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Panteon

Jest on podobny do tego znajdującego

się w Rzymie. Podczas wyjazdu

mieliśmy możliwość wejścia do środka

i zobaczenia podziemnych grobowców.

Panteon pełni rolę mauzoleum

Francuzów. To właśnie tutaj spoczywa

Maria Skłodowska-Curie wraz z

mężem.



Sala Lustrzana

w Wersalu

• Moim zdaniem, najładniejsze

miejsce w całym Pałacu Wersalskim.

Naprzeciw wielkich okien ustawiono

lustra tej samej wielkości, co bardzo

rozjaśnia całe pomieszczenie. Złote

zdobienie i wielkie żyrandole

zwisające z sufitu uzupełniają całe

miejsce.



Ogrody Wersalskie

• Zwiedzaliśmy je po wyjściu z
pałacu. Jest to pierwowzór ogrodu
francuskiego z dużą ilością wielkich
fontann i żywopłotów przyciętych w
geometryczne figury. Niestety przez
brak czasu nie mogliśmy zwiedzić
całych ogrodów, ale nawet ta część,
która zobaczyliśmy, zrobiła na mnie
ogromne wrażanie.



Katedra Notre-Dame

• Wyjątkowo budowla niestety

otoczona została rusztowaniami, co

można zauważyć na zdjęciach. Z

powodu zniszczeń spowodowanych

pożarem została zamknięta dla

zwiedzających, przez co nie

mieliśmy możliwości wejścia do

środka.



Bazylika Sacré-Cœur

• Piękna budowla wzniesiona na

szczycie wzgórza w dzielnicy

Montmartre. Z miejsca, na którym

się znajduje, mogliśmy podziwiać

panoramę całego miasta. Niestety ze

względu na napięty grafik nie

mieliśmy możliwości wejścia do

środka.



Galeries Lafayette

• Centrum handlowe, w którym mieliśmy czas

wolny na zakupy. Oprócz licznych sklepów

miejsce to wyróżnia niezwykła, podniebna

kopuła oraz ozdobnie wykończone wnętrza.

Podczas pobytu w galerii mieliśmy możliwość

wyjścia na taras, z którego było widać panoramę

Paryża.



Luwr

• Jest to jedno z największych
muzeów na świecie. Moim zdaniem,
na szczególną uwagę zasługują
piramidy znajdujące się na
dziedzińcu przed wejściem. Zostały
skonstruowane ze szkła i stali i
stanowią idealne wykończenie,
nadając wyjątkowy efekt całej
budowli.



Muzeum Orsay

• Wyjątkowe paryskie muzeum. Znajdują się w

nim jednie z najsłynniejszych obrazów

impresjonistycznych na świecie. Mieliśmy okazję

zobaczyć dzieła takich artystów jak Vincent van

Gogh, August Renoir, Claude Monet.



Łuk Triumfalny

• Jest to monumentalny pomnik w

formie łuku triumfalnego, który

mieliśmy szansę zobaczyć z bliska

ostatniego dnia naszej wycieczki.

Podczas naszego pobytu został

całkowicie opakowany według

projektu Christo, artysty zmarłego w

maju zeszłego roku.



Wieża Eiffla

• Ikona całego Paryża. Najbardziej

rozpoznawalna budowla w całej

Francji. Niestety w czasie naszego

pobytu górny taras widokowy został

zamknięty dla zwiedzających.

Największe wrażenie wieża robi

nocą, kiedy jest oświetlana licznymi

reflektorami.



Koniec


