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Usytuowanie
Stare Miasto znajduje się w Starym Porcie 
zwanym Vieille Darse, sąsiadującym na 
wschodzie z Cours Lafayette, na zacho-
dzie z rue Anatole-France, a na północy 
z rue Landrin. Nad miastem wznosi się 
malowniczo góra Faron.

Zwiedzanie
Spacerując przez miasto, warto zwrócić 
uwagę na charakterystyczne malowidła na 
ścianach (rue du Noyer, rue Micholet, ave-
nue Franklin Roosevelt) ilustrujące historię 
miasta i życie mieszkańców Tulonu.

Place de la Liberté

Ten plac jest sercem nowoczesnego mia-
sta. Mieści się tu monumentalna Fontaine 
de la Fédération, wzniesiona w 1889 r. dla 
uczczenia stulecia Republiki. 

Po przeciwnej stronie placu znajduje się 
boulevard Strasbourg oraz avenue du 
Général-Leclerc (zbudowane na miej-
scu dawnych fortyfikacji), które tworzą 
oś miasta. Opéra Municipal powstała 
w 1862 r.

Place d’Armes

Budynek, który wznosi się na placu, został 
ufundowany przez Colberta jako miejsce 
przeglądu wojsk, pierwotnie nazywane 
Champ de Bataille.

Corderie

Budynek został zaprojektowany przez 
francuskiego inżyniera Sebastiana Vau-
bana jako fabryka lin morskich (corderie). 
Obecnie mieszczą się tu biura admini-
stracyjne marynarki. Piękne drzwi« 
(1689) pochodzą z dawnego kolegium 
jezuickiego.

Musée national de la Marine«

Pl. Monsenergue – tel.: 04 94 02 02 01 – www.
musee-marine.fr. – VII–VIII: 10.00–18.00; 
XI–VI: codz. z wyjątkiem wt. 10.00–18.00 – 
zamknięte 1 I, 1 V, 25 XII – możliwość zwie-
dzania z przewodnikiem (90 min) – 6 EUR, 
dzieci i młodzież do 26. roku życia wstęp 
wolny – VII–VIII: w pt. muzeum oferuje pro-
gram zwiedzania dla rodzin z dziećmi.
Wejście do Narodowego Muzeum Mary-
narki zdobi imponujący XVIII-wieczny 
portal ze statuami Marsa po lewej 
stronie i Bellony po prawej. Po wejściu 
do budynku zwiedzający znajdują się 
przed Quai de l’Artillerie i starym arsena-
łem – temat tego dużego fresku został 
zaczerpnięty z obrazu autorstwa Josepha 

tULOn
««

Jest to drugie co do wielkości nadmorskie miasto portowe we Francji. Znajduje się 
tu jeden z  najbardziej strzeżonych i  najpiękniejszych portów nad Morzem Śród-
ziemnym. Tuloński port jest otoczony pastelowymi fasadami budynków i wysokimi 
wzgórzami, które są zwieńczone fortami. Mimo że galery sprzed wieków już dawno 
zostały zastąpione statkami rejsowymi i  frachtowcami marynarki wojennej, to 
nowoczesne miasto nie straciło nic ze swego żeglarskiego dziedzictwa, które można 

odkryć w wąskich uliczkach Starego Miasta i na nabrzeżu Starego Portu.
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Tulon – Fontaine de la Fédération
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Verneta (XVIII w.). Na parterze znajdują się 
opracowane w dużej skali modele fregaty 
la Sultane oraz XVIII-wiecznego statku 
Duquesne. Ekspozycja obejmuje ciekawą 
kolekcję modeli statków i łodzi podwod-
nych pochodzących z okresu od XIX w. 
do czasów obecnych.

Port«

Budowę Starego Portu (Vieille Darse lub 
Darse Henri-IV) rozpoczęto w 1589 r., 
a wydatki pokryło miasto Tulon. Dwa 
falochrony, zamykające port od strony 
południowej, zostały ukończone w 1610 r. 
Richelieu stworzył tu bazę militarną do 
budowy i naprawy okrętów wojennych. 
Za rządów Ludwika XIV Vieille Darse 
okazał się zbyt mały i w latach 1680–1700 
Vauban zaprojektował nowy port (Darse 
Neuve), a w 1836 r. zbudowano port 
w Mourillon.

