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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر وارد  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز خواهیــد  صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت. 
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تاریخچه فرانسه
کشـــور اروپـــای غربـــی اســـت؛  فرانســـه بـــا عنـــوان رســـمی جمهـــوری فرانســـه، بزرگ تریـــن 
کـــو، اســـپانیا و آنـــدورا همســـایه اســـت و از طریـــق  بـــا بلژیـــک، لوکزامبـــورگ، آلمـــان، مونا
ـــر  ـــور از نظ کش ـــن  ـــی، ای ـــده های متوال ـــرای س ـــا راه دارد. ب ـــه بریتانی ـــش، ب ـــال مان کان ـــل  تون
ــمار  ــه شـ ــی بـ ــدرت مهمـ ــان قـ ــا و جهـ ــی، در اروپـ ــی و سیاسـ ــادی، ارتشـ ــی، اقتصـ فرهنگـ
ــی  ــای بزرگـ ــه بخش هـ ــم میـــالدی، فرانسـ ــم و هیجدهـ ــده های هفدهـ ــی سـ ــد. طـ می آمـ
ـــت  ـــا حکوم ـــدی، ب ـــال بع ـــت س ـــود درآورد و در دویس ـــرف خ ـــه تص ـــمالی را ب ـــکای ش از آمری
بـــر بخش هـــای بزرگـــی از شـــمال، غـــرب و مرکـــز آفریقـــا، آســـیای جنوبـــی و تعـــداد زیـــادی از 

جزیره هـــای اقیانـــوس آرام، دومیـــن امپراطـــوری بـــزرگ جهـــان بـــود. 
کشـــور  گردشـــگر خارجـــی در ســـال، اولیـــن  کشـــور، بـــا پذیرایـــی از ٨٢ میلیـــون  ایـــن 
کشـــور فرانســـه ۶۵ میلیـــون نفـــر و واحـــد پـــول آن یـــورو  توریســـتی جهـــان اســـت.  جمعیـــت 

اســـت.
ــاره  ــور بـــزرگ قـ کشـ ــور اروپـــای غربـــی و بعـــد از اوکرایـــن دومیـــن  کشـ فرانســـه بزرگ تریـــن 
کشـــورهای بلژیـــک، لوکزامبـــورگ، آلمـــان، ســـوئیس، ایتالیـــا،  ـــا  کشـــور ب ـــا اســـت. ایـــن  اروپ

کـــو، آنـــدورا و اســـپانیا مـــرز زمینـــی مشـــترک دارد. مونا
ــن  ــد اســـت. ایـ ــل متحـ ــازمان ملـ ــا و سـ ــه اروپـ ــای موســـس اتحادیـ ــی از اعضـ ــه یکـ فرانسـ
گـــروه جـــی ۸ و از اعضـــای دائـــم شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل  کشـــور همچنیـــن عضـــو 
کشـــور دارای تســـلیحات هســـته ای اســـت. متحـــد و دارای حـــق وتـــو اســـت. فرانســـه یـــک 
درصـــد   ۳ و  بی دیـــن،  درصـــد   ۲۸ کاتولیـــک،  فرانســـه  مـــردم  از  درصـــد   ۶۴ حـــدود 
کامـــل از  کـــه در آن دیـــن بـــه طـــور  کشـــوری ســـکوالر اســـت  پروتســـتان هســـتند. فرانســـه 

سیاســـت جداســـت.
گذشـــته فرانســـه از قدرت هـــای بـــزرگ فرهنگـــی، اقتصـــادی، و نظامـــی  طـــی ۵۰۰ ســـال 
در جهـــان بـــوده و در اروپـــا و دیگـــر بخش هـــای جهـــان نفـــوذ سیاســـی داشته اســـت. در 
خـــالل ســـده های ۱۷ و ۱۸ میـــالدی، فرانســـه بخش هایـــی از شـــمال آفریقـــا و جنـــوب 
شـــرق آســـیا را مســـتعره خـــود ســـاخت و در ســـده نوزدهـــم و اوایـــل ســـده بیســـتم بـــا 
گســـترش مســـتعمراتش دومیـــن امپراتـــوری بـــزرگ اســـتعماری را در جهـــان تشـــکیل داد.
تاریـــخ  از  پیـــش  مـــاه  یـــک  اســـت  بهتـــر  باشـــد.  مـــی  شـــنگن  پیمـــان  فرانســـه عضـــو 
پیـــش بینـــی شـــده بـــرای ســـفر، درخواســـت صـــدور روادیـــد دهیـــد. از یـــک شـــنبه الـــی 
ـــنبه از  ـــج ش ـــا پن ـــنبه ت ـــدارک  و از ش ـــل م ـــرای تحوی ـــا ۱۱:۳۰ ب ـــاعت ۷:۳۰ ت ـــنبه از س چهارش
کنیـــد. ســـاعت ۱۴ تـــا ۱۵ بـــرای دریافـــت مـــدارک مـــی توانیـــد بـــه ســـفارت فرانســـه مراجعـــه 

سیاست فرانسه
ــاب  ــردم انتخ ــتقیم م ــا رای مس ــه ب ک ــت  ــور اس ــس جمه ــت رئی ــس حکوم ــه رئی در فرانس
می شــود. دوره ریاســت جمهــوری در فرانســه پنــج ســال اســت. در حکومــت فرانســه 
نخســت وزیــر هــم زیرنظــر رئیــس جمهــور فعالیــت می کنــد. قــوه مقننــه از دو مجلــس 
 295 بــا  ســنا  مجلــس  دیگــری  و  نماینــده   ۴۹۱ بــا  ملــی  مجلــس  یکــی  قانون گــذاری، 
ــزاری  ــا رای مســتقیم مــردم و برگ نماینــده تشــکیل شده اســت. اعضــای مجلــس ملــی ب

انتخابــات عمومــی بــرای مــدت پنــج ســال انتخــاب می شــوند.
کــه بــرای  روش انتخــاب اعضــای مجلــس ســنا متفــاوت اســت. اعضــای ایــن مجلــس 
نماینــدگان  توســط  و  غیرمســتقیم  صــورت  بــه  می شــوند،  انتخــاب  ســال   ۹ مــدت 
می شــوند.  انتخــاب  شــهرداری ها  شــورای  و  ایــاالت  عمومــی  شــورای  ملــی،  مجلــس 
در صــورت بــروز اختــالف میــان مجلس هــای ســنا و ملــی شــورای ملــی حــرف آخــر را 
ــون اساســی فعلــی فرانســه در ســال ۱۹۵۸ تهیــه شده اســت. در فرانســه دو  ــد. قان می زن
کشــور را در زمینه هــای مختلــف  کــه خــط مشــی ایــن  ــروه عمــده سیاســی وجــود دارد  گ
تعییــن می کننــد: راســت و چــپ. در تاریــخ ششــم مــاه مــی 2012، بــا اعــالم نتایــج رســمی 
سوسیالیســت  کاندیــدای  اوالنــد«،  »فرانســوا  فرانســه،  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
کشــور را شکســت داده و بــه  توانســت »نیکــوال ســارکوزی«، رئیــس جمهــور قبلــی ایــن 

عنــوان رئیــس جمهــور فرانســه انتخــاب شــود.

کشوری تقسیمات 
کشــور اروپــای  کشــور فرانســه برابــر بــا ۵۵۰۰۰۰ کیلومتــر مربــع بــوده و وســیع ترین  مســاحت 
گســترده ای را در اختیــار دارد .  غربــی اســت )یــک ســوم وســعت ایــران( و منطقــه دریایــی 

ســطح فرانســه شــبیه بــه یــک شــش ضلعی اســت.
کشــوری فرانســه بــه ۲۲ ناحیــه تقســیم شده اســت و از  بــر اســاس آخریــن تقســیمات 
کــه زیــر نظــر دولــت مرکــزی اداره شــده و  گردیــده  ۹۶ شهرســتان )یــا دپارتمــان( تشــکیل 
کانتون هــا و  تحــت نظــارت شــورای انتخابــی محلــی فعالیــت می نماینــد. هــر ناحیــه بــه 
بخش هایــی تقســیم شــده و هــر بخــش از شــورای شــهر و شــهردار خــاص خــود برخــوردار 

می باشد.سیاســی شــد.

به فرانسه خوش آمدید
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ارتفاعات
وضعیــت جغرافیایــی فرانســه یکــی از متنــوع تریــن وضعیــت در اروپــا اســت : دشــتها، 
ســاحلهای  ههــا،  جلگــه  مرتفــع،  کوههــای  جبــال  سلســله  قدیمــی،  کوهســتانهای 

یــی. و مدیترانــه  اقیانوســی 
کل دشتها : دو سوم مساحت 

کــه قلــه آن مــون بــالن بلنــد تریــن قلــه اروپــای باختــری  کوههــای اصلــی: آلــپ  رشــته 
کــوه مرکــزی ولــه وژ. ٤٨٠٧ متــر ارتفــاع دارد( پیرنــه، ژورا، آردن، رشــته 

کننــد )دریــای  ــا متصــل مــی  ســاحلهای مــرزی : ســواحل مــرزی فرانســه را بــه چهــار دری
فرانســه دارای ٥٥٠٠  و دریــای مدیترانــه(.  اطلــس  اقیانــوس  مانــش،  شــمال، دریــای 

کیلومتــر ســاحل مــرزی اســت.

آب و هوا
آب و هــوای فرانســه، چهارفصــل اســت و ناحیــه بــه ناحیــه و حتــی شــهر بــه شــهر تغییــر 
کــم می بــارد.  می کنــد. در پاریــس هیــچ وقــت هــوا خیلــی ســرد نمی شــود و بــرف هــم 
ــی  ــدید و طوالن ــاران ش ــا آذر(، ب ــر ت ــامبر )مه ــر و دس کتب ــای ا ــن ماه ه ــت ، بی ــهر برس در ش
می بــارد و هــوا هــم مه آلــود می شــود، امــا مــاه مــه )اردیبهشــت(، خشــک ترین مــاه ســال 
اســت. ســاحل مدیترانــه در جنــوب، آب و هــوای خشــکی دارد؛ بهــار و پاییــز، بــاران 
می بــارد، امــا تابســتان ها آفتــاب تنــدی می زنــد و هــوا هــم رطوبــت زیــادی نــدارد. در 
گــرم مــی وزد. در عــوض، برتانــی و نورمانــدی  پرووانــس ، گاهــی زمســتان ها هــم بــاد 

زمستانشــان مالیــم و تابستانشــان خنــک اســت. 
امــا  برویــد؛  بایــد  بدهــد  وقــت دســت  هــر  کــه  اســت  کشــورهایی  آن  از  البتــه  فرانســه 
ــا  گــرم ی ــِف بهــارش را خیلــی می کننــد. بــه هــر حــال هــر وقــت هــوا زیــادی  بعضی هــا تعری
ســرد بشــود، فرانســوی ها جشــن ها و فســتیوال های مختلفــی راه می اندازنــد تــا بــدی 
کــه بایــد از قبــل حواســتان بــه اش باشــد، ایــن اســت  کننــد. تنهــا چیــزی  هــوا را جبــران 
ســال  تــا  گرفتــه  کریســمس  از  جــاده؛  بــه  می زننــد  فرانســوی ها  تعطیــالت،  وقــت  کــه 
کــه تعطیــل بشــود، همــه ی مــردم بــه ســمت  کــه مدرســه ها  ک، وقتــی  نــو و عیــد پــا
کوهســتان ها و ســایر مناطــق توریســتی می شــوند. ایــن وقت هــا، شــهرها  ســاحل ها و 
خلــوت می شــوند و مغازه هــا تعطیل انــد، قیمــت هتل هــا ســر بــه فلــک می کشــد و تــوی 

ســاحل ها هــم پــر از آدم اســت.

محیط زیست
کشــاورزی و جنــگل ۴۸ میلیــون هکتــار یعنــی ۸۲ درصــد فرانســه اروپایــی را  مناطــق 
کشــور را در بــر می گیــرد و بعــد از  می پوشــاند. پوشــش جنگلــی بــه تنهایــی ۲۷ درصــد 

ســوئد و فنالنــد ســومین پوشــش را در اتحادیــه اروپــا تشــکیل می دهــد.
کشــور اروپایــی  کــه در یــک  کــه ۱۳۶ نــوع درخــت در فرانســه شــناخته شده اســت  در حالــی 

امری اســتثنایی محســوب می شــود.
منابــع طبیعــی: زغــال ســنگ، آهــن، بوکســیت، روی، پتــاس، الــوار، ماهیآلپــی در پیرنــه و 

ســییرا نــوادا و اقلیــم نیمه گرمســیری در جزایــر قنــاری.

