FOTORELACJA Z PARYŻA
1. W niedzielę, czyli pierwszego dnia (19.09.2021) naszej wycieczki, pomimo
zmęczenia udaliśmy się zwiedzać Paryż. Pojechaliśmy zobaczyć Wieżę Eiffla najbardziej rozpoznawalny zabytek we Francji. Zrobiliśmy dwie próby wjechania
na górę, finalnie żadna nie była udana. Jednak nie zabrakło czasu na robienie zdjęć
pod Wieżą Eiffla i podziwianie widoków.

2. Drugiego dnia naszego pobytu, po przedpołudniu spędzonym w Lycee Bergson,
udaliśmy się zwiedzać. W poniedziałek zrobiliśmy pieszo prawie 19 kilometrów,
dzięki temu odwiedziliśmy wiele zabytków, między innymi Ogród Luksemburski,
czyli ogromny park miejski w Paryżu. Jest przepiękny, żałuję, że mieliśmy tak mało
czasu na jego obejrzenie.

3. Drugim zabytkiem, który widzieliśmy w poniedziałek, był Plac Bastylii. Mimo że
byliśmy tam tylko parę minut, plac bardzo mi się spodobał, dzięki referatowi, który
miałam przyjemność wygłosić, zgłębiłam swoją wiedzę na temat rewolucji
francuskiej i więzienia – Bastylii. Teraz na pamiątkę wydarzeń z XVIII wieku stoi
tam Kolumna Lipcowa.

4. Trzecim i ostatnim zabytkiem, który widzieliśmy w poniedziałek, była Katedra Notre-Dame.
W kwietniu 2019 roku pożar pochłonął część budowli, jednak mimo zniszczeń nadal jest bardzo
efektowna. Katedra nie była dla mnie zbyt ciekawym punktem zwiedzania, zwłaszcza że nie
widzieliśmy jej od środka.

5. We wtorek po lekcjach we francuskiej szkole udaliśmy się na ciąg dalszy
zwiedzania. Tego dnia spędziliśmy prawie 4 godziny w Pałacu Królewskim w
Wersalu. Mieliśmy okazję obejrzeć francuski symbol monarchii absolutnej.
Pałac był naprawdę piękny oraz ogromnych rozmiarów, jednak zwiedzanie
dłużyło mi się, ale uważam, ze trzeba odwiedzić Wersal jak jest się w Paryżu,
nawet jak nie jesteś się miłośnikiem zwiedzania pałaców czy muzeów.

6. W środę spędziliśmy prawie cale popołudnie w Luwrze, gdzie grupami
wykonywaliśmy zadanie, które polegało na wykonaniu zdjęć przy wybranych
dziełach. Na początku zadanie wydawało się niezbyt ciekawe, chociaż finalnie
bardzo dobrze bawiliśmy się razem, szukając i oglądając dzieła. Spędziliśmy
tam prawie 4 godziny, ale czas zleciał niesamowicie szybko.

7. Na koniec dnia udaliśmy się kolejką na wzgórze, gdzie znajduje się Bazylika
Sacré-Cœur. Byliśmy bardzo zmęczeni, jednak po zdobyciu szczytu ujrzeliśmy
piękny widok - panoramę Paryża. Dodatkowo niebo tamtego wieczoru było
różowo-niebieskie, więc jeszcze większe wrażenie zrobił widok ze wzgórza.

8. W czwartek większość czasu spędziliśmy w Domu Europy, z którego niestety
nie mam zdjęć, jednak wspomnienia ze śpiewania „Les Champs-Elysées”
zostaną mi w pamięci na zawsze. Przechodząc do następnego, a zarazem
ostatniego pełnego dnia w Paryżu, zdążyliśmy jeszcze wiele pozwiedzać. Od
razu po zakończonych zajęciach w szkole udaliśmy się do Musée d'Orsay, gdzie
mogliśmy popodziwiać
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9. Następnym punktem dnia był Dôme des Invalides, czyli kościół, w którym
znajduje się grób Napoleona. Kościół zwiedziliśmy bardzo sprawnie, ponieważ
zmęczenie dawało o sobie znaki, jednak jest to wyjątkowe miejsce, które warto
zobaczyć, odwiedzając Paryż. Na wejściu dostaliśmy czapki, które widać na
poniższym zdjęciu.

10. Ostatnim miejscem naszej wycieczki był Arc De Triomphe. Jest on aktualnie
owinięty srebrno-niebieską tkaniną w hołdzie artyście, jednak nadal robi
ogromne wrażenie. Na koniec porobiliśmy sobie ostatnie grupowe zdjęcia.
Każdy zaczynał rozumieć, że nasza wycieczka dobiega końca, a już następnego
dnia wracamy do Polski. Tydzień w Paryżu zleciał jak jeden dzień, jestem
pewna, że wszyscy zapamiętamy ten wyjazd na zawsze, a kiedy usłyszmy
piosenkę „Les Champs-Elysées”, będziemy wracać myślami do pięknych
wspomnień prosto z Paryża.

