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10. etapa, utorok 8. septembra 2020, 168 km, rovinatá, Ile d'Oléron > 

St-Martin-de-Ré 

 ŠTART – Ile d'Oléron 

Je najväčšie ostrovné mesto po Korzike, rozkladá sa na 174 km2. Vďaka dostatku čistej vody 

sa tu darí chovu ustríc. Počas Veľkej francúzske revolúcie bol ostrov premenovaný na Slobodu. 

Pozostatkom historických čias je komplexná Citadela, ktorej stavbu začal už Ľudovít XIII. 

z iniciatívy kardinála Richelieua. 

 

 
88 km – Marennes  
Zámok Gataudiere z 18. storočia je zaujímavý centrálnym pavilónom, ktorý je zdobený 
symbolmi regiónu Marennes – vínom, soľou a ustricami. 

 

  
 
 
82 km – Brouage  
Dedinka Brouage sa radí medzi najkrajšie v krajine. Začala ako obchodné mestečko. Kostol 
sv. Petra a Pavla skrýva spomienku na francúzskych emigrantov v Kanade. Sýpka je dlhá 

54 metrov a dalo sa sem uložiť vyše tristo ton obilia. 

   
 
 
73 km – Rochefort  

Most Martrou je z 19 storočia, vznikol z potreby prekročiť rieku Charente, cez ktorú dovtedy 
viedol jedine trajekt. Fungoval do roku 1967, teraz je už len pre chodcov a cyklistov. 
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Hermione Fregata slobody je replika - vojnová loď z 18. storočia. Bola použitá 
v americkom boji za nezávislosť, v ktorej boli Francúzi na strane Američanov. 

 
 

 
Kráľovská povrazáreň je medzinárodným múzeum mora. S dĺžkou 374 metrov bola do 20. 
storočia najdlhšou priemyselnou budovou v Európe. 

 
 

Chatky Carrelet sú symbolom regióna. Pomenovanie nesú po rybárskej sieti, ktorá sa 
používala spustením do mora a horizontálne sa lanom vytiahla. 
 

30 km – La Rochelle 
Od stredoveku bola dôležitým prístavom, prichádzali sem dodávky cukru či kožušiny. Nemci 
tu mali počas druhej svetovej vojny ponorkovú základňu. Maják „na konci sveta“ je presnou 

replikou rovnomenného majáku v Patagónii. Nájdeme tu obranné veže sv. Mikuláša, 
„reťazovú“ vežu či vežu-maják, ktorá bola aj väzením. 

  
 
Cieľ – St-Martin-de-Ré 

Ostrov Ile-de-Ré bol za kardinála Richelieua strategickým miestom, po dobytí La Rochelle sa 
stalo centrom kajúcnikov. Umiestňovali sa sem ľudia-odsúdení, ktorí tadiaľto smerovali do 
kolónií Guyana či Nová Kaledonia. Vďaka tejto histórii tu nájdeme tu početné opevnenia a 

starobylé kostoly.  


