ტვ5 მონდის ტურ დე ფრანსი
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ივლისის თვეში სტარტს იღებს სახელგანთქმული საგზატკეცილო ველორბოლა ტურ დე ფრანსი
(საფრანგეთის ტური), რომლის ლეგენდარულ ჩემპიონებს შორის არიან ლანს არმსტრონგი
და ედი მერქსი. წელს 104-ე ველორბოლა გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში დაიწყება და
200-ზე მეტი მონაწილე 21 ეტაპად გაწერილ მარათონს ტრადიციულად პარიზში დაასრულებს.
ტვ5 მონდი ერთვება მარათონში და გთავაზობთ საკუთარ ტურ დე ფრანსს. ჩვენ მიერ
მომზადებული უნიკალური რეპორტაჟებისა და დოკუმენტური ფილმების საშუალებით ლიონიდან
ბრეტანამდე, ბორდოსა და ლა როშელის გავლით, ელისეს მინდვრებზე გრანდიოზული ფინალის
ჩათვლით, აღმოაჩინეთ საფრანგეთის ყველაზე ლამაზი ქალაქები და რეგიონები.

ჩამოტვირთეთ პროგრამა

ბერიდან ბორდოში

VISITES PRIVÉES :
LA GRANDE AVENTURE DU BERRY
კერძო ვიზიტები:
თავგადასავალი ბერიში
სამშაბათი 4 ივლისი 21.30 სთ
- ბურჟის საკათედრო ტაძარი: გოთიკური არქიტექტურის
თვალსაჩინო ნიმუში
- ლა ვერერის შატო: ბერის რეგიონის კულტურული
მემკვიდრეობის საუცხოო ძეგლის დათვალიერება
- ჟაკ კეური და მისი სასახლე: XV საუკუნის ერთ-ერთ
ყველაზე ძლევამოსილ ადამიანს ჰქონდა საკუთარი
სასახლე ბურჟში
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ECHAPPEES BELLES : LYON GOURMAND
ლამაზი გადახვევები:
გურმანის თვალით დანახული ლიონი
ორშაბათი 10 ივლისი, 23.00 სთ
ექსკურსია გურმანებისთვის ქალაქსა თუ სოფელში. ლიონი,
ეს არის ქალაქი-რეგიონი, სადაც იციან ცხოვრების გემო!
ლიონი, როგორც ფრანგული გასტრონომიის დედაქალაქი,
საყოველთაოდ ცნობილი საუკუნის შეფ-მზარეულის, პოლ
ბოკიუზის მშობლიური ქალაქი მოგხიბლავთ მდიდარი და
მრავალფეროვანი კულტურული ცხოვრებით.
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VISITES PRIVÉES :
LE BORDELAIS, SANS MODÉRATION
კერძო ვიზიტები:
ბორდო, ზომიერების გარეშე
სამშაბათი, 11 ივლისი, 21სთ 30 წთ.-დან
- კანელე: ბორდოს რეგიონის საფირმო კერძი
- მონტესკიე: მწერალი, რომელიც დაიბადა ბორდოში და
ბავშვობის წლები იქ გაატარა
- შატო როკეტაიადი: ფეოდალური ეპოქის ერთადერთი
ფრანგული შატო
© iStock

