
Avallon

PO STOPÁCH TEMPLÁŘŮ, KATARŮ A POUTNÍKŮ
aneb po svatojakubské cestě „Via Lemovicensis“ z Avallonu do Aragonie

9denní zájezd s ezoterním výkladem RNDr. et Mgr. Hany Blochové

termín:      29. 4. - 7. 5. 2017        
cena:         17 200  Kč   

Sobota  29.4.     1 235 km    
Odjezd z Brna v 5:00 hod. z autobusového nádraží naproti hotelu Grand, nástupiště 8, pro účastníky z Prahy odjezd v 7:45 
hod. od budovy hlavního nádraží - Fantova kavárna, cesta nonstop přes Německo a Francii se zastávkami na dálničních odpo-
čivadlech podle dohody a možností, nocleh v hotelu Vauban Avallon *** v centru města. 

Neděle  30.4.      214 km
Avalon – Vézelay – La Charité-sur-Loire – Bourges – Nevers  (nocleh)

Ve středověku platilo, že kdo vlastnil francouzský Avallon, byl držitelem 
„klíčů“ od brány do Burgundska. Městečko se nachází na ostrohu nad 
údolím řeky Cousine a k jeho nejcennějším památkám patří kostel Saint 
Lazare a středověké domy v centru města. Vézelay je historické sídlo, 
které již ve 13. století proslulo jako významné poutní místo s bazilikou 
sv. Maří Magdaleny, jež je dnes pokládána za vrcholné dílo románského 
umění Francie, a proto byla zařazena do Seznamu světového dědictví 
UNESCO. Úchvatná je již samot-

ná poloha baziliky na kopci 
nad burgundskými vinicemi. 
Překrásnou polohu má také 
prastaré sídlo La Charité na 
břehu řeky Loiry s románským 
opatstvím P. Marie z 8. století. 
V době jeho vzniku se osada 
jmenovala Seyr a dnešní název 
je odvozen od činnosti opatství ve prospěch poutníků na Svatojakubské cestě do Santiaga 

de Compostela. Město Bourges mělo vůči hlavnímu městu Burgundska Dijonu vždy rivalitní postoj, a proto v jeho centru byly 
postaveny značně výpravné historické domy i paláce. Klenotem města je raně gotická katedrála St-Étienne z 12. – 13. století 
s původními gotickými okny postavená po vzoru pařížské katedrály Notre-Dame. Nocleh v hotelu Ibis * na předměstí Nevers. 

Pondělí  1.5.    307 km
Nevers – Abbaye de Noirlac – Saint Léonard de Noblat 

– Limoges  (nocleh)
Centrem Nevers je Place 
Carnot s vévodským palá-
cem z 15. století a katedrála 
St-Cyr, v níž se otiskly 
stavební slohy 10. – 16. století. Jižněji, v krajině 
Berry, se nachází osamocený cisterciánský klášter 
Abbaye de Noirlac, založený skupinou mnichů z 

mateřského kláštera Clairvaux ve 12. století. Je jedním z nejlépe dochovaných klášterních komplexů 
Francie, jehož výsledná podoba je však až výsledkem rekonstrukce z minulého století. St-Léonard-
de-Noblat je malé trhové město s úzkými uličkami a pozoruhodnými středověkými domy s věžič-
kami. Zajímavostí je románský kostel z 11. – 12. století s jednoduchým působivým interiérem, jenž 
byl důležitou stavbou na Svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela, zapsaný do Seznamu památek UNESCO. Nocleh ve 
Fasthotelu * na předměstí Limoges.
 
Úterý  2.5.      147 km  
Limoges – Périgueux – Bergerac  (nocleh)
V zalesněné kopcovité krajině Limousin se rozkládá město Limoges, k jehož 
skvostům patří katedrála St-Étienne ze 13. století, jež měla napodobit stavbu slavné 
katedrály v Amiens. Stavba však vznikala po dlouhá staletí, a tak se původní záměr 
nakonec nenaplnil. Při rekonstrukci historického centra města byla odhalena cenná 
románská krypta zaniklého opatství St-Martial se sarkofágem světce. Významnou 
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městskou památkou je také gotický kostel St-Michel-des-Lions ze 14. 
století, jehož jméno mu daly dvě galorománské sochy lvů na vstupní 
portálu. V Périgueux se dodnes dochovaly ruiny galských a římských 
staveb a ve středověkém centru města se nalézá i zcela netradiční 
byzantská kopulovitá katedrála St-Front z 12. století, jež byla díky 
své výjimečnosti též zapsána do Seznamu památek UNESCO. Staré 
město si dodnes zachovalo středověký ráz s úzkými uličkami, v nichž 
jsou dnes obchůdky a příjemné kavárny. V blízkosti bývalé římské 
arény, v místě římského chrámu zasvěcenému bohu Martovi, vznikla 
již v 6. století první křesťanská svatyně, z níž byla vybudována v 11. 

