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4. etapa, utorok 1. septembra 2020, 157 km, horská, Sisteron > 

Orcieres-Merlette 

 

 ŠTART – 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. 

 

 
79 km – Saint-Disdier  

Mere Eglise – Materský kostol – je malý románsky kostol z 11. storočia. Vnútri nájdeme 
vzácne starofrancúzske nápisy zo 17. storočia. 

 
 
 
79 km – Obiou  

Vrchol, ktorý sa v provensálčine prezýva aj býčia hlava. Je to najväčší vrch Dévoluyského 
masívu. V rokoch 1946 a 1950 tu havarovali dve lietadlá. 
 

 
 
 
63 km – Corps  

Kostol sv. Petra je románsky kostol z 12. storočia, založený benediktínmi z Marseille. Má 
bohato zdobený mramorový oltár s výjavmi zjavenia v La Salette. 
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Svätyňa Panny Márie z La Salette 
Postavená v polovici 19. storočia. Po Lurdách je to druhé najväčšie pútnické miesto vo 
Francúzsku. Panna Mária sa tu zjavila dvom deťom 12 rokov pred zjavením v  Lurdách. 
 
56 km – La Trinité  

Hrad Saint-Firmin zo 14. storočia. Vznikol ako súčasť línie strategických opevnení, jeho 
hradný kopec sa nazýva „hradný krtinec“. Podľa legendy sa dole skrýva poklad templárov. 

 
 
 
38,5 km – La Fare-en-Champsaur-les Barraques  

Národný park Les Ecrins je jedným z 10 francúzskych národných parkov. Jeho biodiverzita sa 
skladá z viac ako 2500 druhov rastlín a 350 druhov stavovcov. 

 
 
Saint-Bonnet-en-Champsaur – je bránou do oblasti Les-Écrins. Na ceste po Dauphiné bol 
pravidelnou zastávkou napríklad Ľudovíta XIII. Či Richelieua.  

 
 
Cieľ – Orcieres-Merlette 
 

Stredisko zimných športov vytvorené v roku 1962. V zime sa tu okrem lyžovania stavajú iglu 
dedinky, organizujú psie záprahy a pod. V roku 1967 tu vznikla prvá zimná záhrada. Toto 
stredisko sa pýši tým, že je rezortom určeným predovšetkým pre deti a má mnoho zariadení, 
ktoré venujú starostlivosť deťom. Cez leto je tu obľúbený šport zipline – posuv po lane 
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vďaka gravitácii. Orcieres-Merlette má najdlhšiu „šnúru“ zipline v Európe – až  1870 metrov, 
pričom človek vie spúšťaním dosiahnuť rýchlosť 140 km/h.  