صنایع
ماشــین آالت،  فلــزکاری،  صنایــع  بــه  می تــوان  کشــور  صنایــع  مهم تریــن  جملــه  از 
البســه،  و  منســوجات  مشــروبات،  و  کــی  خورا مــواد  نقلیــه،  وســائط  شــیمیایی، 
هواپیماســازی، کشتی ســازی، پتروشــیمی، الکتریکــی، اتمــی و نظامــی اشــاره نمــود. 
گنــدم، جــو، ســیب زمینی، چغندرقنــد، ســیب، ذرت، برنــج، انگــور، ماهــی، گاو و خــوک 

می دهنــد. تشــکیل  را  کشــور  دامپــروری  و  کشــاورزی  محصــوالت  مهم تریــن  نیــز 

معادن
کشــور آهــن، بوکســیت، پتــاس، زغــال ســنگ، نیــکل، نمــک، نفــت،  مهم تریــن معــادن 
گازطبیعــی، ســولفور، موادخــام ســاختمانی، ســرب و روی، فســفات، پیریــت و اورانیــوم 

می باشــد. ذخایــر زیرزمینــی نفــت فرانســه نیــز بــه ۵۰ میلیــون بشــکه بالــغ می گــردد.
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حمل و نقل
کیلومتــر راه آســفالته و بزرگــراه وجــود دارد. طــول  کشــور فرانســه بالــغ بــر ۸۴۰ هــزار  در 
هوایــی  ارتباطــات  و  بــوده  کیلومتــر   ۴۲  ،۵۵۵ بــر  بالــغ  نیــز  اســتفاده  مــورد  راه آهــن 
کشــور توســط شــرکتهای هواپیمایــی ایرفرانــس، )UTA( و پروازهــای  بین المللــی ایــن 
داخلــی توســط ایــر- اینتــر صــورت می پذیــرد. ســاالنه بالــغ بــر ۸۴۰/۲۶ هــزار توریســت از 

کشــور دیــدن می کننــد. ایــن 

جهانگردی
کشــور توریســتی جهــان، باالتــر از  گردشــگر در ســال ۱۹۹۸، فرانســه اولیــن  بــا ۷۰ میلیــون 

اســپانیا، آمریــکا، ایتالیــا، انگلســتان، چیــن و مکزیــک قــرار دارد.
کــه ایــن تعــداد  کرده انــد  در ســال ۲۰۰۶، ۷۹٫۱ میلیــون نفــر توریســت بــه فرانســه ســفر 
کشــورهای جهــان بوده اســت. درآمــد فرانســه از ایــن تعــداد توریســت  بیشــترین در میــان 

برابــر ۴۶٫۳ میلیــارد دالر بوده اســت.
کاتولیــک  کثریــت بــا مســیحیت  کمیــت و ا روز ملــی فرانســه چهاردهــم ژوئیه اســت. حا
کشــور زندگــی می کننــد. اســت، ولــی پروتســتان ها، یهودی هــا و مســلمانان نیــز در ایــن 
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جشن ها و جشنواره ها
- فوریه: 

جشن نیس 
ناحیــه ی   - ریویــرا  در  فرانســه  کارنــاوال  خیابــان  بزرگ تریــن  در  فوریــه،  مــاه  اواســط 

می شــود.  برگــزار  مدیترانــه-  کنــار  در  ایتالیــا  و  فرانســه  ســاحلی 

- مارس و آوریل: 
جشن رستاخیز مسیح فریا 

ک، از روز فریــا مســابقات  در میــدان مســابقه ی باســتانی آرل و بــه مناســبت عیــد پــا
گاوبــازی بــا شــور و هیجــان زیــاد آغــاز می شــود. 

- مه و ژوییه: 
جشن روز اول ماه مه 

راه پیمایی هــای  و  کارگــری  اتحادیه هــای  رژه ی  بــا  کارگــران،  روز  فرانســه،  سرتاســر  در 
گرفتــه می شــود. مــردم بــه نیــت خوش بختــی، گل بــرف بــه هــم  رســمی مختلفــی جشــن 
کــس  گل بــرف، هیــچ  هدیــه می دهنــد. در یکــم مــاه مــه، جــز خدمــت کاران و فروشــندگان 

کار نمی کنــد.  دیگــری 
کن  جشنواره ی جهانی فیلم 

کن راه می روند.  اواسط ماه مه، ستارگان سینما بر روی فرش قرمز سینمای 
جشنواره ی موسیقی 

برگــزاری جشــن سراســری موســیقی در ٢١ ژوییــه، دســته های موســیقی،  در هنــگام 
می آینــد.  خیابان هــا  بــه  زیــادی  تماشــاچیان  و  خواننده هــا  ارکســترها، 

- جوالی: 
کس-آن-پرووانس  جشنواره ی ا

ــرا و  ــیک، اپ کالس ــیقی  ــن موس ــنواره بهتری ــن جش ــوالی، ای ــط ج ــا اواس ــه ت ــر ژویی از اواخ
باله هــای جهــان را بــه اجــرا می گــذارد. 
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روز باستیل 
بــه مناســبت ســالگرد شــورش باســتیل در ســال ١٧٨٩، ١٤ جــوالی روز ملــی فرانســه 

را جشــن می گیرنــد.  ایــن روز  مــردم  نامیــده می شــود و 
جشنواره ی آوینیون 

اواســط جــوالی، بازیگــران، هنرمنــدان، آهنگ ســازان و نوازنــدگان در آوینیــون جمــع 
کننــد.  می شــوند تــا در جشــنواره های رســمی و غیــر رســمی هنــری شــرکت 

جشنواره ی جاز نیس 
ک از سرتاســر جهــان، در مکان هــای  اواســط جــوالی، گروه هــای موســیقی جــاز، پــاپ و را

عمومــی و ویرانه هــای رومــی نیــس، برنامــه اجــرا می کننــد. 
سواحل پاریس 

گوســت، مــردم در ســواحل شــنی رودخانــه ی ســن در  از اواســط جــوالی تــا اواســط آ
می گیرنــد.  آفتــاب  پایتخــت، 

جشن های بایون 
گاوبــازی و موســیقی باســک، بــه عنــوان  از اواخــر جــوالی تــا اوایــل آوگوســت، مســابقات 

بزرگتریــن رویــداد بایــون برگــزار می شــوند. 

گوست و سپتامبر:  - آ
جشن های آروور 

گوســت، بســیاری از جشــنواره های شــبانه، بــا اجــرای برنامه هــای فرهنگــی  اواســط آ
برتــون در وان، بــه برگــزاری جشــن می پردازنــد. 

جشنواره ی سینمای آمریکایی 
ایــن جشــنواره ی ســینمای آمریکایــی، در اوایــل ســپتامبر و در دوویــل - نزدیــک دریــا- 

ــود.  ــزار می ش برگ

- دسامبر: 
جشنواره ی لومیر 

روز ٨ دسامبر در لیون برگزار می شود. 
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غذا و آشپزی
کــه امــروزه در همــه جــای جهــان رواج دارد، عبــارت اســت از  هنــر آشــپزی فرانســوی 
کــره و خامــه ی  اســتفاده از مــواد خــوب و تــازه، ترکیــب مناســب ایــن مــواد بــا هــم، مصــرف 

فــراوان و دقــت و ظرافــت در پخــت و ســلیقه در آرایــش غــذا. 
کــی در لحظــه ی  کــه هــر مــاده ی خورا در آشــپزی عالــی فرانســوی، اعتقــاد بــر ایــن اســت 
خاصــی از پخــت، بــه اوج عطــر و طعــم خــود می رســد و ســپس از اوج می افتــد، همچنیــن 
ســبب  بــه  قــوی،  مزه هــای  و  تنــد  عطــر  بــا  چاشــنی هایی  و  ادویه جــات  از  اســتفاده 
ــدارد و تنهــا اندکــی ســیر و فلفــل  ــردی ن ــو و مــزه ی مــاده ی اصلــی غــذا، کارب پوشــاندن ب
کــه غذاهــای فرانســوی اغلــب  ســیاه تازه ســاب، بــه غــذا می زننــد. بــه همیــن دلیــل اســت 

بــه ذائقــه ی مــا ســازگار نیســت و ممکــن اســت بی مــزه و خــام بــه نظــر برســد. 
ــا  ــه ی فرانســوی مختصــر اســت و معمــواًل تشــکیل شــده از یــک فنجــان قهــوه ب صبحان
کــره و مربــا، امــا غذاهــای اصلــی از چنــد دور غــذا تشــکیل  گــت بــا  کرواســان یــا نــان با یــک 

کــه دور اول پیش غذاســت، بعــد غــذای اصلــی و در آخــر هــم دســر.  می شــوند 
پــای غــذای اصلــی، معمــواًل ســبزیجات نیم پــز می گذارنــد و نوعــی ســس هــم، بســته بــه 
کنــار غــذا هســت،  گاهــی  کــه  کــرده هــم  خ  نــوع غــذا، کنــارش می آورنــد. ســیب زمینی ســر

داغ و تــازه ســر ســفره می آیــد. 
کــه  می آورنــد  ســاده ای  ســبز  ســاالد  گاهــی  دســر،  از  پیــش  و  اصلــی  غــذای  از  بعــد 
کمــی روغــن زیتــون و ســرکه اســت بــا اندکــی نمــک و فلفــل ســیاه. دســر،  چاشــنی اش 
بــا پنیــر و  کــه می توانــد  کــرم و ســوفله و ماننــد این هاســت  کیــک و شــیرینی و  انــواع 

تــازه هــم همــراه باشــد. میــوه ی 

کی های فرانسه  رستوران ها و خورا
کـردن بهتریـن رسـتوران هـا، از مـردم  آشـپزی فرانسـوی شـهرت جهانـی دارد. بـرای پیـدا 
رسـتوران  در  توانیـد  مـی  را  فرانسـوی  غـذای  کنیـد.  سـؤال  هـا  هتـل  کارکنـان  و  محلـی 
کـه منـوی اسـتانداردی دارد و در اقصـی نقـاط شـهر هـای  کنیـد  هـای Michelin تسـت 
بـزرگ واقعنـد. رسـتوران هـای محلـی نظیـر bouchonslyonnais در لیـون و creperies در 
بریتانـی نیـز غذاهـای فرانسـوی فـوق العـاده ای ارائـه مـی دهنـد. یـک نهـار یـا شـام بـرای 
گـت  ج دارد. بهتـر اسـت نـان با دو نفـر بـه همـراه نوشـیدنی و قهـوه ۷۰ تـا ۱۰۰ یـورو خـر

فرانسـوی را فرامـوش نکنیـد!
گوشـت، ماهی و سـبزیجات می شـود. معروف  ترکیبات اصلی غذاهای فرانسـوی شـامل 
 Cassoulet، Choucroute، FoundueSavoyarde، فرانسـوی  بومـی  غذاهـای  تریـن 
 Fondue Bourguignonne، Raclette، Boeuf Bourguignon، Gratin dauphinois،

باشـند. مـی   Aligot، Bouillabaisse
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میراث فرهنگی مادی فرانسه
کشــور فرانســه بــه  کنــون ٣٢ اثــر فرهنگــی، ٣ اثــر طبیعــی و ١ اثــر طبیعی-فرهنگــی از  تا
عنــوان میــراث فرهنگــی جهانــی در فهرســت یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت. در این جــا 
کامــل میــراث جهانی  کــرد؛ بــرای دیــدن لیســت  تنهــا بــه تعــدادی از آن هــا اشــاره خواهیــم 
کشــور )http://whc.unesco.org/en/statesparties/fr( در  فرانســه بــه صفحــه ی ایــن 

وب ســایت میــراث جهانــی یونســکو مراجعــه نماییــد.

- پاریس، کناره های رود ِسن
تاریخ ثبت: ١٩٩١

گــذر زمــان اســت، ســیر تاریخــِی تکامــل  ــزرگ، نمایانگــر پاریــس در  کناره هــای ایــن رود ب
کوچــک.  ُکنکــورد تــا قصربــزرگ و قصــر  ج ایفــل، از میــدان  گرفتــه تــا بــر ایــن شــهر؛ از لــوور 
کلیســای  کلیســای جامــع نوتــردام و  در اینجــا شــاهکارهای قدیــم معمــاری همچــون 
کنــار ِ میدان هــا و بلوارهــای مــدرِن »بــارون هاوســمن«* بــه چشــم  کوچــک مقــدس، در 

می خــورد.
* ژرژ اوژن هاوســمن، شهرســاِز مشــهوِر فرانســوی، کــه بخــش دار ســن بــود و بــه ســفارش 
شــهر  مدرن ســازی  و  دوباره ســازی  ح  طــر اجــرای  مدیریــت  ســوم،  بناپــارِت  ناپلئــون 

پاریــس را )در ســال های ١٨٥٣ تــا ١٨٧٠ میــالدی( برعهــده داشــت.