století první katedrála Périgueux zasvěcená sv. Štěpánovi. Bergerac býval v minulosti rušným říčním přísta-
vem, kde se obchodovalo hlavně s vínem a tabákem, a dodnes se zde nalézá hlavní trh pro pěstitele vína v 
regionu. Město proslulo hlavně díky postavě Cyrana de Bergerac, jehož socha se nalézá u románského kostela St-Jacques, jenž byl 
důležitou zastávkou na Svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela. Nocleh v Brit Hotelu du Commerce *** v centru města.   
 
Středa  3.5.     347 km    
Bazas – St-Sever – Jaca  (nocleh)

Keltské opidum v místě současného města Bazas 
existovalo již v 7. století př. n. l. a již v 5. století 
je uváděno jako biskupské sídlo na Svatojakubské 
cestě. Jeho hlavní pamětihodností je katedrála 
Saint-Jean-Baptiste ze 13. století, zapsaná do 
Seznamu památek UNESCO, jež je 
obklopena historickými domy z 15. 
– 16. století. Město St-Sever nese 
pojmenování po sv. Severovi, jenž 

byl v 5. století papežem vyslán evangelizovat Gaskoňsko. V místě jeho 
umučení Vandaly nechali postavit benediktinští mniši v 8. století nejprve 
kapli, jež se stala v 10. století základem pro vznik klášterního komple-
xu St-Sever. Velmi cenná je hlavně výzdoba interiéru a hlavic sloupů 
klášterního kostela z počátku 11. století, díky čemuž byl klášter zapsán 
i do Seznamu památek UNESCO. Na závěr dne je plánována prohlídka 
katedrály a románské svatyně, snesené z úpatí hory Sarsa, ve městě Jaca, a to již na území Španělska. Přejezd pyrenejského sedla 
nabídne mnohé krásné výhledy do horských údolí. Nocleh v hotelu Oroel **** v centru města.
   
Čtvrtek  4.5.    177 km 
Biescas – Fiscal – Aínsa – Barbastro – Monzón  (nocleh)

Biescas se nachází na úpatí 
Pyrenejí v Aragonii – španělské 
autonomní provincii. Městečko 
leží na řece Gálego a v jeho 
centru stojí kostel San Salvador 
z roku 1200, s pozdějšími sta-
vebními úpravami. V nedaleké 
vesnici Fiscal se nalézá obdobný románský kostel. Aínsa 
je malebná horská vesnice na kopci mezi řekami Cinca a 

Ara, jejíž historické centrum s románským kostelem z 12. století je památkově chráněno. Míst-
ní hrad aragonských králů vznikl ještě v období maurského osídlení. Barbastro je starobylé 
městečko, v jehož centru s křivolakými uličkami a středověkými domy stojí gotická katedrála 
Nanebevzetí P. Marie a biskupský palác. Již za arabské nadvlády bylo významným sídlem, jež 
ještě více nabylo na svém významu po vyhnání Maurů ze země v roce 1100. Nocleh v hotelu 
Vianetto ** v centru městečka Monzón.
 
Pátek  6.5.       304 km
Monzón – Lleida – Seu d´ Urgell – Andorra – Foix  (nocleh)

