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VACANȚĂ

       După cinci zile PETRECUTE în 
Aix-en-Provence, Marseille și ARLES, 
         POT SPUNE cu mâna pe inimă că 
   Provence, o regiune care poartă amprenta 
               timpului, te va cuceri iremediabil

E s c a p a d ă

PROVENSALĂ

Coincidență sau nu, chiar înainte să plec spre Franța citeam Proust 
și mi-a rămas în minte o frază dintr-un pasaj despre comori care nu 
(mai) există. „Adevăratele paradisuri sunt cele pierdute”, nota acesta, 
însă, chiar dacă suntem în 2019, tind să-l contrazic. Paradisul nu este 
pierdut, el se află undeva între mare și munte, fiind o mărturie infinită 
a istoriei și o armonie perfectă între măiestria omului și miracolul 
naturii. Ai înțeles, mă refer la Provence, dar o să-ți povestesc despre 
acest ținut dincolo de mirosul de lavandă sau de măsline și de culorile-
vedetă, ca mov și galben. Așadar, la invitația Atout France, am pornit 
într-o aventură provensală pentru a gusta din deliciile celor trei orașe 
care se traduc printr-un „du-te-vino al civilizațiilor”. Prima impresie? 
Nu trebuie decât să străbați puțin străzile înguste pentru a te îndrăgosti 
pe veci de Aix-en Provence, Marseille și Arles. Într-adevăr, cele trei 
sunt diametral opuse din punctul de vedere al priveliștilor, activităților, 
atmosferei, influențelor culturale și arhitecturale, dar sunt legate între 
ele de un element comun: te fac să te simți ca acasă. Și, dacă te atrag 
destinațiile prin care istoria a trecut înaintea ta, cu siguranță o să-ți 
placă și aici.
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ORAȘUL CELOR 100 DE FÂNTÂNI Aix-en-Provence este o minune 
din sud-estul Franței, lăcaș al bogăției și extravaganței, cu un strop 
de boemie în aer. Ca orice teritoriu cucerit de latini, Aix se traduce 
printr-un suflu roman pregnant, dat de numeroase monumente și 
construcții care te poartă spre trecut. Artera principală, Cours Mira-
beau, împarte orașul în două: partea nouă, alcătuită din case moderne, 
cafenele și fântâni, și cea veche, plină de construcții ale secolelor al 
XVI-lea – al XVIII-lea, care îți fură imediat privirea – tot aici o să dai 
și peste cochetele cafenele vechi, în care se adăposteau artiști ca Paul 
Cézanne și Émile Zola. O mare parte a istoriei se adună și în Cate-
drala Aix, construită pe ruinele unui fost forum roman, ce conține o 
varietate de stiluri: portal gotic, tapiserie de secol XVI, triptic de secol 
XV și cupolă renascentistă susținută de coloane latine originale. O să 
te atragă și aerul „răcorit” de apele fântânilor, Aix fiind denumit 
„Orașul celor 100 de fântâni”. Cel mai cunoscut edificiu în acest sens 
este „Fântâna celor patru delfini”, dar Cours Mirabeau se mândrește 
cu alte trei splendori: construcția care îl prezintă pe „bunul rege René”, 
fântâna cu apă naturală caldă, a cărei temperatură ajunge la 34 de 
grade Celsius, sau impozanta „La Fontaine de la Rotonde”.
Ce mai poți face aici: Lasă-te fascinată de picturile lui Chagall la Art 
Center Caumont, vizitează atelierului lui Cézanne, oprește-te la res-
taurante cochete ca Il était une fois sau Le Jardin Mazarin și mergi 
neapărat la Château La Coste – 500 de acri de podgorie biodinamică 
și un loc al experiențelor artistice tipice French Art de Vivre, aflat în 
satul Le Puy-Sainte-Réparade.

