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6. etapa, štvrtok 3. septembra 2020, 191 km, kopcovitá, Le Teil > Mont 

Aigoual 

 ŠTART – Le Teil 
 
Mestečko Le Teil vzniklo okolo adhémarského hradu (13. storočie), v 17. storočí ho kardinál 

Richelieu rozkázal zničiť. Neskôr sa stalo jedným z kráľovskej siete solivarov. Starú čast 

dokumentujú budovy ako mestský hrad a kostol sv. Štefana a kostol Nanebovzatia Panny 

Márie. Blízko sa nachádza archeologická sieť Alba-la-Romaine, žijúca od 1. storočia pred 

Kristom do pádu Rímskej ríše. 
 

 
121 km – Saint-Bres  

Le Dugas – Náboženské miesto a oppidum, pochádzajúce z keltskej doby. 

 
 
 
105 km – Saint-Martin-de-Valgalgues  

Stará baňa v Ladrechte sa skladá zo 67-metrovej veže hlbokej 822 metrov. Jediná šachta, 
ktorá zostala, je hlboká 411 metrov. Baňa je z roku 1942. 

 
 
 
83 km – La Madeleine  

Cevennské vinice ds rozkladajú na 13 000 hektároch. Už tretí rok táto oblasť drží národnú 
„značku“ v kategórii vinice a objavy. 
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65 km – Saint-Hippolyte-du-Fort 
 
Tento neoklasicistický Chrám je jedným z najväčších kostolov v krajine (600 m2). 

  
 
Viadukt a Veža sv. Jána boli minulý rok pretransformované na „zelenú cestu“. Stoja nad 
riekou Vidourle. Veža je starou signálnou vežou zo 17. storočia, jej tri poschodia slúžili ako 
väznica. 
 
53 km – Ganges  

Vodopády Vis majú tvar konskej podkovy. Rieka Vis je prítokom rieky Hérault a je vysoko 
cenená pre svoju kvalitu. 
Zámok Montdardier je z 12. storočia. Bol viackrát zničený, zrenovoval ho až svetoznámy 
architekt Viollet-Leduc podľa historizujúceho princípu, ktorý rehabilitoval stredoveké slohy.  

   
 
13 km – Col de la Lusette  

Hydrometeorologická stanica Mont Aigoual slúži od konca 19. storočia. Od roku 1943 aj túto 
oblasť pokrýva inštitút Meteo France. Je poslednou obývanou meteostanicou v krajine. 

 
 
 
 
Cieľ – Mont Aigoual 
Leží v srdci Národného parku Cévennes. Okrem meteo stanice tu nájdeme aj zrúcaninu 
opátstva Notre-Dame du Bonheur z 11. storočia. Totožný názov nesie aj miestne 
jazero Bonheur, do ktorého sa vlieva rovnomenná rieka. Lyžiarske stredisko Prat-
Peyrot poskytuje 8,5 kilometrov svahov, 11 lanoviek a 32,5 cross-country tratí. 


