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3. etapa, pondelok 31. augusta 2020, 198 km, kopcovitá,  Nice > Sisteron 

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. 

 

107 km – Verdonský regionálny park 

V tomto parku nájdeme vzácne druhy rastlín a zvierat, keďže je zameraný na spolužitie 

človeka a prírody v záujme zachovania biodiverzity. 

 

Jazero Castillon je umelé jazero vytvorené z priehrady, do ktorej vteká rieka Verdon. 

Nachádza sa tu vojenská základňa. 

 

77 km – Verdonský kaňon 

Je najväčší kaňon v Európe a druhý najväčší na svete po Grand Canyone. Bol objavený až na 

začiatku 20. storočia. Taktiež je najhlbším kaňonom v Európe. 

 

39 km – Digne-Les-Bains 

Toto staré galo-rímske mesto počas stredoveku prekvitalo, no jeho rozvoj zastavila Čierna 

smrť – morová epidémia. Teraz je jedným z popredných kúpeľných miest. 

  
 

 



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

Veronika Grežďová  

37 km – Geopark v Haute-Provence 

Prvý geopark, ktorý do svetového dedičstva UNESCO zaradili v roku 2000. Reprezentuje 

históriu starú 300 miliónov rokov a bohatstvo fauny a flóry. 

 
 

 

27 km – Fotovoltaický park 

Rozkladá sa na 200 hektároch a jeho 113-tisíc solárnych panelov dodáva udržateľnú energiu 

12-tísícom domov. Je najväčším parkom svojho druhu v krajine. 

 

 

Kajúcnici z Mees – Zoskupenie útesov pripomínajúcich sedem mníchov, ktorí podľa 

legendy skameneli potom, ako prepadli túžbe po maurských ženách. 

 

 

19 km – Citadela 

Stojí na mieste bývalého oppida. Terajšia podoba pochádza z 16. storočia za vlády Henricha 

IV. Veľmi ju poškodilo bombardovanie počas druhej svetovej vojny.  
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Skala La Baume – Geologický útvar, ktorý vznikol vrásnením. Vraví sa o ňom, že je 

vyrezávaný ako katedrála. 

 

 

13 km – Chateau-Arnoux-Saint-Auban 

Dedina na pobreží rieky Durance je známa chemickou továrňou z roku 1916, ktorá pre 

francúzsku armádu produkovala yperit. 

 

Cieľ – Sisteron 

Leží na mieste pravekej osady spred 4-tisíc rokov. Má veľmi prajné podnebie pre faunu 

a flóru, keďže má ideálnu lokalitu pre slnečné svetlo a dostáva v priemere 300 slnečných dní 

za rok. Počas náboženských vojen zo 16. storočia sa ukázal jeho vojenský potenciál 

a strategická lokácia. V roku 1944 mesto poznačilo bombardovanie Spojencov. 

Katedrála Panny Márie jabloní – z 12. storočia, jej nezvyčajný názov je len francúzskou 

skomoleninou latinského výrazu, ktorý mal význam „vnútri hradieb. Je v románskom štýle. 

 

 