ICI C’EST PAS LA FRANCE, C’EST MARSEILLE De fiecare dată 
când m-am gândit la Marsilia, mi-am imaginat un loc în care urâtul 
e scos în față și, poate de aceea, am plecat la drum cu 0 așteptări. Însă 
am descoperit o destinație în care marea te cuprinde și te relaxează, 
un oraș care se poate lipi de sufletul tău. Destinația cultural-istorică 
numărul 1 de pe coasta franceză a Mediteranei constituie, mai degrabă, 
un mozaic vibrant între vechi și nou, lăsând impresia că a împrumu-
tat câte puțin de la toate culturile care i-au trecut pragul. Reunește 
elemente atât de diferite, cu o structură extrem de bine închegată, de 
te face să simți că nici nu ar trebui să fie altfel. Dacă vii aici în căutarea 
acelei belle vie franțuzești, nu o s-o găsești, dar vei fi fascinată de 
frumusețile cu iz marin, în special de Portul Vechi, inima locului, 
străjuit de cele două forturi, Saint Nicolas și Saint Jean – azi, doar 
port de plaisance în care sunt acostate ambarcațiuni private. De aici 
vezi perfect două edificii-simbol: Hôtel-Dieu de Marseille și Basilica 
Notre Dame de la Garde, construită pe o colină la 154 metri, oferind 
o panoramă unică asupra orașului. În cazul în care cauți o oază de 
liniște, mergi la Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy, unde 
o să descoperi deschiderea spre albastrul mării, insulele stâncoase din 
zare, dar și un mini-port plin de culoare.
Ce mai poți face aici: Plimbă-te prin cartierul Le Panier, centrul is-
toric, dar și pe străduțele adiacente arterei Canebière, mergi la muzeele 
Mucem și MuSaMa și, depășind granițele orașului, vizitează cu barca 
așa-zisele Calanques, fiordurile în miniatură de la Marea Mediterană.

LOCUL DIN CARE „SE INSPIRĂ” ARTA Dacă o fotografie poate 
spune mai mult decât o mie de cuvinte, atunci Arles poate fi denumit 

centrul tuturor limbilor din lume. Și nu zic asta doar pentru că mai 
mulți artiști și-au găsit inspirația în căldura sa (van Gogh a stat aici 
15 luni, perioadă în care a pictat 250 de pânze, iar Gauguin a redat 
extrem de bine viața orașului), ci și pentru că destinația arată de parcă 
ar fi desprinsă dintr-o operă de artă. Cele mai impozante edificii sunt, 
fără doar și poate, Amfiteatrul, construit de către romani pentru curse 
de cai și lupte între cavaleri, și Teatrul Antic, ridicat în cinstea zeului 
Apollo, unde au loc azi festivaluri de filme, muzică sau fotografie. Te 
mai poate lăsa fără grai și galeria subterană aflată sub clădirea Primăriei, 
Cryptoportico, pe care aceiași romani au creat-o pentru a depozita 
mâncarea – se află în Place de la République, piața principală din 
Arles. Fascinant este și L’Hôtel, care datează din 1929, înainte fiind 
spital și cazarmă, acum adăpostind 52 de camere decorate în stiluri 
diferite de Christian Lacroix, cunoscut pentru îmbinarea de culori 
tari, vii – da, îl poți vizita oricând.
Ce mai poți face aici: Mergi la Musée de l’Arles et de la Provence 
antiques, care găzduiește o colecție masivă de sarcofage și sicrie antice 
făcute din piatră și bronz, descoperă Biserica St. Trophime d’Arles, 
dar și L’espace Van Gogh, vechiul spital unde fusese internat pictorul 
după ce și-a tăiat urechea – azi, centru cultural și academic. mc

Rezervă acum Ryanair a introdus zborul București-Marseille, cu prețuri înce-
pând de la 34,99 euro pentru un city-break – două frecvențe săptămânale și orar prietenos. 
În Franța, poți apela la serviciul Provence Explorer, care te poate ajuta cu transportul, dar și 
cu variante de sightseeing. Opțiuni de cazare: Grand Hotel du Roi René în Aix-en-Provence, 
Hotel Maison du Montgrand Vieux Port în Marseille și Hotel SPA Le Calendal în Arles.

Notre Dame de la Garde, Marseille

Cours Mirabeau, Aix-en-Provence

Abbaye de Montmajour, Arles

Atelier Cézanne, Aix-en-Provence

Biserica St. Trophime d’Arles

Amfiteatrul din Arles

 Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy, Marseille

Crama Christ

Marea Mediterană, 
Marseille

Art Center Caumont, Aix-en-Provence

Hôtel Maurel de 
Ponteves, 

Aix-en-Provence