Městu Monzón vévodí na 
kopci pevnost s nejstarší částí 
již z 9. století. Později se stala 
sídlem templářů a po jejich 
rozpuštění se zde v období 
13. – 17. století konala také 
zasedání aragonských sněmů. 
K hlavním pamětihodnostem města patří kromě templářského 
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hradu i románská katedrála Santa Maria 
del Romeral a dochované středověké 
hradby s bránou Puerta de Luzán. Lleida 
je jedno z nejstarších katalánskiých měst. 
Má několik pozoruhodností - románsko-
gotickou katedrálu Sen Vella, hrad, jehož 
původ sahá do 9. stol., několik středově-
kých kostelů a slavnosti šneků koncem 
května. V městě La Seu d´Urgell, jež se 
nalézá již pod Pyrenejemi, stojí nejstarší katalánská katedrála a klášter La Seu s křížo-

vou chodbou se sochařskou výzdobu z 11. století. Okolo kláštera vedou mnohé malebné uličky s historickými domy s loubími, 
cennými fasádami a se zdobnými mřížemi. Hřeben Pyrenejí budeme přejíždět z Katalánska do Francie přes Andorru, jež patří 
mezi sedm nejmenších států Evropy a vyniká svou úchvatnou polohou v jednom z pyrenejských údolí ve výšce nad 1000 m. Na 
závěr dne je plánován pomalý průjezd jejím hlavním městem Andorrou la Vella 
s krásnými výhledy do krajiny a cesta podhůřím francouzských Pyrenejí až k měs-
tu Foix v Languedoku, kde je zajištěn nocleh v hotelu P´tit déj ** na severním 
okraji Foix. 

Sobota   7.5.    582 km
Narbonne – Macon  (nocleh)
Kolem poledne se zastavíme na dvě hodiny v historickém městě Narbonne, 
posledním bodě programu naší poznávací cesty. Město Narbonne bylo v minulosti 
hlavním městem první římské kolonie v Galii – Galia Narbonensis. Poté se stalo hlavním městem středověké Septimánie s četným 
židovským osídlením, kdy patřilo k bohatým kvetoucím městům, o čemž svědčí monumentální gotická katedrála St-Just-et-St-
Pasteur, jež společně s arcibiskupským palácem a 40 m vysokou věží tvoří rozsáhlý stavební komplex historického jádra města. 
Poté bude následovat dlouhý přejezd až na jižní předměstí města Macon, kde je plánován nocleh v hotelu Premiere classe *. 

Neděle  8.5.     1219 km     
Zpáteční cesta: Macon – Beaune – Mulhouse – Karlsruhe – Nürnberg – Praha – Brno                                         
          
V ceně  zájezdu:   *   doprava luxusním autobusem (WC, bar, DVD, klimatizace)
                               *   8x nocleh s kontinentální snidaní (vždy dvojlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)
                               *   odborná lektorka RNDr. et Mgr. Hana Blochová
                               *   průvodkyně Blanka Klusoňová                         
Poznámka:
*  V autobusu budou k dispozici za Kč teplé a studené, alko i nealkoholické nápoje a polévky
*  V průběhu cesty je v plánu jedno teplé jídlo denně (oběd nebo večeře) v restauracích u hotelů nebo v samoobslužných jídelnách 
supermarketů - podle dohody na místě, platba individuálně v EUR, jedno jídlo cca 8 - 12 EUR
*  Doporučené vstupy: 60 EUR 
*  CA SEN si vyhrazuje právo na ev. drobnou změnu programu na základě dostupnosti památek v terénu a z časových důvodů. 

Příplatek za jednolůžkový pokoj:  4 800 Kč

Cena zájezdu nezahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, doporučujeme zajistit u vlastní pojišťovny. Rovněž doporuču-
jeme uzavřít pojistku na storno zájezdu, lze tak předejít nepříjemnostem v případě storna z důvodu nemoci. Zaplacením zálohy 
se zavazujete k objednání ubytování na cestě. V případě, že na zájezd neodjedete, může náhradu vašich nákladů vyřešit jen 
náhradník, kterého osobně v předstihu zajistíte.

Úhrada zálohy ve výši 8 000 Kč je požadována do 27. 1. 2017, 
doplatek  9 200 Kč do 31. 3. 2017 

na účet číslo 107-9943450227/0100, do kolonky sdělení uveďte své jméno.

Přihlášky mailem, telefonicky, s uvedením jména a příjmení, bydliště, roku narození, telefonu a mailové adresy, včetně 
požadavku na ubytování – jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj se spolubydlící osobou (jméno) na adresu:

Jitka Melkusová    jitka.melkusova@boskovicko.cz   tel. +420602189735
ev. 
Hana Blochová  hana@sar-blochova.cz     tel. +420724054727
Blanka Klusoňová     ck-sen@ck-sen.cz  tel. +420603487712
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