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Ciekawostki o Paryżu
Paryż to jedno z najczęściej odwiedzanych miast Europy. Przed wyjazdem do stolicy Francji, warto zapoznać się z
ciekawostkami związanymi z tym miastem.

Planując wyjazd do Paryża należy zarezerwować co najmniej 5 dni. To miasto ma wiele do zaoferowania, między
innymi Luwr będący jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie. Każdego roku jest on odwiedzany
przez blisko 9 milionów turystów.
Do Paryża można dostać się praktycznie z każdego większego miasta w Polsce. Loty linii WizzAir, czy RyanAir
zaczynają się już od 40 złotych w jedną stronę. Jak widać, nie jest to ogromny wydatek. Opcją alternatywną (jednak
znacznie droższą) jest jazda samochodem, bądź autobusem. Jednak jest to propozycja znacznie męcząca - w końcu
lot samolotem jest trwa znacznie krócej.
W tekście Paryż ciekawostki pragnę poruszyć temat tzw. "syndromu paryskiego". Dotyka on osoby, które pojawiają
się w stolicy Francji ze zbyt wygórowanymi oczekiwaniami. Wyobrażenia tej osoby przed przyjazdem mają obraz
miasta idealnego, jednak po pojawieniu się w Paryżu następuje zderzenie z rzeczywistością. Okazuje się, że
kolorowe uliczki, jak z pocztówek, nie są aż tak kolorowe.
Bez wątpienia jednym z symboli Paryża jest wzniesiona w 1889 roku Wieża Eiﬄa. Za jej pomysłodawcę uważany
jest Gustave Eiﬀel. Jednak Eiﬀel wcale nie wymyślił projektu wieży, a jedynie odkupił prawa własności intelektualnej
od swoich pomocników. Przedsięwzięcie budziło sporo kontrowersji we Francji. Inwestycji sprzeciwiało się wielu
Paryżan. Nie chcieli oni tej konstrukcji w swoim mieście. Wieża Eiﬄa miała powstać na 20 lat, zaś po tym czasie
miano ją rozebrać. Jak widać tak się jednak nie stało, a Paryżanie przywykli już do tej wieży i są z niej dumni.
Paryż to także europejska stolica mody. To właśnie w tym mieście działa wiele domów mody, w których pracują
najlepsi projektanci na świecie. Przed zakupem może jedynie odstraszać wysoka cena produktów.
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