Rejs łodzią po Rade«

Bateliers de la Rade – Quai Cronstadt – tel.: 
04 94 46 24 65 – www.lesbateliersdelarade.
com – V–IX: rejs z komentarzem (1 godz.), 
statki odpływają codziennie z Quai de 
la Sinse, rozkład rejsów i zakup biletów 
na stronie internetowej – 10 EUR, dzieci 
od 4. do 10. roku życia 6 EUR.
Na redach Tulonu stacjonują Force 
d’Action Navale, które składają 
się z dwóch lotniskowców: Foch 

i Clemenceau – największych okrętów 
francuskiej marynarki wojennej. Przy-
brzeżna reda prowadzi do dwóch fortów: 
Balaguier i l’Ayguillette. Roztaczają się 
stąd wspaniałe widoki« na Tulon.

Tour Royale

Av. de la Tour-Royale – dojazd liniami 
autobusowymi nr 3 i 23 (przystanek 
Polygone) – tel.: 04 94 36 89 16 – VII–IX: śr. 
i sb.–nd. 9.00–12.00, 14.00–18.00 (X: tylko 
przy dobrych warunkach pogodowych) – 
zamknięte w święta i X–VI – wstęp wolny.
Na zespół obwarowań składają się XVI-
-wieczne mury obronne o grubości 7 m 
oraz kilka wież, w tym Grosse Tour i Tour 
de la Mitre. Fortyfikacje te służyły przede 
wszystkim jako więzienie. Z wartowni roz-
ciąga się widok« na Tulon, górę Faron, 
redy, półwysep Giens i przylądek Sicié.

Stare Miasto«
Historyczne serce Tulonu tworzy cha-
rakterystyczny labirynt uliczek. Długo-
terminowy plan renowacji rozpoczętej 
w 1985 r. pozwolił na odbudowę wielu 
uroczych fasad i fontann. 

Église St-Louis
Rue Louis-Jourdan.
Kościół św. Ludwika wzniesiony w XVIII w. 
jest pięknym przykładem architektury 
neoklasycystycznej.
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Rue Vezzani

Przy tej ulicy znajduje się XVIII-wieczna 
rekonstrukcja dziobu okrętu, która zdaje 
się wystrzelać z muru.

Maison de la Photographie, 
Musée de la Figurine
Pl. du Globe, rue Nicolas-Laugier – tel.: 04 
94 93 07 59 – www.toulon.com – codz. 
z wyjątkiem nd.–pn. i dni wolnych od pracy 
12.00–18.00; IX–VI: wt.–sb. 12.00–18.00 – 
wstęp wolny.
W Muzeum Fotografii prezentowane są 
wystawy czasowe. W Muzeum Figurek 
znajduje się 3 tys. figur ustawionych 
w dioramach scen historycznych, takich 
jak kampania Bonapartego w Egipcie. 

Fontaine des Trois-Dauphins

Place Puget zdobi ciekawa fontanna 
wyrzeźbiona w 1780 r. przez dwóch miej-
scowych artystów. W jej basenie rosną 
paprocie, drzewo figowe, nieszpułka 
i oleander.

Rue d’Alger
Ten zmodernizowany deptak jest główną 
ulicą handlową prowadzącą do starego 
portu Vieille Darse.

Église St-François-de-Paule
Niewielki kościół został zbudowany 
w 1744 r. Posiada łukowo wygiętą fasadę 
i genueńską dzwonnicę typową dla nicej-
skiego baroku. 

Musée d’histoire de Toulon et de sa 
région

10 r. St-Andrieux – tel.: 04 94 62 11 07 – 
www.toulon.fr – otwarte 15.00–18.00 – 
zamknięte nd. i święta – wstęp wolny.
Pasjonaci historii odkryją tu dzieje 
Tulonu. Na wystawie zaprezentowano 
malarstwo krajobrazowe, ryciny, makiety 
i dokumenty.
Wracamy na rue Pressensé, idziemy w górę 
i skręcamy w prawo, w rue É. Zola.

