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Timp de mai multe secole, regii francezi   au solicitat construirea 
unor monumente extraordinare în Paris. Luvrul, Versailles-ul, Domul 
Invalizilor, Arcul de Triumf sau Turnul Eiffel pot fi considerate  minuni 
ale lumii. Biserica a contribuit destul de mult la arhitectura Parisului cu 
incredibilele Notre Dame, Sacre Coeur  Sainte Chapelle.  
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De asemenea, Parisul este  un  
verde cu multe bulevarde, parcuri  

 faimoase: g le Luxemburg 
de pe malul stâng al Senei sau g  
Tuileries. Bois de Boulogne  Bois de 
Vincennes sunt  întinse  
primitoare care  multe 
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Paris are multe muzee de  . Muzeul 
Luvru, Muzeul Orsay  Centrul Pompidou sunt 
muzee extraordinare de , pline de .  
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Turnul Eiffel a fost construit între 1887  1889, de  
Gustave Eiffel, inginer francez specializat în  

 din ,  cu 132 de muncitori  
50 de ingineri. Având peste 300 m, a fost utilizat ca turn 
de  fiind cea mai    în 
1930  mai apoi, a devenit un simbol la . 
 
Lifturile de exterior duc  la primul etaj (58 m), al 
doilea etaj (115 m)  cel de-al treilea etaj (276 m), de 
unde te  bucura de panoramele superbe ale Parisului. 
Se poate merge pe   la cel de-al doilea etaj. 
 

: Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 
75007 Paris,  
Web: tour-eiffel.fr  
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Arcul de Triumf este un bun loc de plecare în 
descoperirea Parisului, fiind unul dintre cele mai 
renumite monumente.  francez Napoleon  
a ordonat arhitectului Jean Chalgrin construirea 
Arcului de Triumf în 1806.   
memorialul  ce au murit în timpul 
Primului  Mondial.  
 
Arcul de Triumf are 49 m  45 m lungime, 22 
m . Este acoperit de sculpturi printre care  
La Marseillaise de Rude. Numele celor 128 de 

 date de Republica   Napoleon sunt 
scrise pe  sub   de numele 
generalilor ce au condus .  
 

:  de metrou Charles de Gaulle, liniile 
1, 2, 6, RER A 
Web: arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr 
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Catedrala Notre Dame este indiscutabil una dintre cele mai 
importante opere de  ale stilului gotic. A fost  între 1163-
1270, fiind  de  Maurice de Sully, episcop de Paris.  

Se pot admira turnurile, sculpturile, vitraliile  nava Notre 
Dame-ului. În cor,  scene biblice renumite iar, în 
trezorerie, sunt expuse   obiecte de aur. Tot 
aici se  o cruce  de fostul  al 
Etiopiei, o   de  Napoleon, Sfânta Cruce  
Coroana de Spini. 

: 6 Parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II, 
75004  
Web: notredamedeparis.fr 
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  în Paris, nu trebuie   
Palatul Versailles  superbul  parc. În 
1624, Louis XIII, Regele  a ordonat 
construirea unei cabane de  în 

 sat Versailles,  Paris. Fiul  
Louis XIV, a ordonat împodobirea  
din 1661. 
   
În 1685, 36000 de persoane  6000 de cai 
au lucrat la   de 500 m a 
palatului, lucrare ce a durat 50 de ani. 
Versailles s-a transformat într-un muzeu 
de istorie francez în 1833. Palatul Versailles, 
cu faimosul Hol de Oglinzi, a fost de foarte 
multe ori imitat de monarhii din Europa,  
de-a lungul secolului XVIII.  
 

: Place d'Armes, 78000 Versailles 
Web: chateauversailles.fr 
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Poate cel mai apreciat muzeu de  din lume, 
Luvrul are, în medie, 8 milioane de vizitatori pe an. 
Aici este expus  faimoasa Mona Lisa de Leonardo 
da Vinci, dar  multe alte picturi  opere de  

 din Europa  nu numai.  
 
Palatul Luvru a fost construit la ordinele regelui 
Philippe Auguste, în 1190. De atunci, Luvrul a fost în 
continuu extins de  regii   francezi. 
Palatul Luvru se întinde pe o lungime de aproape un 
kilometru. 
   

 sunt  în  departamente: 
 egiptene,  orientale,  

 etrusce  romane,    
   . Regii   Biserica au 

fost principalii donatori.  
 