- کلیسای جامع شارتر
واقــع در: شــهر اور-ئه-لــوار در ناحیــه ی ســانتر)بخش مرکــزی فرانســه متمایــل بــه شــمال 

غربی(
تاریخ ثبت: ١٩٧٩

کلیســا از ســال ١١٤٥ میــالدی آغــاز شــد و پــس از آن طــی یــک دوره ی  ســاخت ایــن 
٢٦ ســاله بعــد از آتش ســوزی ســال ١١٩٤ میــالدی، بازســازی شــد. ترکیــِب مناره هــای 
قــرون ١٢  باشــکوه  پنجره هــای  و  بــا مجســمه ها  کــه  کلیســا  نوک تیــز و صحــن وســیع 
از  یکــی  بــه  را  کلیســا  ایــن  آراســته شــده،  رنگی شــان،  بــا شیشــه های  میــالدی،  و ١٣ 

کــرده اســت. گوتیــک در فرانســه تبدیــل  شــاهکارهای هنــر 

- تئاتر رومی و محوطه ی اطراف آن و طاق نصرِت اورانژ
واقــع در: شــهر ووکلــوز در ناحیــه ی پروانس-آلپ-کــوت-دازور )گوشــه ی جنــوب شــرقی 

کشــور فرانســه(
تاریخ ثبت: ١٩٨١

ایــن بنــای باســتانی، در دره ی رون، بــا نمایــی ١٠٣ متــری، یکــی از بزرگ تریــن تئاترهــای 
کــه بیــن ســال های ١٠ تــا ٢٥ میــالدی ســاخته شــده  محفــوظ  مانــده از روم باســتان اســت 
اســت. طــاق نصــرت آن یکــی از زیباتریــن نمونه هــای بازمانــده از دوران امپراطــورِی 
 Pax« ایجــاد  بزرگداشــِت  در  نقش برجســته هایی  بــا  اثــر  ایــن  اســت.  گوســتوس«  »آ

کــرد، تزئیــن شــده اســت. گوســتوس آن را پایه گــذاری  Romana: صلــح رومــی«، کــه آ

میراث فرهنگی معنوی فرانسه
)Aubusson( دیوارکوب های شهر اوبیسون

سال ثبت: ٢٠٠٩ 
تابلوفرش بافــی یکــی از حرفه هــای بســیار قدیمــی شــهر اوبیســون فرانســه اســت. در 
ایــن هنــر تصویــر را بــا اســتفاده از روش هــای مرســوم در اوبیســون و دیگــر مناطــق مجــاور 
ــرای خلــق دیوارکوب هــای زینتــی، قالیچــه و  ــوس )Creuse( می بافنــد. از ایــن هنــر ب کرئ
ح اصلــی  روکــش مبلمــان اســتفاده می شــود. از دیوارکــوب شــهر اوبیســون به عنــوان طــر
کاغــذ می کشــد و بافنــده  کــه طــراح آن را روی  بــرای هــر ســبک هنــری اســتفاده می شــود 
ــد  ــتفاده می کن ــد و از نخ هایــی اس ــوب، می باف ــف دیوارک ــی و درجهــت مخال روی دار افق

کــه در خانــه رنــگ شــده اســت.
تهیــه و تولیــد ایــن اثــر، زمان بــر و پرهزینــه اســت. دیوارکوب هــای اوبیســون در دنیــا، 
کــه نــام اوبیســون در برخــی زبان هــا  معیــاری اســتاندارد محســوب می شــوند تــا آنجــا 
رایــج شــده اســت. تولیــد دیوارکوب هــا در اوبیســون و فلتیــن)Felletin( بــه انــدازه ی 
بافنده هــای مســتقل شــده  و  کوچــک  بــرای ســه تجــارت  اشــتغال زایی  کافــی ســبب 
ــم،  ــد پش ــل تولی ــط، ازقبی ــای مرتب کاره ــرای  ــی را ب ــای فراوان ــن فرصت ه ــت. همچنی اس
گردشــگری فراهــم آورده  نخ ریســی، بازاریابــی، محصــوالت فرعــی، مــوزه، نمایشــگاه و 
اســت. ازایــن رو بــرای تثبیــت ســطح ایــن فعالیــت، پیشــگیری از منتقــل نشــدن ایــن هنــر 

و ترویــج میــراث آن، الزم اســت عالقــه و شــور جوانــان برانگیحتــه شــود.

کی روی ساختمان های چوبی فرانسوی - سنت حکا
سال ثبت: ٢٠٠٩ 

ــی  ــاختمان های چوب ــه بعدی و س ح س ــر ــن در ط ــارت یافت ــی، مه ک ــنت حکا ــدف از س ه
کیــد بــر نقــش ســازنده در فراینــد ساختمان ســازی و  اســت. تبحــر در ایــن ســنت بــا تأ
عمــل  امــروزی  استانداردســازی  عکــس  ســاختارها،  ایجــاد  در  خالقیــت  به کارگرفتــن 
قــرن  از  فرانســه  در  مرســوم  گرافیکــِی  شــیوه های  از  اســت  ترکیبــی  کــی  حکا می کنــد. 
ح حجــم واقعــی ســاختمان،  ســیزدهم میــالدی، کــه امــکان بیــان دقیــق را از طریــق طــر

چفــت و بســت شــدن بــه یکدیگــر و خصوصیــات اجــزای چــوب فراهــم می کنــد.
آمــوزش ایــن هنــر به صــورت موضوعــی خــاص، کامــاًل از نظریــه و روش معمــاری متفــاوت 
اســت. نجــار، از ایــن طریــق، اجــزا را بــا پیچیدگــی تمــام، قبــل از ســاخت، تعییــن می کنــد 
کــه ســاختمان ســاخته شــود، روی  کــه تمــام آن هــا زمانــی  و ازایــن رو اطمینــان می یابــد 
کــه عضــو انجمن هــای صنفــی هســتند،  گــروه از نجارانــی  هــم خــوب ســوار می شــوند. آن 
ــک راز  ــورت ی ــه ص ــه ب ک ــد  ــن می دانن ــوم نمادی ــا مفه ــی ب ــری ابداع ــی را هن ک ــنت حکا س
باقــی مانــده اســت. مثــاًل ایــن هنــر نقــش اساســی را در نظــام ارزشــی همراهــان »تــور دو 
فرانــس« ایفــا می کنــد )Tour de France: معتبرتریــن مســابقه ی دوچرخه ســواری جــاده 
کــه هرســال به مــدت ســه هفتــه در جاده هــای فرانســه و در فصــل تابســتان  دنیاســت 
کــز آموزشــگاهی، انجمن هــای صنفــی و شــرکت ها، آمــوزش ویــژه  برگــزار می شــود(. در مرا

کارآمــوزان قــرار دارد. کــی در دســترس  حکا

- کانتــو)Cantu( در پاقجــال)Paghjella(: ســنت شــفاهی مذهبــی و غیرمذهبــی شــهر 
)Corsica(کورسیکا

سال ثبت: ٢٠٠٩ 
دامنــه  ســه  ترکیــب  ســنت،  ایــن  کوسیکاســت.  مردمــان  آوازخوانــی  ســنت  پاقجــال، 
صــدا اســت و خواننــدگان همیشــه بــا ترتیــب یکســانی وارد آواز می شــوند. آ ســگوندا 
بــر  اصلــی  ملــودی  و  دارد  کننــده  بــم  و  زیــر  نقــش  و  اســت  آغازکننــده   )A segonda(
عهــده ی اوســت؛ او باســو )U bassu( آواز را ادامــه می دهــد و آن را همراهــی و حمایــت 
کــه از همــه زیرتــر اســت و بــه آواز غنــا  می کنــد. ســومین صــدا، آ تــرزا )A terza( اســت 
کــو بیشــترین اســتفاده را می برنــد و بــه زبان هــای مختلفــی  می بخشــد. در پاقجــال از ا
کــه  کورســیکا  کورســیکایی، ســاردینی)جزیره ای در جنــوب جزیــره ی فرانســوی  چــون 
کــه ایــن رســم، هــم  متعلــق بــه ایتالیــا اســت(، التیــن و یونانــی خوانــده می شــود. ازآنجــا 
جنبــه ی مذهبــی و هــم غیرمذهبــی دارد، در مراســم مذهبــی، اجتماعــی و جشــن ها 
اجــرا می شــود. مــوارد اســتفاده ی آن را می تــوان در میکــده یــا میــدان روســتا، همچنیــن 
کــرد. ایــن ســنت  کشــاورزی مشــاهده  گروه هــا و طــی نمایشــگاه های  محافــل مذهبــی و 
ســینه بــه ســینه منتقــل می شــود و بیشــتر بایــد ازطریــق مشــاهده، شــنیدن و تقلیــد 
کــه آن را در دوران  انجــام شــود. ابتــدا بخشــی از نیایش هــای روزانــه پســران جــوان اســت 

کلیســای محلــی تمریــن می کننــد. ُکــر  گــروه  نوجوانــی، در 
گنجینــه ی پاقجــال، به تدریــج از  ــرای احیــای  ــان ایــن ســنت ب باوجــود تالش هــای مجری
کاســته می شــود و ایــن افــول شــدید در انتقــال ایــن ســنت بیــن نســل ها،  ســرزندگی آن 
گــر  گنجینــه ی موســیقیایی اســت. ا ناشــی از مهاجــرت نســل جوان تــر و فقــر حاصــل در 
کاربــرد  اقدامــی صــورت نگیــرد، پاقجــال بــه شــکل موجــود خــود باقــی نخواهــد مانــد و تنهــا 
توریســتی خواهــد داشــت و ارتبــاط آن بــا جامعــه ی محلــی قطــع می شــود. ایــن امــر 

ســبب از بیــن رفتــن معنــا و مفهــوم واقعــی آن می شــود.

)Maloya( مالویا -
سال ثبت: ٢٠٠٩

گونــه ای از موســیقی، آهنــگ و حــرکات مــوزون بیــن بومیــان جزیــره ی رونیــون  مالویــا 
و  آمــد  به وجــود  پیــش  ســال  میلیــون  ســه  حــدود  جزیــره  ایــن   :Reunion( اســت 
از  ترکیبــی  کــه  مالویــا  هنــد(.  اقیانــوس  وســط  اســت  فرانســوی  گرمســیری  جزیــره ی 
کار روی  گاشــی، زمــان  ــردگان آفریقایــی و ماال ــژادی اســت، ابتــدا توســط ب ریشــه های ن
کل جمعیــت جزیــره آن را یادگرفتنــد. مالویــا  کشــت زارهای نیشــکر ایجادشــد و ســرانجام 
ــرا  ــی اج ــا آالت ضرب ــراه ب ــر هم ُک ــروه  گ ــواز و  ــک تک ن ــن ی ــی بی گفت وگوی ــورت  ــدا به ص ابت
ــا، هــم از نظــر محتوایــی و هــم از نظــر  می شــد. امــروزه تغییــر فزاینــده ای در شــکل مالوی
ســازها )بــا ورود ســازهایی ماننــد: جمبــه ]Djembe: نوعــی طبــل اســت و چهــار حــرف 
کــه بدنــه ی ســاز از آن ســاخته می شــود[،  اول آن یعنــی »Djem« بــه درختــی برمی گــردد 
کــه بــا اجــرای  سینتی ســایزر و طبــل( ایجــاد شــده اســت. موســیقی و حــرکات مــوزون 
ک، ریــگا یــا َجــز اســت و  هنرمنــدان حرفــه ای و نیمه حرفــه ای همــراه اســت، ترکیبــی از را
کوبــه ای اســتفاده می شــود. هرچنــد مالویــا به عنــوان بخشــی- در آن از شــعر و ســازهای 
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ایــن قهرمانــان یــا حیوانــات افســانه ای، نمــاد چهره هــای محلــی معاصــر، شــخصیت ها 
بــا اژدهــا،  ج  نبــرد َســنت جر یــا اســطوره ای هســتند.  گروه هــای تاریخــی، مذهبــی  یــا 
در شــهر مونــه بــه نمایــش درمی آیــد. بایــارد)Bayard( کــه اســبی اســت افســانه ای در 
 :Charle mange( بــه نمایــش درمی آیــد مــان، در شــهر دندرمونــد  اســطوره ی شــاقل 
قدرتمندتریــن پادشــاه فرانســه در ســال ٨٠٠ بعــد از میــالد ملقــب بــه پــدر اروپــا( و پــدر 
کســه  کــه در شــهر  و مــادر قئــوز)Reuze( شــخصیت های محبــوب خانوادگــی هســتند 
بــا  بــوده و  گروه هــای مذهبــی و غیرمذهبــی  از  اجرامی شــوند. اجراهــا بیشــتر ترکیبــی 
این کــه از شــهری بــه شــهر دیگــر متغیــر اســت، همــه ی آن هــا همــواره از الگویــی یکســان 
ارتبــاط  زندگــی شــهری  یــا  اســطوره  تاریــخ،  بــا  بایــد  یعنــی غول هــا  پیــروی می کننــد؛ 

داشــته باشــند.
غول هــا و اژدهاهــا بــا حضــور در نقــش بازیگــران اصلــی، حداقــل ســالی یــک بــار بــه ایــن 
روز  در  تمثال هــا  ایــن  از  هرکــدام  و  می بخشــند  دوبــاره  حیاتــی  مردمــی  جشــن های 
کــه لباس هــای مخصــوص  خاصــی بــه نمایــش درمی آینــد. آن هــا بــا همراهــی هوادارانــی 
بــه اجــرای رویدادهــای تاریخــی در خیابان هــا می پردازنــد. جمعیــت  بــه تــن دارنــد، 
بخش هــای  تــدارک  در  شــرکت کنندگان،  از  بســیاری  و  می افتنــد  راه  دســته ها  دنبــال 
مختلــف مراســم، برگزارگننــدگان را یــاری می کننــد. ســاخت غول هــا و نگهــداری آن هــا 
ــا  ــاختن آن ه ــرای س ــواد الزم ب ــرد م کارب ــون  ــه فن ــی ب گاه ــالش و آ کار و ت ــا  ــتلزم ماه ه مس
اســت. هرچنــد ایــن تمثال هــا در معــرض نابــودی ســریع نیســتند امــا تحــت فشــارهای 
کــه ایــن  گردشــگران هســتند  کــز شــهری و افزایــش  بســیاری ازجملــه تغییــرات اساســی مرا

امــر منجــر بــه نابــودی طبیعــت مردمــی و خودجــوش جشــنواره می شــود.

