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De la Oceanul Atlantic la Marea Mediterană  

sau despre cultură şi management  
în Sudul Franţei 

 
 

ncă din secolul al III-lea, Bordeaux, „Mica 
Romă” era un oraş galo-roman prosper. Evul 
Mediu a fost epoca de expansiune economică a 

oraşului, graţie comerţului cu vin. Bordeaux este situat pe 
drumul pelerinilor spre Santiago de Compostela şi multe 
dintre monumentele sale sunt înscrise astăzi în patrimoniul 
mondial al UNESCO. În secolul al XVIII-lea urbanişti şi 
arhitecţi inspiraţi au transformat oraşul sub impulsul 
intendenţilor regali. Astăzi, amenajarea malurilor fluviului 
Garonne este obiectul unui mare proiect urbanistic al 
primăriei oraşului, axa în jurul căreia trăieşte centrul vechi 
al oraşului. Acest spaţiu unic, unul dintre cele mai frumoase 
din oraş, aproape de cea mai mare piaţă deschisă din 
Europa, primeşte escalele pacheboturilor şi vapoarelor de 
croazieră. Mare centru universitar, Bordeaux găzduieşte 
facultăţi care pregătesc specialişti în toate domeniile vieţii 
economice şi sociale. 
 

  
 
 
 

La câţiva kilometri de Bordeaux se află un alt sit 
istoric aflat în patrimoniul mondial al UNESCO, oraşul 
Saint-Emilion. O călătorie aici înseamnă descoperirea 
religiozităţii deosebite a celor care au întemeiat oraşul în 
secolul al XII-lea, când hoardele sarazine şi normande, 
părăsind regiunea Aquitaine, au ajuns lângă Bordeaux. 

Urmând cursul râului Garonne spre izvoare, întâlnim 
Toulouse. Oraşul a cunoscut o epocă de aur între anii 1500 
şi 1700, atunci când comercianţii îmbogăţiţi au devenit 
consuli şi au descoperit noi simboluri ale puterii şi 

prestigiului, construind impozante clădiri cu turnuri care 
domină oraşul. Celebrul Pont Neuf a fost construit între anii 
1544 şi 1662. Oraş deschis spre viitor, Toulouse are un 
palmares industrial şi universitar de invidiat: aeronautică, 
spaţiul cosmic, electronică, informatică, automatică, 
biotehnologie, biologie, ştiinţe sociale, economie. 

Celebra cetate medievală de la Carcassonne, perfect 
restaurată, este o mărturie a istoriei şi tradiţiilor locale. 
Aflată în patrimoniul mondial al UNESCO, cetatea 
adăposteşte muzee, spaţii religioase şi incinte pentru 
diverse spectacole.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pont du Gard este, fără îndoială, cel mai spectaculos 

apeduct roman, aflat în patrimoniul mondial al UNESCO. 
Dimensiunile sale sunt impresionante: 275 metri lungime, 
48 metri înălţime, dispuşi pe trei niveluri de arcade 
suprapuse. 
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Antic şi contemporan, catolic şi protestant, festiv şi 
pudic, Nîmes, oraş roman la origine, rămâne gazda  
de predilecţie a celor care vor să-i pătrundă secretele şi 
ambiţiile. 

Pe malul Rhonului, spaţiu de origine celtică, 
colonizat apoi de greci, Arles a devenit oraş roman graţie 
lui Cezar, care l-a destinat veteranilor legiunilor sale. Mică 
Romă a galilor, Arles este încă din zorii creştinismului un 
important centru religios. Cele mai importante dintre 
monumentele sale romane fac parte astăzi din patrimoniul 
mondial al UNESCO. 

 

 
 
 

Pe ţărmul Mării Mediterane, ascuns, adesea de ceaţă, 
se află Sete, oraş-port, în care se amestecă amuzant 
populaţii venite din Europa şi din Nordul Africii. 

 Marseille, oraş cu peste un milion de locuitori, este 
încorsetat de coline şi munţi stâncoşi şi dispune de 70 kilometri 
de expunere la Marea Mediterană. Oraşul medieval s-a 
dezvoltat în jurul vechiului port fondat de marinarii greci în 
secolul al VI-lea î.H. În secolul al XIX-lea oraşul a fost 
proiectat în modernitate, datorită politicii de colonizare, a 
deschiderii Canalului de Suez şi a marilor lucrări din 
perioada celui de-al doilea Imperiu. Metropolă 
euromediteraneană, centru economic, industrial şi universitar, 
Marseille este astăzi al doilea centru francez de cercetare 
ştiinţifică. 

La Aix en Provence este obligatoriu să parcurgi, în 
centrul oraşului, Cours Mirabeau, loc plin de istorie şi unul 
dintre cele mai frecventate şi animate. Bulevardele 
periferice, amplasate pe locul vechilor ziduri de incintă, 
asigură delimitarea dintre oraşul vechi şi cel nou. 

Regiune, Cote d’Azur are toate virtuţile miturilor, 
inspirând numeroşi artişti şi călători prin peisaje, lumină 
calmă şi farmecul micilor cetăţi medievale, cum sunt Vence 
şi Saint Paul de Vence. Marea Mediterană oferă locuri 
magnifice: panorame deosebite şi spaţii urbane care se 
succed pentru a reprezenta decorul unor deosebite ţărmuri 
maritime din lume. Nice, Monaco, toate oraşele Rivierei 
Franceze sunt animate de istorie şi contemporaneitate.  

Sudul Franţei, de la Bordeaux până la Nice, asigură 
călătorului întâlniri emoţionante cu istoria, dar şi cu 
modernitatea citadină. 
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