Cathédrale Ste-Marie
Katedrę zbudowano w XI w. i odnowiono 
w XII w. W XVII w. została ona rozbudo-
wana i wzbogacona o klasycystyczną 

fasadę. Dość ciemne wnętrze łączy styl 
romański z gotyckim. Znajduje się tu kilka 
ciekawych prac autorstwa Pierre’a Pugeta 
i Jean-Baptiste’a Van Loo.

Porte d’Italie

Ta brama-bastion została zbudowana 
w 1790 r. w miejscu starożytnych forty-
fikacji. Jest ona jedyną pozostałością po 
murze obronnym, który otaczał Tulon. 
Honoriusz Balzak wykorzystał to miejsce 
w jednej ze swoich powieści jako tło 
sceny, w czasie której Vidocq posłu-
żył się orszakiem pogrzebowym, aby 
uciec z miasta.

Musée d’Art

113 bd du M.-Leclerc – tel.: 04 94 36 81 01 – 
www.toulon.com – codz. z wyjątkiem pn. 
i dni wolnych od pracy 12.00–18.00 – wstęp 
wolny.
W zbiorach Muzeum Sztuki zgroma-
dzono dzieła powstałe w kręgach szkół: 
flamandzkiej, holenderskiej, włoskiej 
i francuskiej. Wystawiane są tu również 
prace artystów XIX-wiecznych i duża 
liczba obrazów malarzy prowansalskich, 
spośród których warto wspomnieć o pej-
zażyście z Tulonu Vincencie Courdouanie. 

Okolice

MONT FARON«««

Niewielki wapienny masyw Mont Faron 
(584 m n.p.m.), graniczący z głębokimi 
dolinami, dominuje nad Tulonem. 
Latem warto wybrać się na przejażdżkę 
ponad zboczami porośniętymi sosnami, 
z których roztacza się widok« na Tulon, 
wewnętrzne i zewnętrzne porty, St-Man-
drier, Cap Sicié oraz Bandol.

Téléphérique du Mont Faron«

Tel.: 04 94 92 68 25 – www.telepherique-
-faron.com – II–XI: odjazdy co 10 min – 
rozkład jazdy dostępny na stronie 
internetowej – kolejka nieczynna przy złych 
warunkach pogodowych – 7 EUR, dzieci 
od 4. do 10. roku życia 5 EUR, bilet łączony 
z zoo na górze Faron 14 EUR.
W czasie przejażdżki kolejką linową 
(6 min) można podziwiać panoramiczny 
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widok«. Taras położony powyżej stacji, 
z którego roztacza się rozległa pano-
rama, jest dostępny tylko dla klientów 
restauracji.

Musée-Mémorial du Débarquement en 
Provence«

Tel.: 04 94 88 08 09 – VII–VIII: 10.00–12.00, 
14.00–17.30; V–VI, IX: wt.–nd. 10.00–12.00, 
14.00–17.30; X–IV: wt.–nd. 10.00–12.00, 
14.00– 16.30 – zamknięte 1 I, 1 V, 25 
XII – 4 EUR, dzieci do 10. roku życia wstęp 
wolny.
Po lewej stronie drogi w wieży 
Beaumont znajduje się muzeum upa-
miętniające wyzwolenie południowo-
-wschodniej Francji przez aliantów 
w sierpniu 1944 r. Pierwsza część 
ekspozycji jest poświęcona pamięci 
Anglików, Amerykanów, Kanadyjczy-
ków i Francuzów, którzy brali udział 
w operacji. W drugiej części znajduje się 
diorama ukazująca wyzwolenie Tulonu 
i Marsylii oraz sala kinowa, w której jest 
wyświetlany film dokumentalny (15 min) 
nakręcony podczas lądowania. 
Z tarasu (dostępny w czasie zwiedzania 
muzeum) rozciąga się niezwykła, rozległa 
panorama««« Tulonu, portów, Morza 
Śródziemnego oraz wysp i gór.