10

کان دارد، ولــی بــه مــرور زمــان تبدیــل بــه مرثیــه ای علیــه بــرده داری   بــه پرســتش نیــا
گذشــته، نماینــده ی هویــت ایــن جزیــره شــده اســت. تمــام  شــده و طــی ســی ســال 
ــوری  ــت، به ط ــراه اس ــا هم ــا مالوی ــره، ب ــی جزی ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــای اجتماع رویداده
کــه ایــن موســیقی وســیله ای بــرای ابــراز حقــوق سیاســی مــردم شــده اســت. امــروزه مالویــا 
ــوزش  ــز آم ــان و نی ــهور جه ــدان مش ــدادی از هنرمن ــه تع ــر، ازجمل ــروه معتب ــط ٣٠٠ گ توس
کــه  تخصصــی آن در هنرکــده ی جزیــره ی رونیــون زنــده نگــه داشــته می شــود. مالویــا 
عنصــر هویــت ملــی، نمونــه ای از اختــالط فرهنگــی، معیــار اخالقــی و الگــوی یکپارچگــی و 
همبســتگی مــردم محســوب می شــود؛ هرگــز متأثــر از تغییــرات اجتماعــی، حضــور نیافتــن 

ــت. ــوده اس کان، نب ــا ــت نی ــیوه ی بزرگداش ــور ش ــی و همین ط ــواداران اصل ه

- دسته ی غول ها و اژدهاها )مشترک در بلژیک و فرانسه(
سال ثبت: ٢٠٠٨

ــا اژدهاهــا، بخــش  ــات ی گروه هــای ســنتی از تمثال هــای عظیم الجثــه ی غول هــا، حیوان
کشــور فرانســه و بلژیــک دربرمی گیرنــد.  اصلــی نمایش هــای مردمــی و آیینــی را در دو 
در  پانزدهــم،  قــرن  اواخــر  در  مذهبــی  گروه هــای  در  بــار  اولیــن  بــرای  تمثال هــا  ایــن 
هویــت  نمــاد  به عنــوان  امــروز،  و  کــرد  پیــدا  ظهــور  اروپایــی  شــهرهای  از  بســیاری 
 ،)Dendermonde(دندرمونــد ،)Mons(مونــه بلژیکی هــا در شــهرهای  از  گروهــی  بــرای 
میشــلن)Mechelen(، آت)Ath(، بروکســل)Brussels(؛ و در شــهرهای فرانســه ازجملــه 
گرفته  کســه)Cassel( به خدمت  دوآی)Douai(، پزونا)Pezenas(، تاقســکو)Tarascon( و 
می شــود تــا ایــن ســنت ها، مانــدگار بماننــد. غول هــا و اژدهاهــا به صــورت تمثال هــای 
کــه ارتفــاع آن هــا تــا ٩ متــر و وزن شــان بــه ٣٥٠ کیلوگــرم می رســد.  عظیم الجثــه ای هســتند 
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نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در فرانسه
ــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت  ــه فرانســه را دارن کــه قصــد ســفر ب گردشــگرانی 

فرماینــد:

هنــگام وقــوع جــرم بــا شــماره ۱۷ تمــاس بگیریــد، پلیــس ملــی درشــهرها و ژاندارمــری در 
روســتاها فعــال مــی باشــند.

کشــور هــای جهــان مــی  خ جــرم جنایــت در فرانســه بســیار پاییــن و یکــی از امــن تریــن  نــر
گروههــای خالفــکار و مــکان هــای  باشــد. امــا بهتــر اســت از رفتــن بــه حومــه شــهر، مقــر 
کثــر ایــن مــکان هــا از نواحــی توریســتی فاصلــه  کنیــد. البتــه ا توزیــع مــواد مخــدر اجتنــاب 

دارنــد.
در نواحــی توریســتی مراقــب جیــب برهــا و قــاپ زن هــا باشــید. آنهــا ممکــن اســت بــرای 

راهنمایــی بــه شــما نزدیــک شــوند.
آب شــیر، آشــامیدنی مــی باشــد. در بعضــی مناطــق روســتایی بهتــر اســت از آب بطــری 

کنیــد. اســتفاده 
کــزی درمانــی در فرانســه اســتاندارد بســیار باالیــی دارنــد، داروخانــه هــا در فرانســه بــا  مرا

صلیــب ســبز نشــان داده مــی شــوند.
حــق ویزیــت یــک پزشــک معمولــی ۲۳ یــورو مــی باشــد، امــا بعضــی از متخصصــان بیشــتر 

کننــد. از آن دریافــت مــی 
در مواقــع فــوری مــی توانیــد بــه صــورت رایــگان بــا فوریــت هــای پزشــکی ۱۵، فوریــت هــای 

قانونــی ۱۷، آتــش نشــانی ۱۸ و شــماره هــای فــوری اســتاندارد اروپــا ۱۱۲ تمــاس بگیریــد.
کشــیدن در امــکان ســر پوشــیده، عمومــی، خصوصــًا ایســتگاه هــای متــرو ممنــوع  ســیگار 

مــی باشــد.
کــن عمومــی خصوصــًا متــرو یــا رســتوران بــا صــدای بلنــد صحبــت  کنیــد در اما ســعی 
کار  کــه شــما در حــال تفریــح هســتید امــا جامعــه میزبــان مشــغول  نکنیــد، درســت اســت 

روزمــره خــود مــی باشــند.
که اجناس را از قفسه بردارد. کثر فروشگاه ها باید از فروشنده بخواهید  در ا

کفــش ورزشــی ســفید،  گردشــگران بــه نظــر نرســید، بهتــر اســت  گــر مــی خواهیــد شــبیه  ا
کاله بیــس بــال و شــورت نپوشــید.

ــلوار،  ــت، ش ــمی )ک ــای رس ــاس ه ــا لب ــتریان ب ــط مش ــس فق ــای لوک ــتوران ه ــی از رس بعض
کــراوات( را مــی پذیرنــد.

کسب نمایید.  با سفر به فرانسه می توانید تجربه ای منحصر به فرد در زندگی خود 

گردشگران در فرانسه اقامتگاه های 
ــای  ــتودیو ه ــا و اس ــان ه ــا، آپارتم ــی در فرانســه ویاله ــای اقامت گزینــه ه ــی از بهتریــن  یک
گوســت بــه صــورت هفتگــی )شــنبه تــا  کــه در مــاه هــای جــوالی و آ اجــاره ای مــی باشــند 
شــنبه( اجــاره داده مــی شــوند. ایــن اقامتــگاه هــا انــواع ســاده تــا لوکــس را دارنــد، یکــی از 
کــه ایــن اقامتــگاه هــا ارائــه مــی دهنــد، آشــپزخانه هــای پــر از مــواد  گزینــه هــای رقابتــی 

غذایــی اســت.
گردشــگری داده  کــه توســط وزارت  درجــه بنــدی هتــل هــا از ۱ تــا ۴ ســتاره مــی باشــد 
خ هــا بــر اســاس درجــه، مــکان و فصــول یــا رویدادهــای مختلــف متفــاوت  مــی شــود. نــر

مــی باشــد.
خ یــک هتــل ســه ســتاره بــرای یــک اتــاق دونفــری بــدون صبحانــه، ۷۰ تــا ۱۱۰ یــورو مــی  نــر
ــک  کوچ ــب  ــار اغل ــای قط ــتگاه ه ــک ایس ــا نزدی ــهر ی ــز ش ــع در مرک ــای واق ــل ه ــد. هت باش
)۱۵-۳۰اتــاق( و هتــل هــای بزرگتــر در حومــه شــهر واقــع مــی باشــند. مــی توانیــد از هتــل 
ج شــهر قــرار  کــه در خــار کنیــد. حمــل و نقــل از هتــل هــای بــزرگ  کوچکتــر اســتفاده  هــای 

دارنــد، بــه مرکــز شــهر پاریــس بســیار مشــکل مــی باشــد.

کردن در فرانسه خرید 
کننــد، در نتیجــه، بیــرون مناطــق  گوســت ســفر مــی  بســیاری از فرانســوی هــا در مــاه آ
نانوایــی هــا و …( در  تــر )قصابــی هــا،  کوچــک  از فروشــگاه هــای  توریســتی، بســیاری 
کــز  کــز درمانــی نیــز مــی شــود، امــا در مرا ایــن مــاه بســته خواهنــد بــود. ایــن موضــوع مرا
توریســتی، مغــازه هــا بــاز خواهنــد بــود. در ایــن مــاه هــا بســیاری از جاذبــه هــا شــلوغ 

خواهنــد بــود.
کــه توســط ۲۳ کشــور اروپایــی مــورد اســتفاده قــرار مــی  پــول رایــج فرانســه یــورو مــی باشــد 
گیــرد. هــر یــورو بــه ۱۰۰ ســنت تقســیم مــی شــود. بعضــی از ارز هــا نظیــر دالر امریــکا و پونــد 
ــز توریســتی پذیرفتــه مــی شــود. رســتوران  ک انگلیــس نیــز در بعضــی جاهــا، خصوصــًا مرا
گذارنــد. بعضــی از هتــل  خ هــای خــود را پشــت پنجــره بــه نمایــش مــی  هــا و هتــل هــا نــر
کــم  هــای قیمــت هایــی پاییــن تــری را از آنچــه پشــت پنجــره زده انــد، خصوصــًا در فصــول 
کوچتــری را پیــدا  ــز تجــاری شــهر، شــما فروشــگاه هــای  ــه مــی دهنــد. در مرک ــق، ارائ رون
کــرد و فروشــگاه هــای بــزرگ در حومــه شــهر قــرار دارنــد. قیمــت هــای بــا مالیــات  خواهیــد 

نشــان داده مــی شــوند.
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Paris شهر پاریس
شــهر ادبیــات، شــهر ســینما، فلســفه، تئاتــر، مــد، شــهر خوردنی هــای رنگارنــگ. پاریــس: 

جشــن بی کــران! 
ــاد دیده ایــم، در  پاریــس را بــی  آنکــه دیــده باشــیم می شناســیم، پاریــس را در فیلم هــا زی
کنیــم، آثــار اصلــی اش  کرده ایــم, نــام خیابان هــای پاریــس را بلدیــم تلفــظ  کتاب هــا تصــور 
کرده ایــم... دیــدن پاریــس بــه تحقــق  را می شناســیم، رفتــه و نرفتــه بارهــا لمــس اش 
پیوســتن یــک رویاســت؛ دیــداری از یــک دوســت ندیــده ی خــوب. پاریــس دیدنی اســت؛ 

دوســت داشتنی اســت. 
طوالنــی،  و  تودرتــو  داالن هــای  بــا  دارد  قدیمــی  متروهــای  بزرگیســت.  شــهر  پاریــس 
ــر  ــس از زی ــی پاری ــد. ول ــل می کن ــم وص ــه ه ــهر را ب ــه ی ش ــه هم ک ــق  ــد و عمی ــای بلن پله ه
ــد از روی زمیــن  ــدارد. پاریــس را بای ــا مترویــی قدیمــی چنــدان لطفــی ن زمیــن، آن هــم ب
گاهــی پیــاده. حتــی می شــود بــه دنبــال اتوبــوس شــماره ی ٩٦  دیــد، بــا اتوبوس هــا و 

گشــت و یــادی از فیلــم Bitter Moon کــرد! 
مغازه هــای  بــا  پهــن  و  بلنــد  اســت  خیابانــی  پاریــس  آشــناترین های  از  شــانزه لیزه، 
نمایندگــی  بــر  عــالوه  می توانیــد  شــانزه لیزه  در  بــرق.  و  زرق  پــر  و  گــران  رویایــی، 
معروف تریــن مارک هــای دنیــا )از جملــه مغــازه ی معــروف لویــی ویتــون(، تعــداد زیــادی 
ــک  ــانزه لیزه از ی ــد. ش ــم ببینی ــینما ه ــازه و س ــتوران، مغ ــی، رس ــین دیدن ــگاه ماش نمایش
ــرت  ــاق نص ــا ط ــروزی ی ــروف دروازه ی پی ــای مع ــا آن بن ــارل دوگل ب ــدان ش ــه می ــرف ب ط
کــه یادبودی اســت از شــهدای انقــالب فرانســه و  )آرک دو تریومــف( منتهــی می شــود 
ــان جنــگ نیــز روی دیوارهــای طــاق نوشــته  ــام فرماندهــان و قهرمان جنــگ ناپلئــون.  ن
کنکــورد اســت بــا ســتون بلنــد اهدایــی از  شــده اســت. انتهــای دیگــر خیابــان میــدان 
کنــون بــه باغــی تبدیــل  کاخ هــای ســلطنتی فرانســه بــوده و ا کــه از  مصــر و بــاغ توئیلــری 
کــه بــه مــوزه ی لــوور منتهــی می شــود. شــانزه لیزه روزهــای آخــر ســال میــالدی  شــده 
کــی  کوچــک و زیبــای خورا بســیار دیدنی اســت. پیــاده روی خیابــان در قلمــرو دکه هــای 
کریســمس اســت. چراغانــی خیابــان هــم آدم را مجنــوِن زیباتریــن  کوچــک  و هدایــای 

