v nadmorskej výške 1 326 m). Patrí do zoznamu 

Miest umenia a histórie. Vojenský komplex inžiniera Vaubana a hradná pevnosť 

pochádzajú z čias Ľudovíta XIV. Zo starého zámku už nič neostalo. Absenciu vody riešili 

v Briançone troma akvaduktmi a kanálmi, ktoré stáli v strede každej ulice na protipožiarne 

účely. 

 

19,9 km – La Stele Henri Desgranges 

Táto stéla stojí od roku 1949 na počesť prvého riaditeľa Tour de France – Henriho 

Desgrangea, „otca Starej dámy“. 
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14,9 km – Les Granges du Galibier 

O postavenie pamätníka Marca Pantaniho sa pričinil taliansky fanúšik Sergio Piumetto 

v 2011. 

 

CIEĽ – Valloire 

Obec Valloire na úpätí Galibieru zahŕňa asi sedemnásť osád. Názov lokality sa datuje z 11. 

storočia a znamená Zlatá dolina. Preslávilo sa medzinárodnými súťažami v snehovom a 

ľadovom sochárstve. Je tu lyžiarske stredisko a trate na praktizovanie takmer všetkých 

zimných športov. 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 17. storočia je pekným barokovým kostolom, na 

stavbu ktorého (podľa legendy) každý farník doniesol materiál. Hoci vyzerá striedmo, vnútro 

je bohaté na dekoráciu na savojský štýl. 

Kaplnka sv. Petra stojí na skale sv. Petra, pri ktorej sú ešte zrúcaniny stredovekého hradu. 

Je unikátna tým, že v blízkej jaskyni je ľadový betlehem. 

Telegrafická stanica Fort Berwick je položená súbežne s cestou na Galibier v nadmorskej 

výške 1620 metrov. Je z 19. storočia. 

 

 

 

  

 