: 34-36 quai du Louvre, 1er, Paris 
Web: louvre.fr 
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Sacre Coeur este una dintre cele mai cunoscute 
biserici  atrage pelerini din toate  lumii. 

 în întregime din  private, oferite de 
  de   Sacre Coeur a fost 

construit  între 1875  1919 de arhitectul Paul 
Abadie. 
   
Din vârful dealului în Montmartre, multiplele sale 
cupole albe  se  deasupra  
Parisului.  înfrângerea   în 1870, de 

 prusaci, Sacre Coeur a fost  ca o 
 pentru a vindeca  . Interiorul 

este decorat cu mozaicuri uimitoare: pe tavan o 
 cu Hristos, iar în spatele altarului o  
. Cripta  ceea ce unii cred  ar fi 

inima lui Iisus, de unde vine  numele bisericii. 
 

: Place St-Pierre, 18e 
Web: sacre-coeur-montmartre.com 
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Muzeul d’Orsay este un must see pentru iubitorii de 
. Acesta se  în gara cu  nume.  

în 1900,  Gara d’Orsay a fost una dintre 
principalele  din Paris cu  spre Bordeaux. A 
fost  spectaculos între anii 1977  1986 
pentru a  Muzeul d’Orsay.  Muzeului 
d'Orsay constau în principal în opere ale  
pictori  din perioada 1848 – 1914, ai 

  sunt Auguste Renoir, Claude 
Monet sau Vincent Van Gogh.  
 

: Rue de Bellechasse nr.1, 75007 Paris 
Web: musee-orsay.fr 
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Domul Invalizilor a fost construit de regele Louis al XIV-
lea ca spital militar pentru în prezent, fiind o

de a arhitecturii clasice franceze. celui
mai mare geniu militar francez, Napoleon, este
aici este o pentru vizitatorii care ajung în Paris.
Se poate vizita cel mai mare muzeu militar din lume,
Musée de l'Armée unde se o multitudine de
modele de arme.
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vizita Musée des Plans-Reliefs situat în aripa
de vest. franceze

monumente importante în modele la . O
plimbare prin Cour d'Honneur va duce la Eglise du
Dôme.

: Place des Invalides, 7e
Web: invalides.org



 
 

Bois de Boulogne este o  primitoare de 865 
hectare, având  precum Jardin d'acclimatation 
(parc de  pentru copii), Roland Garros 
(terenuri de tenis de câmp), Longchamp (piste de 
curse de cai), Parc des Princes (stadionul echipei 
PSG), Bagatelle  Pre Catelan  Grande 
Cascade (restaurante)  lacurile Bois de Boulogne.  
   
Bois de Vincennes este o   mare, în 
partea  a Parisului. Bois de Vincennes sunt 

 unei vechi  roiale.   te dai cu 
canoe pe lacul Daumesnil,  practici jogging prin 

 sau  vizitezi  Z  Vincennes. 
   
Cel care a proiectat Bois de Boulogne  Bois de 
Vincennes, Baron Haussmann, a fost un admirator 
înfocat al parcurilor frumoase din Londra  a 
conceput aceste gradini   model. 
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Opera din Paris se  cu   în care 
se  spectacole: bine cunoscuta Opera Garnier  mai 
noua Opera Bastille.  promitem  nu vei uita niciun 
spectacol de balet sau  de la Opera Garnier. 
   

  în stil neoclasic a fost  la 
ordinul  Napoleon III   între 
1862  1875 de Charles Garnier.  sa,  
monumentale  holul în stil italian cu picturi de 
Chagall pe tavan, o fac una dintre cele mai frumoase 

 de  din întreaga lume. În  Operei 
Garnier,  Place de la Opera este un exemplu 
superb de urbanism al secolului XIX. 
 

: 75009 Paris, statiile de metrou Opera sau RER 
A Auber 
Web: visitepalaisgarnier.fr 
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legate de obiective 
culturale pe care le 

O Luminilor. 
-ne pe www.citybreak-paris.info. 



16 ACEST GHID A FOST CREAT CU PASIUNE DE C  
ECHIPA GHIDURI TURISTICE 

                 George        Anca                 Alex 

                 Roxana        Denis              Corina 
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Atunci devino Ambasador Ghiduri Turistice! 

 

-  
ghidul nostru pentru acele locuri minunate. 
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