ლოტიდან ბრეტანში

ÉCHAPPÉES BELLES :
LES TRÉSORS DU LOT
ლამაზი გადახვევები:
ლოტის სიმდიდრე
ორშაბათი 17 ივლისი 23 სთ
ფრანგების საყვარელი სოფლის, სენ-სირკ-ლაპოპიდან ცასა
და მიწას შორის გამოკიდებულ როკამადურის სიტემდე
გადაჭიმული ლოტი საყოველთაოდ განთქმული თხის ყველის
სამშობლოცაა. ეს რეგიონი უკიდურესად კონტრასტული
პეიზაჟებით ხასიათდება. სოფლიდან სოფელში, აღმოაჩინეთ
პადირაკის მღვიმე, სელეს მწვანე ხეობები და
დააგემოვნეთ ქუერსის ადგილობრივი სამზარეულო.
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VISITES PRIVÉES :
LA ROCHELLE BELLE ET REBELLE
კერძო ვიზიტები :
ლამაზი და შეუპოვარი ლაროშელი
სამშაბათი 18 ივლისი 20.30სთ
- ხამანწკების მოშენება : ილ დე რეს კუნძულის უძველესი
პრაქტიკა
- ძველი პორტი : ლა როშელის პორტის ისტორია, რომლის
ათვლაც XIII საუკუნიდან იწყება
- ჟანა დ’ალბერი : ნავარის დედოფლის ცხოვრების ისტორია
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VISITES PRIVÉES :
BRETONS ET FIERS DE L'ETRE
კერძო ვიზიტები: ბრეტონელობით
ამაყი ბრეტონელები
სამშაბათი 18 ივლისი 21.30სთ
აღმოაჩინეთ ტრადიციების სამშობლო, ბრეტანი
- ჟოსლინის შატო
- ბრეტანის პარლამენტი
- ანა ბრეტანელი
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ლუარიდან პარიზამდე
ÉCHAPPÉES BELLES :
LA LOIRE DES CHÂTEAUX
ლამაზი გადახვევები:
ლუარის შატოები
ორშაბათი 24 ივლისი 23 სთ
ლუარის ხეობაში, სულ მცირე 21 შატო უნდა მოინახულოთ!
ცნობილი „ლუარის შატოები“ მოიცავს ფრანგული რენესანსის
პერიოდში აგებულ ან რეკონსტრუირებულ სასახლეებს. ამ ეპოქაში
საფრანგეთის მეფეები ლუარის რეგიონში ცხოვრობდნენ.
© iStock

VISITES PRIVÉES :
PLEIN FEUX SUR LES CHAMPS ÉLYSÉES
კერძო ვიზიტები: მოვლენების ეპიცენტრი
- ელისეს მინდვრები
სამშაბათი 25 ივლისი 21.30 სთ
- ელისეს მინდვრები : პარიზის VIII უბნის ყველაზე
შთამბეჭდავი გამზირი საფრანგეთს სიმბოლო გახდა
- კაბარე ლიდო : პარიზული ცხოვრების ამსახველი მითიური
ადგილი
- ტრიუმფალური თაღი : ნაპოლეონის მიერ საკუთარი
გამარჯვებების აღსანიშნავად შეკვეთილი ძეგლი,
რომელიც აგვირგვინებს ელისეს მინდვრებს
© iStock

LE FILM DU TOUR
ფილმი ტურ დე ფრანსის შესახებ
ფილმი ტურ დე ფრანსის შესახებ
ნახეთ ტურ დე ფრანსის 21-ვე ეტაპის საუკეთესო მომენტები
ტვ5 მონდის ყოველდღიურ რეზიუმესთან ერთად.

ნახეთ ანონსი
© iStock

იცით თუ არა, რომ ?
• 3450 კილომეტრი: ეს არის მანძილი,

რომელიც უნდა დაფარონ მრბოლელებმა ტურ დე ფრანსის მიმდინარეობისას
2017 წელს.
• ტურ დე ფრანსის ყველაზე ტიტულოვანი მრბოლელები არიან: ჟაკ ანკეტილი (საფრანგეთი), ედი მერქსი
(ბელგია), ბერნარ ინო (საფრანგეთი) და მიგელ ინდურენი (ესპანეთი). თითოეულ მათგანს 5 გამარჯვება
აქვს. ცნობილი ლანს არსმტრონგი 7ჯერ იყო ტიტულოვანი ჯილდოს მფლობელი, თუმცა 2012 წელს მას
დაუდგინდა დოპინგის გამოყენება, რის გამოც მას ყველა ტიტული ჩამოერთვა.
• ტურ დე ფრანსს ყოველწლიურად 10 დან 12 მილიონამდე მაყურებელი ადევნებს თვალს ქვეყნის მასშტაბით.
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