خیابــان جهــان می کنــد. 
امــا پاریــس ایفــل اســت و ایفــل پاریــس. ایفــل نمــاد بلنــدی و اســتقامت و نمــاِد مســلم 
کل شــهر و پیــچ و تــاب رود ســن از بــاالی  ج و دیــدن  شــهر اســت. بــرای بــاال رفتــن از بــر
آن، بایــد در صف هــای طوالنــی ایســتاد، ولــی در نهایــت تحمــل ایــن صف هــای چنــد 
ــگ از- ــای رنگارن ــن عکس ه ــا، گرفت ج دنی ــر ــناترین ب ــاالی آش ــدم زدن در ب ــه ق ــاعته ب س

ج و منظره ی شهر می ارزد.  بر
ــی   ــه یادماندن ــک ب ــروف اش بی ش ــه ای مع ــرم شیش ــا ه ــوور ب ــکوه ل ــوزه ی باش ــدار از م دی
روی  مــوزه  مهم هــای  خاطــر  همیــن  بــه  می خواهــد.  هــم  زیــادی  وقــت  امــا  اســت، 
نقشــه ای مشــخص شــده تــا بــه راحتــی بتــوان مونالیــزا، مجســمه ی ونــوس میلــو، نقاشــی 
ــوح حمورابــی و تکه هایــی از تخــت جمشــید را  تاج گــذاری ناپلئــون، بانــوی صخره هــا، ل
کــرد و دیــد و لــذت بــرد... یــا شــاید هــم حســرت خــورد!  درگالری هــای مختلــف آن پیــدا 
کــه از ناقوس هــای ســنگین و  گوژپشــتی می انــدازد  کلیســای نوتــردام، کــه مــا را بــه یــاد 
کنــار رود ســن  بزرگــش آویــزان می شــد، کلیســایی عظیــم اســت و دیدنــی و شــلوغ؛ در 
بــه آن آســان اســت. پیشــنهاد می کنیــم یکــی از مدال هــای  واقــع شــده و دسترســی 
کنیــد. نوتــردام  کلیســا روشــن  کلیســا را بــرای خــود بــه یــادگار ببریــد، یــا شــمعی در  طالیــی 

کلیســایی دیــده می شــود.  کمتــر  کــه در  روح عجیبــی دارد 
کوچه هــای باریــک منتهــی بــه بلــوار سن میشــل مرکــز تجمــع رســتوران های مختلــف 
کلیســای نوتــردام  کوچه هــای محلــه ای روبــه روی  اســت. رســتوران ها تنــِگ هم دیگــر در 
کــه باشــد دم در ایســتاده اند و شــما را  گرفته انــد، مغازه دارهــا در هــر فصلــی هــم  قــرار 
بــرای  از بهتریــن مکان هــا  بــه داخــل دعــوت می کننــد. کوچه هــای سن میشــل یکــی 
ــدن  کوچه هــا و خوان ــردن  ک ــاال و پاییــن  ــار ب ــا چنــد ب گذرانــدن شــب در پاریــس اســت. ب
منــوی غــذای نصــب شــده ی بیــرون، انتخــاب خوبــی خواهیــد داشــت. پاریــس شــهر 
ــا بقیــه ی جاهــا  غذاهــا، کافه هــا و رستوران هاســت. حتــی ســاندویچ های پاریــس هــم ب

فــرق می کنــد.
دهیــد.  ســفارش  را  قهوه هــا  و  کیک هــا  بهتریــن  می توانیــد  پاریــس  کافه هــای  در 
کنــار  کوچــک داخلــی و صندلی هــای چیــده شــده در  بــه فضــای  پاریســی  کافه هــای 
خیابــان معروف انــد. خیلــی اوقــات درون آن هــا موســیقی زنــده و اطــراف آن هــا نقاشــان 
بــرای شــما  نوازنده هــای دوره گــرد همــراه طعــم قهــوه ی بی نظیــر، عصــری دلپذیــر  و 
آداب  بــا  را  دنیــا  غذاهــای  خوشــمزه ترین  و  عجیب تریــن  رســتوران هایش  می ســازند. 
در  آن  تــای   ١٠ جهــان،  برتــر  رســتوران   ٥٠ از  می کننــد.  ســرو  فرانســوی ها  مخصــوص 
کــه در همــه ی دکه هــای شــهر  کرپ هــای فرانســوی  پاریــس قــرار دارد. غیــر از این هــا 
کــه فقــط در پاریــس می تــوان  یافــت می شــود یکــی از خوشــمزه ترین چیزهایــی اســت 
کالبــاس و پنیــر یــا مخلفــات دیگــری  کــرد. کرپ هــا بــه انتخــاب شــما بــا شــکالت یــا  پیــدا 

بی نظیرنــد.  و  می شــوند  پــر 

شهر پاریس
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ادامــه ی همــان بلــوار ســن میشــل بــه بلــوار ســن ژرمــن مشــهور در رمــان در جســتجوی 
کــه پایــگاه نویســندگان و روشــنفکران  زمــان از دســت رفتــه در مرکــز شــهر منتهــی می شــود 

پاریســی اســت و نزدیــک بــه رود ســن و دانشــگاه ســوربن اســت. 
َســکره کور  کلیســای  بــه  شــهر،  شــمال  در  مونمارْتــر،  پاریــس،  منطقــه ی  بلندتریــن 
ــارت  ــن عم ــردام دومی ــد از نوت ــکره کور بع ــت. َس ــهور اس ــاالی آن مش ــدس(در ب ــب مق )قل
ــان و  ــان، نقاش ــد دستفروش ــه پاییــن بیایی ک ــر را  ــه ی مونمارت ــس اســت. تپ ــی پاری مذهب
کرده انــد پــر  کــه منطقــه را بــه مــکان پــر شــوری تبدیــل  نوازنده هــای خیابانــی را می بینیــد 
گردشــگری  از زندگــی و هیجــان، بــه همیــن خاطــر ایــن جــا از پرطرفدارتریــن مکان هــای 

پاریــس شــده اســت. 
کافــی در پاریــس  گــر بــه انــدازه  تعــداد روزهــای انــدک، کفــاف اعجــاز پاریــس را نمی دهــد. ا
کاخ هــای  ج شــهر و بــه مجموعــه  می مانیــد، حتمــا بــا قطارهــای RER ســری بــه خــار
باشــکوه و تاریخــی ورســای بزنیــد. عصــر هــم بــه دیــدار صــادق هدایــت، غالمحســین 
ک در قبرســتان پرالشــز برویــد. روز بعــد مــوزه ی ژرژ  ســاعدی، پروســت، شــوپن و بالــزا
پمپیــدو )مــوزه ی ملــی هنــر مــدرن( و در نهایــت مــوزه ی اورســی )مــوزه ی نقاشــی( را هــم 

ببینیــد. 
کــه شــده روزی  کــرده باشــید، بــه بهانــه ی او هــم  کودک تــان بــه پاریــس ســفر  گــر بــا  امــا ا
بــا  بــرای دیــدار از دیزنی لنــد درنظــر بگیریــد. شــهر دیزنــی، شــهربازی بزرگــی  اســت  را 
کــودکان بهشــت اســت و بــرای  کارتون هــای والت دیزنــی. بــرای  شــخصیت های معــروف 
ــا  ــدار ب ــان وعــده ی دی ــودک درون ت ک ــه  ــر ب گ کننــده؛ مخصوصــًا ا بزرگتر هــا بســیار ســرگرم 
کارتون هــای زمــان بچگی تــان را داده باشــید. دیزنی لنــد ٣٠ کیلومتــری پاریــس واقــع 

ــا قطــار بــه راحتــی قابــل دسترســی اســت.  شــده و ب
ــد. از یــک  ــر بخوری ــه مشــکالتی ب ــر فرانســوی بلــد نباشــید، ممکــن اســت ب گ در پاریــس ا
ــد و از ســوی دیگــر خیلــی  ــا قومیت هــای مختلــف در شــهر بســیار زیادن ســو مهاجریــن ب
گذاشــتن تابلــو و یادداشــت راهنمــا بــرای  انگلیســی بلــد نیســتند. در نظــم و ترتیــب و 
شــما هــم بــه پــای آلمانی هــا نمی رســند، خصوصــًا بــا توجــه بــه شــلوغی جاهــای دیدنــی 
گــردش  کــدام از آن هــا، بهتــر اســت از قبــل برنامــه ی  و توریســتی و صف هــای طوالنــی هــر 
ــان  ــه مقصدت ــا بعــدًا مجبــور نباشــید پرســان پرســان خــود را ب کنیــد ت خــود را مشــخص 
ــا  ــر ایم گ ــی ا ــه حت ک ــت را دارد  ــن خاصی ــوی ها ای ــیدن از فرانس ــوال پرس ــا س ــانید. ام برس
و اشــاره ی جوابشــان فایــده ای بــرای شــما نداشــت، از شــنیدن زبــان آهنگیــن و زیبــای 

فرانســه سرمســت شــوید! 
دیــدن بهــار در پاریــس بی نظیــر اســت، تابســتانش زیباســت و پاییــزش رویایــی. ســفر 
گاهــی صف هــا هســتید.  ــه شــما تمــام مدتــش را در خیابان هــا و  ک پاریــس سفری ســت 
بــرای همیــن دیــدار از پاریــس در زمســتان بــه تحمــل شــما از ســرما بســتگی دارد. در عیــن 

حــال شــب ســال نــوی میــالدی در پاریــس فرامــوش نشــدنی اســت. 
هتل هــای پاریــس بــه بد ســتاره بــودن معروفنــد. هتل هــای ٤ ســتاره اش بــه انــدازه ی 
گراننــد. هــر  دو ســتاره ی شــهرهای دیگــر در نظــر می آیــد. هتل هــا بــه همــان نســبت هــم 
چــه هتــل بــه منطقــه ی یــک و مرکــز شــهر نزدیک تــر باشــد، طبعــًا گران تــر اســت. خوبــی ِ 
کــه شــما تمــام وقتتــان را در خیابان هــا و آثــار دیدنــی پاریــس هســتید  پاریــس ایــن اســت 
کنــار ایســتگاه متــرو  کــه هتل تــان در  و هتــل چیــزی نیســت جــز مکانــی بــرای خــواب. ایــن 
کرواســان های  کافیســت. بــه صبحانــه ی هتــل هــم فکــر نکنیــد؛ کافه هــای پاریــس  باشــد 
هــم  مک دونالــد  صبحانه هــای  طعــم  حتــی  بی نظیــر.  قهوه هــای  و  دارنــد  محشــری 
در پاریــس متفــاوت و خــوب اســت. ورودی موزه هــا و ایفــل و ســایر مــکان توریســتی 
خیلــی زیــاد نیســت و بــه طــور متوســط هفــت الــی هشــت یــورو می شــود. یادتــان باشــد 
کوچــک ایفــل و  کنــار بگذاریــد، مجســمه های  بودجــه ای بــرای ســوغاتی های پاریــس 

ــا هســتند.  ــی از پاریــس زیب ــوور، یادگاری هــای خوب ســوغاتی های فروشــگاه مــوزه ی ل

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
کفــش  کیــف و  - پاریــس شــهر مــد اســت. بســیاری از دفاتــر اصلــی مارک هــای معتبــر 
و لبــاس و عطــر در پاریــس اســت. هفتــه ی مــد پاریــس یــک فســتیوال دیدنــی اســت. 
کاخ ورســای برگــزار  ایــن فســتیوال دو بــار در ســال، در اواخــر ژانویــه و اواخــر ســپتامبر در 

می شــود. 
- مولــن روژ و لیــدو، دو ســالن تئاتــر معــروف در منطقــه ی شــمال شــهر پاریــس هســتند. 
برنامه هــای تئاتــر ترکیبــی از تمــام هنرهــای نمایشــی و موزیــکال اســت. بلیط هایــش 
ــوص  ــا، به خص ــن برنامه ه ــدن ای ــد. دی ــیار پرطرفدارن ــی بس ــاال( ول ــه ب ــورو و ب ــران )٨٠ ی گ

ــی ارزد. ــه اش م ــه تجرب ــه ب ک ــت  ــدو چیزی س لی
کردن سکانـس های  گر اهل سینــــما باشید یکی از ســرگرمی هایــــتان می تـواند پیـــدا  - ا

