Fel a Netre
10 fordulóból álló játékos fejtörő

2020. július

Egy sziklahasadékban, magasan a falu felett trónol a búcsújáró Notre-Dame-de-Beauvoir templom.
Az apró, középkori eredetű település egy mészkőszikla hegyoldalában fekszik és Franciaország 100
legszebb faluja közé tartozik. Hol járunk?

URL

Franciaország legszebb falvai közé sorolják. Festők kedvelt alkotóhelye, nyáron számos kiállítást
látogathatnak a turisták. Itt alkotott sok éven át Victor Vasarely, Marc Chagall. Vasarely saját
költségén renováltatta a falu várát, ahol múzeumot létesített, amelyet 1970. június 6-án Georges
Pompidou elnök felesége, Claude asszony nyitott meg. Melyik településre gondoltam?

URL

Ebben a gyönyörű faluban találkozott és házasodott össze Simone Signoret és Yves Montand. A 20.
század legnagyobb művészei, pl. Matisse, Chagall, Picasso fordultak meg a Colombe d’Or
fogadóban, mely ma egy múzeum és fogadó is egyben. Hol vagyunk?

URL

Graham Greene szerint: „az egyetlen város a riviérán, mely igazán megőrizte lelkét".
A „Soha ne mondd, hogy soha” James Bond filmet itt forgatták. Picasso látogatásakor még nem volt
több egy apró falunál. Található itt egy csillag alakú, 16. századi erőd, Henri de Mandon építette,
majd egy évszázaddal később Vauban márkija renováltatta. Melyik ez a település?

URL

1227-ben IV. Rajmund Bérenger, Provence grófja ellenőrzése alá került, 1244-től 1790-ig az
Antibes-i püspökséghez tartozott, a francia forradalom idején ez a város volt Var megye székhelye.
Egy ide való tímár ötlete volt az illatos bőrkesztyű (rózsavíz, fűszerek illatával) készítése, keleti
módszerek szerint. E kesztyűkből került ajándékképpen egy pár Medici Katalin francia királynéhoz
is, aki megbízta egyik tudósát, hogy a település környéki virágokból állítson elő parfümöt, majd
1533-ban alapította meg az első parfümlaboratóriumot. A településen hunyt el Antoine de SaintExupéry író felesége 1979-ben. Hol találjuk mindezeket?

URL

Már ősidők óta lakott hely volt, amit alátámasztanak az Otello barlangban található sziklarajzok. Itt
született a 16. századi próféciák szerzője, Nostradamus. Caroline monacói hercegnő és gyermekei
több évvel második férje, Stefano Casiraghi halála után itt éltek. Vincent van Gogh-ot 1889-1890ben a településen található kolostorban lévő pszichiátriai központban kezelték. Melyik településre
gondoltam?

URL

A településen található múzeumban a 17. századtól napjainkig, több mint 1200 dugóhúzót állítottak
ki. Kézzel faragott, géppel készített, arany, ezüst, fa, elefántcsont dugóhúzók a világ minden tájáról.
A várost a Bor, mámor, Provence c. filmből is ismerhetjük. Hol nézhetem meg ezt a sok-sok
dugóhúzót?

URL

A városka Provence hegyi falvainak egyike. Meredek, macskaköves utcái és elbűvölő épületei, a
festői zugok bolyongásra csábítanak. De hírnevét, arról a lakójáról szerezte, akinek a szadizmus
szót köszönhetjük. Donatien Alphonse François de Sade márki (1740-1814) életének fontos
időszakát töltötte itt, a falu fölé magasodó kastélyban. Napjainkban a vár Pierre Cardin tulajdona,
aki helyrehozatta a várat, és ma különféle kulturális fesztiválokat rendeznek benne. Hol járunk?

URL

A városka képeslapba illő főutcája mágnesként vonzza a látogatókat. A 12. században építették, de
1545-ben a valdensek miatt leégett, ezért újjá kellett építeni. A város kastélya Provence első
reneszánsz kastélya. Itt robog a Le Jarditrain modellvasút, itt van eltemetve Albert Camus és a
háború után ide vonult vissza Winston Churchill. Melyik településen nyugszik az író?

