
Trasa Tour de France 2020 (© Cycling-Info.sk) 

Veronika Grežďová  

1. etapa, sobota 29. augusta 2019, 156 km, zvlnená,  Nice > Nice 

ŠTART – Nice 

Svetoznáme mesto Nice sa nachádza na Azúrovom pobreží, známom aj ako Francúzska 

riviéra. Patrí do departmentu Alpes Maritimes. Jeho názov pochádza z gréčtiny a znamená 

víťazstvo (nikaia), keďže sa o toto územie v roku 350 pred Kr. bili marseillskí Gréci 

s domorodým kmeňom. 

 

Cours Saleya 

Nóbl ulica, na ktorej sa koná tradičný kvetinový trh. Sídlia tu galérie moderného umenia. 

 

 

Promenade des Anglais 

Slávna promenáda dlhá 7 km. Vytvorili ju Angličania v 19.st., aby sa mohli prechádzať po 

pobreží. Emblém Francúzskej riviéry. 

 

Massenské námestie 

Najslávnejšie námestie v meste, postavené na počesť Napoelonových víťazstiev (1797). 

Novodobá inštalácia siedmich sôch Buddhu predstavuje kontinenty a v noci svieti rôznymi 

farbami. 

 

 

 

Nicejská opera 

Neoklasicistická, v 1835 zhorela počas Donizettiho opery Lucia di Lammermoor. O 4 roky ju 

renovovali a otvorili Verdiho operou Aida.  
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Hradný kopec 

Najvyššie položený bod Starého Nice. Ruiny hradu sú z 11. st. Zničil ho Ľudovít XIV., „kráľ 

Slnko“. 

 

 

 

Matissovo múzeum 

Dokumentuje život a tvorbu Henriho Matissa. Tento popredný maliar 20. storočia je vedúcou 

postavou fauvizmu (zjednodušené tvary, neobvyklé párovanie farieb). 

 

 

Palais Nikaia 

Koncertný štadión (2001). Otváral ho Elton John. V 2010 tu mal veľkolepý koncert spevák 

Prince, ktorý toto mesto obľuboval.  
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Hotel Negresco 

Najluxusnejší hotel v meste v neoklasicistickom štýle s barokovými prvkami (1913). Kupolka 

údajne znázorňuje prsia milenky zakladajúceho hoteliéra Henriho Negresca.   

 

 

Vojenský memoriál Rauba Capeu 

Vzdáva poctu 4000 obetiam z Nice z prvej svetovej vojny. Jednotlivé schody znázorňujú roky 

vo vojne. 

 

 

Hrad Tourrette-Levens 

Vzácny hrad v okrese, ktorý doposiaľ stojí. V stredoveku bol dôležitým bodom na trase 

Soľnej cesty, vedúcej z Nice do Piedmontu. Dnes je múzeom prírodovedy. 

 