کــد،  آشــنا در فیلمهــا باشــد: میــدان شــارل دوگل در روز شــغال، هــرم لــوور در داوینچــی 
کتابفروشــی شکســپیر و شــرکا )تقریبــًا روبــروی  ســالن تئاتــر مولــن روژ در فیلــم مولــن روژ، و 
نوتــردام( در چندیــن فیلــم مختلــف. حتــی ممکــن اســت بــا هــر رســتوران پاریســی بــه 
کارتــون راتاتویــی بیفتیــد. ضمنــًا بــه فروشــگاه بــزرگ فیلــم و موزیــِک  یــاد مــوش ِ کوچــک 

ــان شــانزه لیزه حتمــًا ســری بزنیــد. پشــیمان نمی شــوید!  ویرجیــن در خیاب
کجــا شــروع  کــه نمی دانیــد پاریــس را از  گردشــگری پاریــس بــرای موقعــی  - اتوبوس هــای 
گیــج شــده اید راه حــل خوبــی اســت. توقــف  ــه  ک ــد  کنیــد و آن قــدر برنامــه در ذهــن داری
ایــن اتوبوس هــا فقــط در مقابــل آثــار دیدنــی پاریــس  اســت و از بلیــط اتوبــوس و متــرو 

ــا دو روز.  ــرای مــدت یــک ت ــا ٣٠ یــورو ب ــر اســت: ٢٥ ت گران ت کمــی 
در  هتــل  گرفتــن  مــا  اســت.   ١٣ تــا   ١ مناطــق  هتــل  گرفتــن  بــرای  منطقــه  بهتریــن   -
گــذار در شــب را در ایــن مناطــق( بــه شــما پیشــنهاد  گشــت و  منطقــه ١٧ و ١٨ را )و حتــی 
نمی کنیــم. هــر نقشــه ای از پاریــس داشــته باشــید، منطقه هــای شــهر رویــش مشــخص 

ــد.  شــده ان
کــردن در پاریــس متفــاوت اســت. ارزان نیســت، ولــی اجنــاس زیبایــی می یابیــد.  - خریــد 
ــی از  ــدان ایتال ــد می ــز خری ــاس و مرک ج مون پارن ــر ــس، ب ــه ی الدفان ــت، منطق ــری الفای گال

کــز خریــد معــروف پاریــس هســتند.  مرا
گزینــه ی بســیار خوبــی اســت.  - بــرای رفــت و آمــد در پاریــس، کارت هــای پاریــس ویزیــت 
کارت هــا رفــت و آمــد بــا متــرو، اتوبــوس، قطارهــای RER و آسانســور- قطارهــای  ایــن 
مونمارتــر را در بــر می گیــرد و بــه صــورت ١، ٢، ٣ و ٥ روزه وجــود دارد. بلیت هــای یک طرفــه 

کــرد. )یک ســاعته( را نیــز از دســتگاه های درون ایســتگاه های متــرو مــی تــوان تهیــه 

دیدنی های پاریس 
ج ایفل  - بر

- کلیسای نوتردام 

- طاق نصرت 

- موزه ی لوور 

- خیابان شانزه لیزه 

کنکورد  - میدان 

- باغ توئیلری 

- قبرستان پرالشز 

- بلوار سن ژرمن و سن میشل، آبشار میدان سن میشل 

- سکره کور و مونمارتر 

- کاخ ورسای 

گارنیه  - اپرای 

- موزه ژرژ پمپیدو 

- شهر دیزنی 

- کلیسای مادلین 

ج مون پارناس  - گالری الفایت … بر

 ِ نیویــورک  بلنــد؛  آســمانخراش های  و  ج هــا  بر - الدفانــس )منطقــه ی تجــاری و مرکــز 
پاریــس( 

- مولن روژ، لیدو 

- موزه ی جنگ 

- باغ لوکزامبورگ 

- کاخ الیزه ) مقر رسمی ریاست جمهوری( 

- موزه ی اورسی
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تاریخچه
میــالد  از  قبــل  ســال   ٢٥٠ کــه  بودنــد  ســلت ها  تیــره ی  از  قبیلــه ای  و  قــوم  پاریزی هــا 
کــه مــا امــروز بــه اســم پاریــس می شناســیمش.  کن شــدند  مســیح، آمدنــد در جایــی ســا
ایــن قــوم بیشــتر اهــل قایق رانــی و تجــارت بودنــد و چــون سررشــته ی زیــادی از امــور 
کردنــد،  از میــالد به شــان حملــه  جنگــی نداشــتند، وقتــی رمی هــا در ســال ٥٢ قبــل 
کننــد. رمی هــا در پاریــس زیــاد بیــکار ننشســتند: هــم اســم  مجبــور شــدند شــهر را تســلیم 
گذاشــتند لوتشــیا، کــه حتمــًا کار ســخت و وقت گیــری بــوده،  کردنــد و  شــهر را عــوض 
ــه  ک ــا  ــاختند. بعده ــا س ــر آن ج ــر و آمفی تئات ــد و تئات ــام و معب کاخ و حم ــه  ــک عالم ــم ی ه
کردنــد -چــون البــد بــا زبــان خــوش بیــرون  ژرمن هــا ایــن قــوم را بــه زور از پاریــس بیــرون 
کــه اوضــاع  کوتاهــی از رونــق افتــاد، امــا زیــاد طــول نکشــید  نمی رفتنــد- شــهر بــرای مــدت 

گذاشــتند پاریــس.  ــاره  مثــل ســابق شــد، حتــی اســمش را هــم دوب
ــاع  ــا اوض ــوری فرانک ه ــس، امپرات کلووی ــاه  ــرگ ش ــد از م ــالدی، بع ــم می ــده ی شش در س
کشــور تبدیــل شــد بــه چندتــا ایالــت  کاًل از هــم پاشــید و  کــه  کــرد، بــه طــوری  بــدی پیــدا 
خودمختــار. البتــه پاریــس ایــن وســط چنــدان ضــرر نکــرد و پایتخــت یکــی از ایــن ایالت هــا 
کــه در ســال ٩٨٧ میــالدی، یــک آقایــی بــه  شــد و پایتخــت هــم باقــی مانــد، تــا وقتــی 
کشــور. تــا قــرن  کــرد پایتخــت  کاپــه پادشــاه فرانســه شــد و پاریــس را هــم  اســم هوگــو 
کــه چنــد تــا دانشــگاه و  ســیزدهم اتفــاق خیلــی مهمــی در تاریــخ پاریــس نیفتــاد، جــز ایــن 

ــد.  ــق دادن کادمیــک تویــش راه انداختنــد و تجارتشــان را هــم رون موسســه ی ا
ســده ی ســیزدهم میــالدی، بــرای پاریــس ســده ی خوبــی نبــود. آن موقــع انگلســتان و 
گذاشــتند جنگ هــای  کــه بعــد از تمــام شــدن، اســمش را  فرانســه درگیــر جنگــی بودنــد 

ــد، چــون ایــن جنــگ درســت صــد و  ــد شــمردن بلــد نبودن کــه الب صــد ســاله، هــر چنــد 
کنیــد اوضــاع آن موقــع چه طــور  کشــید. دیگــر خودتــان حســاب  شــانزده ســال طــول 
کــه شــارل هفتــم  کــرد. تــا وقتــی  گــذار  بــوده؛ پاریــس حتــی عنــوان پایتختــی اش را هــم وا

کــرد پایتخــت.  در ســال ١٤٣٧ پادشــاه شــد و دوبــاره پاریــس را 
کــرده  اتفــاق مهمــی بعــدی، انقــالب فرانســه بــود. فرانســوی ها بــا ایــن خیــال انقــالب 
گیــر ناپلئــون بناپــارت افتادنــد  کــه  کــه اوضاعشــان بهتــر بشــود، امــا طولــی نکشــید  بودنــد 
کار نمی کــرد، بلکــه مــردم را  کنــد و خــودش هــم ایــن  کل اروپــا را تصــرف  کــه خیــال داشــت 
کــم  می فرســتاد بجنگنــد. آن موقــع را می گفتنــد عصــر طالیــی اروپــا. اوضــاع پاریــس هــم 
کشــید:  کــه آمــد، دســتی هــم بــه ســر و روی شــهر  گرفــت. ناپلئــون ســوم  کــم ســر و ســامان 
کنــد و وضــع بهداشــت  راه آهــن راه انداخــت و داد بــارون هاوســمن، خیابان هــا را عریــض 
را هــم ســر و ســامان بدهــد. بعــدش وبــا همه گیــر شــد و بیســت هــزار نفــر از مــردم پاریــس 

از دنیــا رفتنــد. 
ح جنگ هــای بعــدی درد نمی آوریــم، فرانســه بــا پــروس جنگیــد و بعــد  ســرتان را بــا شــر
هــم جنــگ جهانــی اول شــروع شــد و پاریــس لطمه هــای زیــادی دیــد، امــا بعــد معــروف 
شــد بــه پایتخــت فرهنگــی دنیــا و هنرمنــدان زیــادی تحویــل جامعــه داد. خوشــبختانه 
کردنــد، خیلــی بــه آن آســیب  کــه آلمانی هــا طــی جنــگ جهانــی دوم شــهر را اشــغال  وقتــی 
کــرد و اوضــاع حمــل و نقلــش  گســترش بیشــتری پیــدا  نرســاندند. بعــد از جنــگ هــم شــهر 

گرفــت.  هــم ســر و ســامان 
امروز پاریس یکی از دیدنی ترین شهرهای توریستی دنیا به شمار می رود. 
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وسایل نقلیه
ــا  ــای پیــاده اســت و بعــد از آن، ب ــا پ گــردش در پاریــس، ب ــرای  بهتریــن و ارزان تریــن راه ب

متــرو.
کمــی  ١٦ خــط متــرو در پاریــس وجــود دارد و قطارهــای ایــن خطــوط، بــا فاصلــه ی زمانــی 

کار می کننــد. از ٥ صبــح تــا ١٢:٣٠ شــب 
کافه هــا  گــر  پیــاده روی در پاریــس، حــس خوبــی از ایــن شــهر نورانــی بــه شــما می دهــد. ا
ــی  ــهر را ط کل ش ــد  ــاید بتوانی ــد، ش کنن ــه تان  ــف وسوس ــرای توق ــد ب ــگاه ها نتوانن و فروش
چنــد ســاعت بپیماییــد. بســیاری از توریســت ها هــم از همیــن قابلیــت پیــاده روی در 
گــر  کــه بتواننــد، روی زمیــن می ماننــد. بــه هــر حــال ا شــهر اســتفاده می کننــد و تــا جایــی 
کــه پیــاده  کمتــر از دو ایســتگاه متــرو باشــد، از نظــر زمانــی هــم فرقــی نمی کنــد  مســیرتان 

کنیــد و ســوار متــرو شــوید.  کــج  برویــد یــا بخواهیــد راهتــان را 
کمــی بهتــر  کثیفــی پیاده روهــای پاریــس را شــنیده بودیــد؟ االن البتــه اوضــاع  وصــف 
کننــد، جریمه هــای  کــه در پیاده روهــا خــراب کاری  بــرای صاحبــان حیواناتــی  شــده، 
گاهــی هــم خیابان هــا را تمیــز می کننــد، امــا هنــوز هــم بایــد حواســتان  ســنگین می برنــد و 

جمــع باشــد. 
کــه  باریک انــد  آن قــدر  قدیمی ترهــا،  آن  مخصوصــًا  پاریــس،  خیابان هــای  از  بعضــی 
بــه زور می توانــد از داخلشــان رد شــود. طبعــًا ایــن خیابان هــا پیاده روهــای  ماشــین 
گذارشــان  کســی های زرنــگ پاریســی  کــه راننــده تا گاهــی پیــش می آیــد  باریکــی دارنــد و 
بیفتــد تــوی ایــن خیابان هــا. این جــور وقت هــا بایــد مواظــب باشــید ماشــین به تــان 

نزنــد، چــون معمــواًل راننــده ی ماشــین خــودش را نگــران ایــن مســائل نمی کنــد. 
کــه هــم می توانیــد  تورهــای پیــاده روی بی شــماری هــم در سرتاســر پاریــس وجــود دارد 
بــا خوانــدن راهنماهــای ســفر بــه آن هــا بپردازیــد و هــم همــراه بــا تورهــای دیگــر، در 

خیابان هــای شــهر بــه راه بیفتیــد. 
روی هــم رفتــه، کرایــه  کــردن اتوموبیــل بــرای بازدیــد از پاریــس، ایــده ی بــدی اســت؛ 
ــر جاهــای توریســتی:  ــم. به خصــوص دور و ب ــاد دارد و پارکینــگ، ک ایــن شــهر ترافیــک زی
کار نبــوده اســت.  کــه هنــوز اتوموبیلــی در  بســیاری از ایــن معابــر وقتــی ســاخته شــده 

