TOUR DE FRANCE NA
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V červenci odstartuje mýtická Tour de France, která byla svědkem zrodu legend jako Lance Armstrong
nebo Eddy Merckx. 104. ročník Tour vyjede více než 200 závodníků z německého Dusseldorfu a po
překonáni 21 etap dorazí do cíle v Paříži. TV5MONDE se slavného závodu zúčastní a připraví Vám svou
verzi Tour de France. Díky reportážím a dokumentům objevíte nejkrásnější francouzská města a regiony
od Lyonu po Bretaň přes Bordeaux a La Rochelle, až po velké finále na Champs-Élysées.

fotografie ke stažení

Z BERRY DO BORDEAUX

VISITES PRIVÉES :
LA GRANDE AVENTURE DU BERRY
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V REGIONU BERRY
úterý 4. července v 19:30
- katedrála v Bourges: jedna z nejvýznamnějších gotických
památek
- zámek La Verrerie: návštěva jednoho ze skvostů
kulturního dědictví
- Jacques Coeur a jeho palác: jedna z nejmocnějších
osobností XV. století vlastniala palác v Bourges
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ECHAPPEES BELLES : LYON GOURMAND
GURMÁNSKÝ LYON
pondělí 10. července ve 21:00
Gurmánská exkurze do města i na venkov v Lyonu, městě
regionu, kde se skvěle žije! Lyon, hlavní město francouzské
gastronomie kde svou kariéru nastartoval hvězdný šéfkuchař
Paul Bocuse, jeho dějiny a tradice, bohatý a různorodý kulturní
život.

podívejte se na video
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VISITES PRIVÉES :
LE BORDELAIS, SANS MODÉRATION
BORDEAUX A JEHO OKOLÍ
úterý 11. července v 19:30
- le cannelé - bábovičky: bordeauxská specialita
- Montesquieu: spisovatel, který se narodil a strávil dětství
v Bordeaux
- hrad Roquetaillade: jedinečný příklad francouzské feudální
architektury
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Z LOT DO BRETANĚ

ÉCHAPPÉES BELLES :
LES TRÉSORS DU LOT
POKLADY DEPARTMENTU LOT
pondělí 17. července ve 21:00
ze Saint-Cirq-Lapopie, oblíbené francouzské vesnice, do
středověkého sídla Rocamadour, zavěšeného mezi nebem
a zemí, kde vzniká známý kozí sýr stejného jména. Department
Lot je území velkých kontrastů. Objevíte jeskyni Padirac, sytě
zelená údolí Célé a gastronomické speciality Quercy.

podívejte se na video
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VISITES PRIVÉES :
LA ROCHELLE BELLE ET REBELLE
KRÁSNÁ A DIVOKÁ LA ROCHELLE
úterý 18. července v 18:30
- chovatelé ústřic z ostrova Ré: starodávný způsob
- Vieux-Port: dějiny přístavu La Rochelle pocházejícího z XIII.
století
- Jeanne d'Albret: život královny z Navarre
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VISITES PRIVÉES :
BRETONS ET FIERS DE L'ETRE
HRDÁ BRETAŇ
úterý 18. července v 19:30
prohlédneme si Bretaň, území tradic
- hrad Josselin
- Bretaňský parlament
- Anne de Bretagne
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OD LOIRY DO PAŘÍŽE
ÉCHAPPÉES BELLES :
LA LOIRE DES CHÂTEAUX
ZÁMKY NA LOIŘE
pondělí 24. července ve 21:00
v údolí řeky Loiry můžeme navštívit 21 zámků, které byly postaveny
nebo přestavěny v období renesance, kdy zde sídlili francouzští králové.

podívejte se na video
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VISITES PRIVÉES :
PLEIN FEUX SUR LES CHAMPS ÉLYSÉES
CHAMPS-ÉLYSÉES
úterý 25. července v 19:30
- Champs-Élysées: luxusní avenue VIII. pařížského obvodu se stala
symbolem Francie
- Lido: mýtické místo pařížského života
- Vítězný oblouk: nahoře uzavírá Champs-Élysées památník,
který si objednal Napoleon na oslavu svých vítězství
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LE FILM DU TOUR
FILM Z TOUR
od 1. července mezi 23:00 a půlnocí
nejlepší momenty každé z 21 etap Tour de France na TV5MONDE

podívejte se na video
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VĚDĚLI JSTE, ŽE?
• 3 450 kilometrů: vzdálenost, kterou budou muset ujet závodníci na Tour de France 2017
• nejúspěšnější závodníci na Tour jsou, každý s pěti vítězstvími: Jacques Anquetil (Francie), Eddy Merckx (Belgie),

Bernard Hinault (Francie) a Miguel Indurain (Španělsko). Slavný Lance Armstrong vyhrál sedmkrát, ale vítězství
mu byla odebrána v roce 2012 kvůli dopingu.
• kolem silnic po celé zemi sleduje každoročně Tour de France 10 až 12 miliónů diváků
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