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TOULON 

Toulón és una ciutat del departament de Var, França. És la tercera en població de la regió Provença-
Alps-Costa Blava. Es beneficia de nombroses avantatges naturals al gaudir d’una situació privilegiada 
entre la muntanya i el mar. L’activitat econòmica es concentra en els sectors del turisme i el comerç. 
Acull el major port militar del país. 

El port comercial és el de més tràfec a Còrsega, cobrint aproximadament el 65% de desplaçaments cap 
a l’illa. 

Te una universitat, un gran teatre i una òpera que es troba entre les més famoses de França, després 
de la Òpera Garnier i de la Opera de la Bastilla. 

 
UN MICA D’HISTÒRIA 
La ciutat és la tercera en població de la regió Provença-Alps-Costa Blava. Situada a 190 km de la 
frontera amb Itàlia, a la vora del mar Mediterrani en la rada de Toulón. Te una població de més de 
165.000 habitants. 
 

Abans de l’arribada dels romans ja era parada de vaixells grecs amb els que comerciaven, a més de 
celtes i lígurs, quan Roma la va annexionar la va batejar com Provincia, origen de l’actual nom de la 



regió, Provença. Amb la explotació del múrex  i les cotxinilles de roure es va convertir en una de las 
dues principals bugaderies de púrpura per a les capes de l’imperi. 

En la Edat Mitja va patir constants saquejos per pirates i sarraïns i va acabar annexionada a França. Es 
van crear drassanes i va ser refugi de flotes militars. 

Cap al XVIII és fortificada i es construeix una presó. De Toulon sortien las expedicions militars i colonials 
cap a Àfrica. També d’ella va sortir Napoleó cap a Egipte en 1.798. 

En el XIX i XX desenvolupen una important industria naval que acull a multitud d’italians i corsos cercant 
treball. Durant la Segona Guerra Mundial ocupada pels alemanys i alliberada per les tropes dels Estats 
Units. 

 
Terminal de creuers: Els creuers amarren molt a prop del centre i es pot arribar caminant. Només sortir 

del port trobem l’oficina de turisme (ver plànol)  pel que ens serà fàcil obtenir un plànol de la ciutat i 
informació, hi ha prospectes en castellà. 
 
Hi ha diferents museus, entre els que podem destacar el de la Marina, donada la seva tradició naval. 
 

Entre els monuments: Torre Reial, Torre Quadrada, la Porta Monumental de la base Naval, Plaça de la 

Llibertat, l’Òpera, la Porta dels Atlantes, la Catedral, la Porta d’Itàlia, el Fort Sant Lluis.  

 

Passejant pels seus carrers trobarem moltes fonts 

monumentals. 

 

Si accedim al telefèric del Mont Faron tindrem una 

impressionant vista amb multitud de paisatges diferents, 

penya-segats, boscos, el mar, la ciutat…. Arribem a ell 

amb l’autobús nº 40. 

 

També destaca un important centre comercial situat molt 

proper a la terminal marítima. 

 

És possible fer diferents excursions: 

- Mont Faron a uns 10 kms, accés amb telefèric 

- Passejos en barca per la badia 

- A poblacions properes, com Marsella o La Seyne 

sur Mer 

- També compta amb un tren turístic. 

 

En l’oficina de turisme es pot adquirir tiquet combinat de 

bus + telefèric + passeig en barca. 

 

Una escala poc habitual fins ara per creuers espanyols, 

però que ja fa anys que visiten navilieres d’altres països i 

que amaga més atractius dels que en un principi arribaríem 

a imaginar. 

 



 