URL

Carpentras közelében található település egy kietlen, kopár, barátságtalan hegyi táj. 1336. április 26án a híres itáliai költő, Francesco Petrarca testvérével megmászta a franciaországi Provence-ban
található 1912 méter csúcsot. A 19 századi erdőirtás teljesen lecsupaszította, emiatt gyakran "kopasz
hegynek", vagy "provence-i Szaharának" nevezik. Hova kell elutaznom, hogy megnézhessem?

URL

Egy tipikus provence-i város, lassú tempójú életmóddal, kellemes kültéri kávézókkal és lenyűgöző
történelmi helyszínekkel. A város látnivalói közé tartozik egy jól megőrzött római amfiteátrum,
amely az 1. századból származik, számos más ókori római rom és antik tárgy. További turisztikai
látványossága a Vincent Van Gogh nyomvonal, amely lehetővé teszi a látogatók számára, hogy
megtalálják Vincent van Gogh élénk ecsetvonásait. Melyik településen vezet ez a nyomvonal?

URL

A terület már az i.e. 6. században is lakott volt, állítólag a napkeleti bölcs, Boldizsár is itt élt. 1642ben a város a Grimaldiaké, Monaco hercegéé lett. Dantét a város ihlette a Pokol című fejezet
megírásakor. Les Carrieres de Lumieres egy egyedülálló látványosság a világon. Hol nézhetem
meg?

URL

A 19. század közepe óta a város a dél-franciaországi bikaviadalok központja. A Feria, a Pünkösd
napjaiban sorra kerülő idénynyitó viadal hatalmas ünnep, az őszi Corrida szintén. Nevezetességei
többek között az 1687-ben épült fellegvára, az az első században épült amfiteátrum (a világon az
egyik legjobban fennmaradt). A múzeumban 25 000 római kori tárgy van kiállítva, köztük
Akhilleusz mozaikjával. Itt láthatjuk a lélegzetelállító Pont du Gard-t is. Hol is pontosan?

URL

Európa legszebb szurdoka és a sziklamászók Mekkája. 1997-ben e gyönyörű vidék megóvására jött
létre a Parc Naturel Régional du Verdon. Itt található a Sainte-Croix híd, mely 45 méter magasan
ível át, és elképesztő kilátás nyílik róla a provence-i tájra. Merre találom ezt a látványosságot?

URL

A települést, a dinnye fővárosának is nevezik. Itt található Európa egyik legszebb zsinagógája, egy
12. századi katedrális és kolostor, az első századból való római boltív és sok szép régi ház is. Ezen
kívül egy gyönyörű kert, melynek legrégebbi nyomai a fennmaradt jegyzetek alapján legalább két
évezredre tehetők. Alexandre Dumas-író 1864-ben a városi könyvtárnak adományozta valamennyi
közzétett munkáját, cserébe évente tizenkét dinnye járadékért. A tanács egy ezzel kapcsolatban
kiadott rendelete értelmében a bérleti díjat az író haláláig kézbesítették. Hol találjuk ezt a dinnye
alkus települést?

URL

Az egykori főút, a Cours Mirabeau ma forgalmas sétány, amely kettéosztja a városközpontot. Egyik
oldalon a középkori óváros keskeny, kanyargó utcáival, szűk bejáratú lakóházaival, számtalan
üzletével és éttermével; a másik oldalon az arisztokratikus Mazarin-negyed. A településen találjuk a
mintegy 160.000 kötetes, számos kódexéről és ősnyomtatványáról is híres Méjanes-könyvtárat,
Paul Cézanne emlékmúzeumot, a festő egykori műtermében. A város híres szülöttje többek közt:
François Zola (1630–1706), az író apja, vízépítő mérnök is. Hol vagyunk?

URL

A város a tenger és a hegyek között fekszik, Monaco és Olaszország közelében, egy különleges,
szubtrópusi mikroklímát élvez. A település nagyon gazdag látnivalókban és kulturális
örökségekben, illetve kivételes kertekben, melyek közül többet is az ún. "Jardin Remarquable"
minősítéssel illettek. A Riviéra első számú "Villes d'Art et d'Histoire", történelmi és művészeti
városa. Hova utazzak, hogy láthassam?

