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18. etapa, štvrtok 17. septembra 2020, 175 km, horská, Méribel > La 

Roche-sur-Foron 

 ŠTART – Méribel 

Méribel s 1900 obyvateľmi patrí do oblasti Les Allues. Je súčasťou Troch dolín – sieť 

lyžiarskych stredísk. V 2023 sa tu budú konať majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní. 

 
101 km – Beaufort  

Dedinka Beaufort sa môže pýšiť barokovým kostolom sv. Maxima, lyžiarskym okolím 
a rovnomenným druhom syra s miernou, ovocnou chuťou. 
 

   
 
90 km – Hauteluce 

Kostol sv. Jakuba Asýrskeho je ukážkou savojského baroka. Fasáda je maľovaná štýlom 
očného klamu – grécke stĺpy a hodiny sú len maľované. 

  
 
68 km – Flumet 

Kostol sv. Teodula zo 17. storočia skrýva vzácny barokový baldachýn. Vnútorné fresky sú z 19. 
storočia. 

   
 
42 km – Entremont 

Opátstvo sv. Márie bolo významným stredovekým strediskom učenosti. Vnútri nájdeme cenený 
barokový oltár a schránku s relikviami. 
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29 km – Národný pamätník odboja na Glieres 

Národný pamätník Gliereského odboja, je, skôr ako vojnovým pamätníkom, symbolom 
nádeje. Spodná časť v tvare písmena V smerujúca do neba značí nádej, a okrúhla časť, 
pripomínajúca slnko, je symbolom prerodu a slobody. Vnútri je socha Jany z Arku a motto Žiť 
slobodne alebo zomrieť. 

 
 

16 km – Thorens-Glieres 
Hrad Thorens je z 11. storočia. O päťsto rokov ho vlastnil otec sv. Františka Saleského, ktorý 
sa narodil v neďalekom hrade Sales. Jemu je tu aj zasvätený gotický kostol. 

  
 

Cieľ – La Roche-sur-Foron 

Prvé mesto s verejnou elektrifikáciou vo Francúzsku (1885). Dovidieť odtiaľto na Mont Blanc, 
najvyššiu horu v Európe (4,808 m). Montblanský masív sa rozprestiera v troch krajinách 
(Švajčiarsko, Taliansko a Francúzsko). 

Cirkevnou pamiatkou je barokový kostol sv. Jána Krstiteľa. Zámok Echelle sa nachádza 
v srdci stredovekého mesta. Veža grófov zo Ženevy je jediné, čo zostalo z opevnenia z 13. 
storočia. Je to jedna z prvých kruhových veží v Savojsku. Mariánska Fontána v neogotickom 
štýle je staršia než svätyňa v Lurdách, preto ju prezývajú „Malé savojské Lurdy“. 

   

 