Sentier des Crêtes

Pieszo 1 godz. 30 min w obie strony. Mapa 
jest dostępna w biurze informacji turystycz-
nej w Tulonie. 
Obok parkingu Memorial zaczyna się 
trasa turystyczna prowadząca do fortu 

Croix-Faron (nieudostępniony dla 
zwiedzających).

Zoo

Tel.: 04 94 88 07 89 – www.zoo-toulon.
com – VII–VIII: 10.00–19.15; V–VI, IX: 10.00–
18.30; II–IV: 10.00–17.30; X–I: 10.00–17.00 – 
zamknięte 1 I – 9,50 EUR, dzieci do 10. roku 
życia 5,50 EUR, bilet łączony z kolejką 
linową z Tulonu 14 EUR.

Trasy zwiedzania
Presqu’île de St-Mandrier«

Z drogi wiodącej dookoła półwyspu 
można podziwiać widok« na cały port 
i Tulon oraz na okolice i zatokę St-Geor-
ges, w której znajduje się baza morsko-
-powietrzna i centrum szkoleniowe 
inżynierów morskich, a także port rybacki 
i rekreacyjny w St-Mandrier-sur-Mer. 
Za zakrętem w prawą stronę, przy wjeź-
dzie do miasta droga wznosi się stromo 
i prowadzi do małego cmentarza, z któ-
rego roztacza się panorama«« Tulonu 
oraz wysp Hyères.

Corniche du Mont Faron««

Na wycieczkę należy przeznaczyć 30 min.
Z Corniche du Mont Faron roztacza 
się widok na całą przystań w Tulonie. 
Najlepszą porą na wycieczkę jest późne 
popołudnie, kiedy światło dodaje uroku 
panoramie portu. 
Z drogi wzdłuż wspaniałego Corniche 
Marius-Escartefigue i stoków Mont Faron 
rozciągają się widoki«« na Tulon i jego 
okolice.

plaże tulonu

Les Sablettes
Długa, szeroka plaża, pokryta pięknym piaskiem, jest otwarta na morze. Domy po 
ostatniej wojnie odbudowano w stylu neoprowansalskim.
Dojazd drogą wzdłuż wąskich, piaszczystych przesmyków, które łączą półwysep ze 
stałym lądem. Można stąd podziwiać piękny widok na otoczony górami Tulon.
L’anse Méjean i L’anse Magaud
Wiodąca do La Garde-Le Pradet nadmorska droga prowadzi do dwóch ładnych, 
piaszczystych plaż skrytych w dwóch zatokach: Méjean i Magaud.
Pieszo 1 godz. 30 min w obie strony idąc tzw. „szlakiem celników” z fortu St-Louis do 
przylądka Brun i do przylądka Méjean. Z drogi roztacza się ładny widok na redę.
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Informator 

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Biuro informacji turystycznej – 12 pl. 
Louis-Blanc – 83000 Tulon – tel.: 04 94 
18 53 00 – www.toulontourisme.com – 
IV–X: 9.00–18.00, wt. 10.00–18.00, nd. 
i święta 9.30–12.30; XI–III: 9.00–17.00, wt. 
10.00–17.00, nd. i święta 10.00–12.00 – 
zamknięte 1 I, 1 V, 25 XII. W biurze 
informacji turystycznej można dostać 
mapę miasta z wyznaczonym szlakiem 
spacerowym i opisami znajdujących się 
przy nim obiektów.
Zwiedzanie z przewodnikiem – konieczna 
wcześniejsza rezerwacja. Trasy tema-
tyczne, np. „Toulon insolite” czyli nie-
zwykły Tulon (10 EUR), historyczna trasa 
„Histoire de Toulon” (9 EUR) czy trasa 
spacerowa „Flânerie au gré des fontai-
nes” (9 EUR).
Parkingi – przy place d’Armes, place 
de la Liberté/Palais Liberté oraz przy 
Centre Mayol.