حتــی خــود پاریســی ها هــم زیــاد اهــل رفــت و آمــد بــا اتوموبیــل شــخصی نیســتند. 
کــه متــرو در نزدیکــی اش ایســتگاه  گــر یــک وقــت قصــد رفتــن بــه جایــی را داشــتید  ا
کــه خطــوط اتوبوس رانــی پاریــس را هــم بــرای مســیرتان چــک  نداشــت، بــد نیســت 
کــه ایــن خطــوط معمــواًل زیــادی پیچیــده هســتند. اتوبوس ســواری  کنیــد؛ هــر چنــد 
ــرای  ــرای بیشــتر دیــدن شــهر هــم البتــه مفیــد اســت. سیســتم اتوبوس هــای پاریــس ب ب
یــک روزه ی  از همــان بلیت هــای معمولــی و بلیت هــای  گردشــگران ســخت نیســت و 

کــرد.  متــرو هــم می شــود بــرای ســوار شــدن بــه آن هــا اســتفاده 
ــه ای  گوش ــر  ــد در ه ــه بخواهی ک ــن  ــدون ای ــس، ب ــی پاری ــاط دیدن ــای نق ــر تماش ــر از فک گ ا
کنیــد، بــه هیجــان می آییــد، از اتوبوس هــای تــور بــاز پاریــس حتمــًا لــذت خواهیــد  توقــف 
اختیارتــان  در  هدفون هایــی  و  ندارنــد  ســقف  طبقــه،  دو  اتوبوس هــای  ایــن  بــرد. 
از آن هــا پخــش  کــه به روزتریــن اطالعــات دربــاره ی نقــاط دیدنــی پاریــس  می گذارنــد 

می شــود. 
کســی در پاریــس، عمومــًا در نزدیکــی ایســتگاه های قطــار، هتل هــای  ایســتگاه های تا
بــزرگ، بیمارســتان ها و معبرهــای اصلــی واقــع شــده اند، امــا بهتــر اســت وقتــی می دانیــد 
ــد، از قبــل  کســی احتیــاج داری ــه تا ــا جــای دیگــری ب ــرودگاه، جلســه، ی ــه ف ــرای رفتــن ب ب
کــه هــم می توانیــد از آن هــا  کنیــد. شــرکت های زیــادی در پاریــس هســتند  یکــی رزرو 

کنیــد.  کســی را رزرو  ــرای زمــان خاصــی تا ــد و هــم ب کســی بگیری تا
داخــل  مســافران،  کــه  می دهنــد  ترجیــح  پاریســی  کســی های  تا راننــده  از  بســیاری 
کنیــد  گــر تماســی ضــروری داریــد، ســعی  کســی از تلفــن همــراه اســتفاده نکننــد، پــس ا تا

باشــد.  کوتــاه  مکالمه تــان 
دادن انعــام بــه راننــده، الزامــی نیســت، ولــی بــرای حمــل بــار، از شــما مبلــغ بیشــتری 

می شــود. گرفتــه 
کســی هایی اســت، کــه از طریــق تلفــن اعــزام می شــوند و بیشــتر  خــودروی ســیاه، نــام تا
خ ثابتــی دارنــد؛ امــا بهتــر اســت پیــش از اســتفاده، کرایــه ی دقیــق مســیر را  آن هــا، نــر

بپرســید.
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خرید
کــز مــد دنیــا اســت.  کنــار لنــدن، نیویــورک و میــالن، یکــی از مهم تریــن مرا پاریــس در 
کفــش و  کــردن بــه یکــی دو قلــم لبــاس و  کــه خریــد  ایــن نکتــه البتــه باعــث نمی شــود 
کمربنــد و این جــور چیزهــا محــدود شــود؛ می گوینــد خریــد در پاریــس حــد و مــرزی نــدارد. 
کنــار  کوچــک  گرفتــه تــا بوتیک هــای  آن جــا همه جــور مغــازه ای، از مرکزخریدهــای بــزرگ 
گــر دنبــال  گــران بــودن هــم معــروف اســت و ا خیابــان پیــدا می شــود. ایــن شــهر البتــه بــه 
ــگاه های  ــه فروش ــن ب ــای رفت ــه ج ــت ب ــر اس ــد، بهت ــب می گردی ــت مناس ــا قیم ــی ب اجناس

گشــتی بزنیــد. ــی  ــا ریول ــان شــانزه لیزه ی بزرگــی مثــل الفاِیــت، در خیاب

آب و هوا
کــه تاثیــرش را از آتالنتیــک شــمالی می گیــرد. هــوای  پاریــس آب و هــوای اقیانوســی دارد 

کــرد. پاریــس را در طــول ســال می تــوان معمولــی و مرطــوب توصیــف 
ــا ٢٥ درجــه ی ســانتی گراد، گــرم و دلپذیــر  ــا متوســط دمــای بیــن ١٥ ت تابســتان پاریــس ب
و آفتابــی اســت؛ امــا معمــواًل بــرای چنــد روز در ســال ممکــن اســت دمــای هــوا تــا بیــش 

از ٣٠ درجــه بــاال بــرود. 
گهانــی هــوا هــم  روزهــای بهــاری و پاییــزی در پاریــس معمــواًل مالیــم اســت، امــا تغییــر نا
گهانــی هــوا را در ایــن دو  گــرم یــا ســرد شــدن نا کــم پیــش نمی آیــد، بنابرایــن بایــد آمادگــی 

فصــل داشــته باشــید.
درجــه ی   ٧ حــدود  روز  در  هــوا  دمــای  میانگیــن  و  نمی  تابــد  خورشــید  زمســتان ها 
ســانتی گراد اســت. معمــواًل بــرف انــدک و مالیــم می آیــد و روی زمیــن هــم نمی نشــیند. 
کــه زمســتان ها، مــوج ســرما دمــای هــوا را پاییــن آورده  تنهــا در یکــی دو ســال اخیــر بــوده 

ــرف شــده اســت. ــارش شــدید ب و هــم باعــث ب

پیشنهاد سفر
در دو روز

گردشــگری  گــر تنهــا دو روز بــرای اقامــت در پاریــس وقــت داریــد، بهتــر اســت بــا تورهــای  ا
ج ایفــل و طــاق  کنیــد: نتــردام، لــوور، بــر از مهم تریــن جاهــای دیدنــی پاریــس دیــدن 
نصــرت. ســِر شــب در خیابــان شــانزه لیزه قهــوه ســفارش دهیــد و بــرای شــام، خــود را بــه 
مونمارتــر برســانید. در روز دوم، بــه دیــدن مــوزه ی اورســی، ســنت شــاپل، کانســیرژری، 
مــوزه ی ملــی ســده های میانــی و یــا مــوزه ی رودن برویــد. در میــدان ووژ ناهــار بخوریــد و 

شــب خــوب و خوشــی را در مــاره بگذرانیــد. 
در چهار روز

ــا آبــراه  ــا قایــق در امتــداد رود ســن ی گــر چهــار روز در پاریــس اقامــت داریــد، می توانیــد ب ا
گورســتان پرالشــز  کنیــد در خــود شــهر هــم بــه دیــدن جاهایــی مثــل  ســن مارتــن حرکــت 
کاخ  کنســرت، اپــرا یــا بالــه در  یــا پــارک ویلــت برویــد. یکــی از شــب هایتان را بــه دیــدن یــک 
کمــدی فرانســز اختصــاص دهیــد و شــب را در  گارنیــه یــا اپــرای باســتیل، یــا نمایشــی در 
گزینــه ی  امتــداد خیابــان اوبرکامپــف در منیلمونتــان بگذرانیــد. محلــه ی باســتیل هــم 

کــردن شــب اســت. دیگــری بــرای ســپری 
در یک هفته

بــا یــک هفتــه حضــور در پاریــس، می توانیــد از بســیاری از جاهــای دیدنــی اصلــی پاریــس، 
کنیــد و بــرای یــک یــا دو روز هــم بــه حومــه ی پاریــس  مثــل ال دفانــس و ســن دنــی دیــدن 
کردیــد،  گــر فرصــت  برویــد و در دهکده هــای ویکنــت، فونتنبلــو، ســنلیس، شــانتییی و و ا

کنیــد گــردش  در شــارتر و ورســای هــم 
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گردشگری پاریس جاذبه های تفریحی و 
ج ایفل - بر

گوســتاو ایفــل در ســال های ١٨٨٧ تــا ١٨٨٩؛ بــه مناســبت نمایشــگاه جهانــی  ج ایفــل را  بــر
کــه در مجــاورت رود  و یادبــود صدمیــن ســال انقــالب بــزرگ فرانســه ســاخته اســت. ایفــل 

گرفتــه، نمــاد فرانســه محســوب می شــود.  ســن قــرار 

- کاخ شایو 
ــع  ــت. دو ضل ــده اس ــاخته ش ــال ١٩٣٧ س ــی س ــگاه جهان ــبت نمایش ــه مناس ــایو ب کاخ ش
ج ایفــل و  کاخ، نمــای زیبــا و بی نظیــری از رود ســن، بــر کنــاری  منحنــی و ســتون دار 
پیشــرفت  می توانیــد  کاخ،  مردم شناســی  مــوزه ی  در  دارنــد.  تــروکادرو  باغ هــای 
کــه  نژادشناســی، جمعیــت و رشــد جمعیــت بشــر را بــه خوبــی ببینیــد. مــوزه ی دریایــی 
گرفتــه، سرگذشــت نیــروی دریایــی فرانســه را از  کاخ قــرار  ســمت راســت ورودی اصلــی 
کاخ، نمایشــگاه معمــاری  ســده ی هفدهــم تــا بــه امــروز روایــت می کنــد. در جنــاح شــرقی 
و میــراث فرهنگــی بــا فضــای ٢٣٠٠٠ متــری در ســه طبقــه ســاخته شــده و آثــار قابــل 

گذاشــته اســت.  توجهــی از معمــاری و میــراث هنــر فرانســه را بــه نمایــش 

ج مونپارناس - بر
نمــای  شــده،  ســاخته  میــالدی   ١٩٧٤ ســال  در  کــه  متــری   ٢١٠ ج  بــر ایــن  بــاالی  از 

می شــود.  دیــده  پاریــس  از  بی نظیــری 

- گالری ملی ژو دو پوم
گالــری را در دوران حکومــت ناپلئــون ســوم در ســال ١٨٦١ میــالدی و در  ســاختمان ایــن 

گوشــه ی شــمال غربــی بــاغ تویلــری ســاخته اند. 

- موزه ی اورانژری )نارنجستان(
گالــری ژو دو پــوم قــرار دارد و  کنــار  مــوزه ی نارنجســتان در جنــوب غربــی بــاغ تویلــری و در 
کمــون پاریــس در ســال ١٨٧١ ویــران شــد،  کــه طــی  کاخ تویلــری  هــر دو بنــا از ویرانه هــای 
باقــی مانده انــد. آثــار مهــم امپرسیونیســت هایی نظیــر مونــه، پاســکال، ســزان، ماتیــس، 

گذاشــته شــده اند.  رنــوار، سیســیلی و... در ایــن مــوزه بــه نمایــش 

- طاق نصرت
کونکــورد و وســط میــدان  کــه در ٢ کیلومتــری جنــوب غربــی میــدان ال  طــاق نصــرت 
گرفتــه، بزرگ تریــن میــدان جهــان اســت. ســاخت ایــن بنــا را ناپلئــون  گل قــرار  شــارل دو 
کــه  کــرد، امــا وقتــی  در ســال ١٨٠٦ بــه عنــوان یادبــودی بــرای پیروزی هایــش شــروع 
کــرد و تــا  کم کــم افتــاد روی دور شکســت خــوردن، ســاختن طــاق نصــرت را هــم فرامــوش 
کردنــش نیفتــاد. امــروزه ایــن بنــا را بیشــتر یادبــودی  کســی بــه فکــر تمــام  ســال ١٨٠٦ هــم 
کشــته شــده در جنــگ می داننــد: روی دیوارهــا و ســقف بنــا اســامی  بــرای ســربازان 
ــی اول را  ــگ جهان ــام جن گمن ــربازان  ــی از س ــده و یک ــک ش ــه ح ــش فرانس ــدگان ارت فرمان

ک ســپرده اند. هــم همان جــا بــه خــا

- کلیسای سن ماری مادلن
کــه بــه ســبک معابــد یونانــی ســاخته شــده، نــام خــود  کلیســای ســده ی نوزدهمــی  ایــن 

را بــه میــدان ال مادلــن هــم داده اســت. 

- خانه ی ویکتور هوگو
کــه وقــف ایــن نویســنده و شــاعر  ایــن خانــه امــروزه مــوزه ای وابســته بــه شــهرداری اســت 

معــروف شــده. 

