
Cyklozájazd južné Francúzsko, Provensálsko, Azúrové 
pobrežie, Port Grimaud 
 
Termín:    16-25.09.2016                                                                          
Miesto:     Riviera village, Praires de la Mar 
Účastníci: 11 členov, 2 hostia 
 
Po určitej neistote čo nás v tejto dobe vo Francúzsku čaká, sme sa po 29 hodinovej ceste, 
v sobotu podvečer z dvoch autobusov ubytovali k kolónii kempu mobilhomov. Provensálsko je 
krajom azúrovo modrého mora, bielych útesov, pieskových pláží, červených hôr s vencami 
vysokohorských dediniek s kamennými kostolíkmi, lúkami levandule, haciend schovaných pod 
korunami borovíc, rušnými prímorskými letoviskami a mnohými vinicami s vynikajúcim ružovým 
vínom.    

Organizátormi boli pripravené trasy pre dve skupiny a my sme 
sa v nedeľu rozdelili do oboch. V jednej (3)  cez vnútrozemie 
Cogolin a sedlo Col du Canadel s parádnym výhľadom na 
strediská pobrežia z druhej strany polostrova Saint-Tropez, 
ktoré si po zjazde vlásočnicami na bikoch 
zažili, vrátane zmrzky v Saint-Tropez 
(74km/650m). V druhej skupinke (6) 
„oddychovka“ (47km, 570m) po 

poloostrove Saint-Tropez cez dedinky Gassin, Ramatuelle s prehliadkou 
vychýrených pláží do Saint-Tropez so vstupom zdarma do múzea vo 
filmovej žandárskej stanici. 
 
V pondelok nás bus vyviezol nad jazero Lac de St Croix do La Palud. 
Odtiaľ sme (našich 8) dali  cyklo vnútorný okruh kaňonu Verdon, 
najväčšieho v Európe (až 700m hlboký) a zjazd popri ňom po uzučkej 
ceste, miestami bez zábradlia so stovkami metrov zrázov, až k jazeru kde 
ústí (48km, 700m). Pešiaci (4) zašli k najkrajším vyhliadkam s návratom 
k busu. Na dne kaňonu je cestička aj pre peších, na splav bolo málo 
vody. 
Utorok bol pre väčšinu našich voľný deň. Polihovanie pri mori, výlety do St. Tropez, prechádzky, 
obchodíky, zmrzlina a znova podvečer vínko v „Benátkach“ Port Grimaud, vybudované na 
umelých ostrovoch a večer ešte diskotéka v kempe. 
Streda výlet busom do Monaka, Monte Carla. Stihli sme výmenu stráži pre kniežacím palácom, 
prehliadku mesta a trate F1, ruletu v Casino a Oceánografické múzeum. Pršať začalo až keď 
sme boli v autobuse. Cestou sme z autostrády videli prímorské Nice a Cannes. 

Vo štvrtok, cez niekoľko ľudoprázdnych dolín a hrebeňov, 
vnútrozemské, v horách schované starodávne mestečká. 
Collobieres, mestečko jedlých gaštanov a výrobkov z nich 
a korkových stromov a kôry, s posedávajúcimi domorodcami 
na námestíčkách (92km, 1800m). 
V piatok sme si prehliadli starodávne uzučké uličky a hrad 
s krásnou výhliadkou, neďalekého Grimaud, s námestiami 
spojenými výťahom. Odtiaľ do pevnosti La Garde-Freinet 

v horách, kde sme posedeli cez obed. Zjazd do prímorského mestečka St. Maxime, kde sme 
strávili príjemné popoludnie, prístav, pláže, starobylé uličky s obchodíkmi, dobré vínko a cez 
štvrte penziónov a hotelov po cyklochodníku do kempu (45km, 840m).  
 
V sobotu šťastný návrat, počasie vyšlo, stravy bol nadbytok, cca 2000km, a 5800m prevýšení 
na prejdených trasách. Možno dovidenia zas v 2017. 
 
Žilina  05.10.2016  Z. Sýkora 