TRANSPORT
Pass 1 jour téléphérique – www.toulon-
tourisme.com. Bilet całodzienny na 
panoramiczną kolejkę linową można 
nabyć w punkcie informacji tury-
stycznej (6 EUR). Bilet jest ważny na 
przejazdy autobusem i busem wodnym 
Réseau Mistral oraz na przejazd w obie 
strony na Mont Faron.
Bateau-bus du Réseau Mistral – www.
reseaumistral.com. Bus wodny, który 
odpływa z quai Cronstadt, jest w Tulo-
nie częścią transportu miejskiego. Bilet 
można nabyć na pokładzie (2 EUR). 
Kursy do La Seyne-sur-Mer, Sablettes 
i St-Mandrier-sur-Mer.

NOCLEGI
La Maison du bonheur – 5 r. Gimelli – tel.: 
06 15 75 38 02 – www.chambres-a-toulon.
com – 2 pokoje – 65/75 EUR. Ulokowane 
w budowli z lat 30. pokoje robią wrażenie 
na każdym odwiedzającym. Z szerokiego 
holu przechodzi się do pokoju z marmu-
rowym kominkiem, którego okna wycho-
dzą na ulicę, lub spokojniejszego pokoju 
wychodzącego na dziedziniec kamienicy. 
Na śniadanie, podawane w salonie, ser-
wowane są domowe wypieki.
Toulon Amirauté – 4 r. Adolphe-Guiol – tel.: 
04 94 22 19 67 – www.hotelamiraute.fr – 

58 pokoi – 90 EUR – śniadanie 10 EUR. 
Centralnie położony cichy hotel jest 
urządzony w stylu nawiązującym do 
wystroju wnętrz statków rejsowych.

OKOLICE
Val Hôtel – Av. René-Cassin – 83160 La 
Valette – 7 km od Tulonu drogą A 57 – tel.: 
04 94 08 38 08 – www.monalisahotels.
com – 47 pokoi – 55/91 EUR – śniadanie 
10 EUR – restauracja 13/18 EUR (zamknię-
ta sb.–nd.). Pełna zieleni okolica, 
przestronne i kolorowe pokoje, basen, 
niższa taryfa weekendowa. W pobliżu 
znajduje się zjazd z głównej drogi.
La Corniche – 17 littoral F.-Mistral – tel.: 
04 94 41 35 12 – www.hotel-corniche.
com – 30 pokoi – 127/241 EUR – śniada-
nie 16 EUR. Dwa kroki od fortu St-Louis 
i plaż Mourillon. Komfortowe pokoje, 
większość z widokiem na morze.

RESTAURACJE
Al Dente – 30 r. Gimelli – zamknięte 
nd. w południe; V–IX: zamknięte sb. 
w południe, nd. – zestaw dnia 12,60 EUR – 
karta 22,80 EUR. Duży wybór włoskich 
makaronów w przystępnej cenie. Pełne 
kolorów wnętrze.
Le Pascalou – 3 pl. à l’Huile – tel.: 04 94 62 
87 02/94 75 13 – 11.45–13.45 – zamknięte 
pn. i wieczorem (z wyjątkiem sb. w okresie 
VII–VIII) – 18,80/30 EUR. Przy niewielkim 
placu znajduje się restauracja, w której 
warto skosztować dań dnia przyrządza-
nych na bazie ryb.
La Coupole – 290 r. Jean-Jaurès – tel.: 04 
94 10 20 40 – 11.45–14.30, 18.45–22.45 – 
zamknięte nd. wieczorem – zestaw dnia 
19,90/26,90 EUR. Modna restauracja 
urządzona w dawnym kinie wychodzą-
cym na niewielką uliczkę w centrum 
Tulonu. Obfite porcje.
Carré 2 Vigne – 14 r. du Pomet – www.
carre2vigne.com – 28/37 EUR – zamknięte 
nd. i pn. Podczas spaceru ulicami miasta 
restauracja nie rzuca się w oczy, ale 
wnętrze podbija serca gości wystrojem 
i włoską kuchnią opartą na produktach 
sezonowych.
Le Gros Ventre – 279 littoral F.-Mistral – tel.: 
04 94 42 15 42 – www.legrosventre.net – 
zamknięte śr., pt. w południe – 28/56 EUR. 
Specjalnością szefa kuchni są dania 
główne (od zapiekanego mięsa woło-
wego po ryby z lokalnego połowu), 
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Usytuowanie
Duża część obszaru Hyères jest podzie-
lona na pół przez Voie Rapid. Stare Miasto 
jest położone na stokach od strony pół-
nocnej, natomiast na południu znajdują 
się lotnisko, plaże i przystań.