URL

A község nagyjából félúton található Avignon és Aix-en-Provence között. Csodálatos vörös
szikláiról és okker kőbányáiról híres. Az okkerlerakódás természetes vörösesbarna színárnyalatba
borítja az egész falut. Az épületek homlokzatának színárnyalata a világos sárgától a sötét vörösig
változik. A Monts de Vaucluse lábánál fekvő települést Franciaország egyik legszebb falvaként
tartják számon. Megnézném, de pontosan hol is?

URL

A középkorban a pápák székhelye volt, mely még ma is őrzi a nagyra törő múlt emlékét. A pápai
palota, a híres félbe maradt híd, az erődítmények, a templomok és a kápolnák mind egyedülálló
hangulatot kölcsönöznek a városnak. 2000-ben Európa kulturális fővárosa volt. Hol járunk?

URL

Nizza és Monaco között található ez a gyönyörű település. Mint egy sasfészek, úgy uralja a tengert
az impozáns, csodálatos sziklafal tetején található falu. A Saint Jean Cap Ferrat félsziget fölé
magasodik, és a mai napig megőrizte középkori hangulatát. Itt található a Fragonard
parfümmúzeum is. Jó idő esetén még Korzikáig is el lehet látni! A svéd király egykori kastélya ma
már egy 5 csillagos hotelként funkcionál és lenyűgöző kilátást nyújt a vendégeinek. Hol
szagolhatom meg a parfümöket?

URL

Kinek a regényéből készült a Parfüm című film, és melyik Provence-i várost láthatjuk a filmben?

URL

A harmincas évei elején járó Antoine sok idő után, apja betegségének hírére tér vissza Provence-i
szülőfalujába, ahol kénytelen-kelletlen átveszi az öreg üzletét, ami egy lakókocsiba épített mozgó
élelmiszerboltot és azzal állandó tanyáról-tanyára való vándorlást jelent. Egy kis fűszeres furgonnal
járja be a környéket, ahová magával viszi az álmodozó, életvidám, spanyolországi egyetemre
készülő Claire-t is, akinek segítségével a vidéki közösség szépen lassan befogadja. Az apa
hazatérvén a kórházból azonban megzavarja az idillt, Claire egy vita miatt hazamegy, és Antoine
depressziós testvére, Francois sem segít a családi béke helyreállításában. Antoine ezért kiköltözik
egy elhagyott kunyhóba, de furgonjával továbbra is házról házra jár, és úgy tűnik szépen lassan
helyreáll az élete. Melyik filmre gondoltam?

URL

Kik a főszereplői a Bor, mámor Provence című filmnek?

URL

A provence-i kisvárosba új pék érkezik, aki nemcsak a műgonddal készített pékáruira, hanem
gyönyörű feleségére is büszke. A fiatal asszonyka azonban első látásra beleszeret egy fürtös hajú,
sármos ifjúba, aki vásárolni jött hozzájuk. Olasz szerenád, szenvedélyes szerelem, leányszöktetés
lóháton - a történet folytatása. Az egész kisváros az eltűnt feleséget keresi, mígnem egy halász talál
rá a szerelmesen turbékoló párra. A pék bánata közüggyé válik… Milyen címmel láthattam a
moziban?

URL

Miután az apjuk otthagyja őket és az anyjuknak el kell utaznia Montréalba, Adrien, Léa és Theo, a
süketnéma kisfiú kénytelen a szünidőt a nagyszülőknél tölteni, Provence-ban. Paul, a nagyapa még
sosem találkozott velük, mert 17 évvel azelőtt megszakította a kapcsolatát a lányával. Irene, a
nagymama ezért váratlanul állít be a három gyerekkel. A vakáció elég viharosan indul. Melyik
filmben is történik mindez?

URL

Amikor Párizs szívében, a közös szerelmi fészkükbe vezető csigalépcsőn Elizabeth Bard követi az ő
jóképű franciáját, mindketten azt hiszik, megtalálták a tökéletes otthonukat. Az élet mégis mást
akar. Első gyermekük születése előtt egy romantikus kiruccanáson Elizabeth-t és Gwendalt
megigézi egy ódon, történelmi emlékeket idéző ház, és úgy döntenek, hogy vidékre költöznek –
bezárkóznak, megrekednek, sőt egyenest az arrafelé kitalált Le Creuset öntöttvas lábosokba bújnak
–, a francia vidék kék ege alá, a levendulamezők és napfényízű őszibarackok világába. Ki a könyv
írója, és milyen címmel olvashattam?

URL