Stare Miasto
Porte Massillon

Brama ta prowadzi na rue Massillon, tęt-
niącą życiem ulicę pełną sklepów, która 
kiedyś była główną arterią Starego Miasta.

Place Massillon

Na placu, gdzie codziennie odbywa 
się targ, stoi XII-wieczna wieża – Tour 
St-Blaise – ostatnia pozostałość po 
templariuszach, w której obecnie orga-
nizowane są wystawy sztuki współczes-
nej (tel.: 04 94 35 22 36 – VI–IX: śr.–pn. 
9.30–12.20, 16.00–19.00; X–III: 9.00–12.30, 
14.00–17.30 – zamknięte w dni wolne od 
pracy – wstęp wolny).

Place St-Paul

Z tarasowego placu, na którym niegdyś 
stały krużganki Collégiale St-Paul, rozta-
cza się panorama« półwyspu.

Ruiny Château des Aires

Do ruin zamku można dotrzeć, jadąc 
samochodem wzdłuż Montée de Noailles 
(parking).
Zamek w Hyères przeszedł z rąk panów 
Fos we władanie hrabiów Prowansji, 
którzy przebudowali go w XIII w. Ruiny są 
dość dobrze zachowane, zwłaszcza wieże 
i donżon, który dominuje nad miastem. 
Z zamku roztacza się ładny widok« na 
wybrzeże.

Église St-Louis

Place de la République.
Kościół św. Ludwika to dawna świątynia 
franciszkańska, która jest przykładem 
przejścia od stylu romańskiego do pro-
wansalskiego gotyku.

a jego córka, znawczyni win, jak nikt 
potrafi dobrać trunek do serwowanych 
tu smakołyków.

PUBY I KAWIARNIE
La Cade à Dédé – 17 r. Charles-Poncy –  
tel.: 06 24 89 32 32 – 8.30–12.30 – 
zamknięte pn. i 3. tydzień I.
Chichi Fregi – G. Toine – 8 r. Vincent-Cour-
douan, nieopodal Cours Lafayette – chi-
chifregi.toulon.free.fr – wt.–sb. 9.00–14.00, 
15.30–18.00. Lokal istnieje od 1907 r.

ZAKUPY
Lokalne specjały – escabèche de sardine 
(sardynki z warzywami), pompe a l’huile 

(słodka bułeczka), chichi-fregi (smażone 
ciasteczka) i cade (rodzaj pizzy z mąki 
z ciecierzycy) można kupić na stoiskach 
obok Galerii Lafayette.
Targ odbywa się codziennie rano 
(z wyjątkiem poniedziałków) przy Cours 
Lafayette. Warto również wybrać się na 
targi Marché du Pont du Las (zachód) 
i Marché du Mourillon (wschód, przy 
plażach). Zakupy można zrobić przy: 
rue d’Alger, rue Jean-Jaurès, rue Hoche 
i place Victor-Hugo, a w dzielnicy 
Mourillon – rue Lamalgue.
Le Caillou du Faron – Av. des Meuniers – 
tel.: 04 94 91 28 34. Sprzedawana jest tu 
własnego wyrobu czekolada.

hYèRES
«

Wspaniałe wille i hotele w stylu belle époque przywołują minioną sławę miasta, które 
cieszyło się niegdyś ogromną popularnością wśród bogatych arystokratów. Hyères 

jest najbardziej na południe wysuniętym kurortem Riwiery Francuskiej.
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