- کلیسای جامع نتردام دو پاری
کــه در مرکــز شــهر پاریــس واقــع شــده. تــا قبــل  کلیســاهای فرانســه اســت  از معروف تریــن 
کلیســا قــرار دارد معبــدی غیــر  کنــون ایــن  کــه هــم ا از ســده ی چهــارم میــالدی، در محلــی 
کلیســا  ــه جــای آن  ســاخته اند. ســاختمان ایــن  کلیســا را ب ــه  ک مســیحی وجــود داشــته 
تــا ســده ی دوازدهــم مــورد اســتفاده بــود، امــا در پــی افزایــش جمعیــت پاریــس، تصمیــم 
کلیســای جدیــد در ســال  کلیســای بزرگ تــری بــه جــای آن بســازند. ســاختمان  گرفتنــد 
١١٤٣ میــالدی شــروع شــد و تــا ســال ۱۳۴۵میــالدی بــه طــول انجامیــد. کلیســای نوتــردام 
ــا بــود، امــا امــروزه در اروپــا و حتــی در خــود فرانســه،  کلیســای اروپ تــا مدت هــا بزرگتریــن 
کلیســا به خاطــر ســبک معمــاری  کلیســاهای بزرگ تــری هــم هســتند. اهمیــت امــروز 
کوچــک و  کلیســا از صدهــا مجســمه ی  گوتیــک و زیبایــی بی نظیــرش اســت؛ در تزئیــن 

کرده انــد.  بــزرگ از ســنگ یــا چــوب اســتفاده 
کــه بزرگ تریــن  کلیســا، بــه مــرور ناقوس هــای متعــددی نصــب شــده اند  ج هــای  در بر
آن هــا ١٣ تــن وزن دارد و فقــط در مناســبت های خــاص بــه صــدا درمی آیــد؛ مثــاًل در روز 

یازدهــم نوامبــر، ســال روز پایــان جنــگ جهانــی اول.

- موزه ی لوور
نظامــی  دژی  عنــوان  بــه  ســیزدهم  ســده ی  اوایــل  در  گوســت  آ فیلیــپ-  را  لــوور  کاخ 
کــه در اواســط ســده ی شــانزدهم، بــرای اقامــت خانــدان ســلطنتی بازســازی  ســاخت 
ــوور،  شــد. طبــق پیمان نامــه ی انقالبــی ســال ١٧٩٣ میــالدی، ایــن مــکان بــه مــوزه ی ل

کشــور تبدیــل شــد.  نخســتین مــوزه ی ملــی 
گذاشــته شــده اند را حکومت هــای فرانســوی طــی  کــه در مــوزه ی لــوور بــه نمایــش  آثــاری 
کرده انــد. کارهــای هنــری اســتادانه ای از اروپــا و مجموعه هــای  پنــج ســده جمــع آوری 
دوره هــای  از  حتــی  و  اســالمی  مصــری،  یونانــی،  اتروســکی،  آشــوری،  هنــر  از  مهمــی 
ــم  ــده ی هیجده ــر س ــوزه در اواخ ــن م ــه ای ک ــی  ــود دارد. زمان ــوزه وج ــن م ــتانی در ای باس
بازگشــایی شــد، ٢٥٠٠ اثــر نقاشــی و هنــری داشــت، ولــی امــروزه ایــن تعــداد، بــه نزدیــک 

ــر رســیده اســت. ٣٥ هــزار اث
لوور به چهار بخش تقسیم شده: سولی، دنون، ریلیشیو و سرسرای ناپلئون. 
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- گورستان پرالشز
گورســتان پرالشــز در ســال ١٨٠٤ توســط ناپلئــون بناپــارت بنــا شــد و نــام آن برگرفتــه از نــام 
کــه در زمــان لویــی شــانزدهم، از متنفــذان دادگاه فرانســه و  پــدر فرانســوا دوالشــز اســت 
گورســتان از شــهر، اســتقبال  اقرارنیــوش شــخصی شــاه بــود. در ابتــدا، بــه دلیــل دور بودن 
کمــی از آن شــد تــا صاحب منصبــان بــه فکــر ایجــاد روشــی نمایشــی بــرای اســتفاده ی 
مناســب تر از ایــن فضــا افتادنــد و بقایــای اجســاد نویســندگانی چــون الفونتــن، و مولیــر 
کار البتــه نتیجــه داد و  کردنــد. ایــن  را در ســال ١٨٠٤ طــی مراســمی بــه آن جــا منتقــل 
گورســتان پاریــس و از مشــهورترین  امــروز پرالشــز بــا ٤٣ هکتــار مســاحت، بزرگ تریــن 
کــه حــدود ٦٩ هــزار آرامــگاه را در خــود جــای داده اســت.  گورســتان های جهــان اســت 
دفــن  محــل  ایــن  در  سیاســتمدار  و  نویســنده  دانشــمند،  مشــهور،  هنرمنــد  صدهــا 
ــاخته  ــان س ــهور جه ــاران مش ــط معم ــود توس ــای یادب ــیاری از بناه ــداد بس ــده اند. تع ش
شــده و بــه همیــن دلیــل، ایــن قبرســتان بــه مــوزه ای در فضــای بــاز تبدیــل شــده اســت.
هدایــت،  صــادق  بــه  می تــوان  گورســتان  ایــن  در  شــده  ک ســپرده  به خا مشــاهیر 
شــاعر،  آپولینــر  نمایش نامه نویــس،  مولیــر  آهنگســاز،  شــوپن  ســاعدی،  غالمحســین 
کولــت؛ بازیگرانــی  ک، پروســت، گرتــرود اشــتاین و  نویســندگانی چــون اســکار وایلــد، بالــزا
چــون ســیمون ســینیوره، ســارا برنــارد و ایــوس مونتــان، نقاشــانی چــون پیســارو، ســورا، 
کــرد. آرامــگاه ســنگی دو دلــدار  کــروا و ادیــت پیــاف خواننــده اشــاره  مودیلیانــی و دال
جاودانــه ی ســده ی دوازدهــم، آبــالر و الوئیــز، کــه در ســال ١٨١٧ میــالدی برپــا شــده هــم 

گورســتان واقــع شــده اســت. در ایــن 

- کاخ ورسای
کاخ بــزرگ و باشــکوه ورســای، اواســط ســده ی هفدهــم و طــی دوران ســلطنت لویــی 
کاخ هــای  چهاردهــم- شــاه آفتــاب ســاخته شــد. ورســای بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
ســلطنت جهــان شــمرده می شــود و توســط یونســکو، یکــی از میــراث جهانــی اعــالم 
ــدره لونتــر طراحــی شــده،  ــه توســط آن ک ــزرگ و فضــای ســبز بی نظیــری  ــاغ ب شــده. جــز ب
کاخ شــامل آپارتمان هــای ســلطنتی، ســالن های مختلــف مخصــوص غذاخــوری، بــازی، 
کلیســای  کنســرت های موســیقی، تــاالر اپــرا و چنــد  بیلیــارد، مجالــس بــال و برگــزاری 

کوچــک هــم می شــود. 

- کلیسای سن دنی
گوتیــک بنــا شــده و  کــه در ســده ی یازدهــم میــالدی بــه ســبک  کلیســایی تاریخــی اســت 
گوبــر اول تــا لویــی هیجدهــم بــه شــمار  مقبــره ی بســیاری از پادشــاهان فرانســه از زمــان دا

کلیســا، پیکره هــا و مقابــر آن هــم دیدنــی اســت.  مــی رود. جــز معمــاری و تزئینــات خــود 

- مسجد پاریس
کــه  کــز مســلمانان در فرانســه اســت  مســجد پاریــس از قدیمی تریــن و معروف تریــن مرا
ــان  ــه آلم ــگ علی ــلمان جن ــهدای مس ــت ش ــرای بزرگ داش ــی اول، ب ــگ جهان ــس از جن پ
ســاخته شــد. در تزییــن ایــن بنــا، ازاصیل تریــن تزئینــات معمــاری اســالمی اســتفاده 
کنفرانــس، رســتوران،  شــده. ایــن مســجد جــز شبســتان، مدرســه، کتابخانــه، ســالن 

چایخانــه، حمــام و فروشــگاه هــم دارد.

- باغ های تروکادرو
کــه در منطقــه ی شــانزدهم پاریــس واقــع  باغ هــای تــروکادرو فضاهــای بــازی هســتند 
ــل  ــن و پ ــه رود س ــرقی ب ــوب ش ــایو و از جن کاخ ش ــه  ــی ب ــمال غرب ــمت ش ــده اند و از س ش
اِینــا می رســند. ســبک بــاغ انگلیســی اســت و بــا آبنمایــی بســیار زیبــا و مجســمه های 
کواریــوم  مرمــری دیدنــی تزئیــن شــده اســت. بخــش شــرقی باغ هــای تــروکادرو، نوتریــن آ
اروپــا بــا ٥٠٠ گونــه از آبزیــان، در فضایــی بــه مســاحت ٣٥٠٠ متــر مربــع ســاخته شــده اســت.

- باغ تویلری
که  کشــور فرانســه در حاشــیه ی رود ســن بود  کاخ های ســلطنتی  تویلری در اصل یکی از 
کاخ را در ســال ١٥٥٩، کاتریــن دو مدیچــی  در ســال ١٨٧١ تخریــب شــد. دســتور ســاخت 
کــوره ی  بــه معنــای  فرانســه  تویلــری در  فیلیبــرت دولــورم داد.  برجســته،  بــه معمــار 
کوره هــای آجرپــزی فعالیــت  کاخ در ایــن محــل  آجرپــزی اســت؛ و چــون قبــل از ســاخت 
گذاشــتند. کاخ تویلــری در ابتــدا فقــط ســاختمان هایی  ــد، ایــن اســم را رویــش  می کردن
کوچــک داشــت. بعدهــا،  کم عــرض بــا ســقف هایی بلنــد، یــک حیــاط بــزرگ و دو حیــاط 
ــر - کــه طــراح فضــای ســبز لویــی چهاردهــم  ــو نوت در ســده ی هفدهــم میــالدی، آنــدره ل
بــود و بــاغ دهکــده ی ویکنــت و ورســای را هــم او ســاخته- باغچه هــا و بــاغ زیبایــی را 
ــع  ــه ضل ک ــد، طــوری  کاخ را هــم توســعه دادن ــرد و ســاختمان های  ک کاخ طراحــی  ــرای  ب
کاخ لــوور متصــل شــد. باغ هــای زیبــای تویلــری، امــروزه هــم  جنــوب شــرقی تویلــری بــه 

ــردش پاریسی هاســت.  گ محــل رفــت و آمــد و 
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تشــکیل  را  مجموعــه  شــرقی  انتهــای  در  میــدان  محوطــه ی  از  بخــش  چهــار  ســولی، 
در  ریشــلیو  شــده؛  کشــیده  جنــوب  تــا  ســن  رودخانــه ی  امتــداد  در  دنــون  می دهــد. 
کــه  جنــاح شــمالی و در خیابــان ریوولــی قــرار دارد و محوطــه ی زیــر هــرم شیشــه ای 
بــه نــام سرســرای ناپلئــون معــروف اســت، جــز سه شــنبه ها، از ٩ صبــح تــا ١٠ شــب بــاز 
کتاب فروشــی، یــک رســتوران، یــک  اســت. ایــن سرســرا نمایشــگاهی از تاریــخ لــوور، یــک 
کنســرت ، ســخنرانی  و نمایــش فیلــم و ســایبرلوور دارد- کــه یــک  کافــه، تاالرهایــی بــرای 
ــر هنــری اســت- ایــن  ــه ٣٥٠٠٠ اث ــا دسترســی درون خطــی ب ــز جســتجوی اینترنتــی ب مرک

ســایبرلوور، بــه جــز سه شــنبه ها از ١٠ صبــح تــا ٥:٤٥ بعدازظهــر بــاز اســت. 
کنیــد، هــر نیــم ســاعت یــک  گــرم  کــه خودتــان را  یــک توصیــه هــم همین جــا بکنیــم: ایــن 
ــوی  ــای مق کی ه ــی و خورا ــری آب معدن ــو و بط ــی تاش ــد، صندل کنی ــتراحت  ــی اس کم ــار  ب
همــراه داشــته باشــید را الزم نیســت فقــط موقــع بــاال رفتــن از آلــپ در نظــر بگیریــد! 
ــه این چیزهــا احتیــاج دارد. همیــن مــوزه ی  ــر پاریــس هــم ب ــد از موزه هــای بی نظی بازدی
گالری هایــش اســت. دیگــر خودتــان  لــوور -بــرای مثــال- فقــط ٦٠ هــزار متــر مربــع فضــای 
راه  به بــه و چه چــه  اثــر  هــر  و جلــوی  برویــد  راه  آرام  گــر بخواهیــد  ا کــه  کنیــد  حســاب 
کفــش  کل مــوزه چقــدر طــول می کشــد. موقــع بازدیــد نــه تنهــا بایــد  بیندازیــد، بازدیــد از 
کــه  کــه زیــاد هــم آرام راه نرویــد  کرده انــد  راحــت بپوشــید، بلکــه حرفه ای ترهــا توصیــه 
بیشــتر خســته بشــوید. جلــوی هــر اثــر ١٠ ثانیــه بــرای تماشــا وقــت بگذاریــد و ١٠ ثانیــه 
بــرای خوانــدن مشــخصات. برنامه ریــزی زمــان بازدیــد را هــم فرامــوش نکنیــد، وگرنــه 

ــود.  ــام نمی ش ــا تم ــن زودی ه ــه ای ــی از آن- ب ــل بخش ــا الاق ــوزه -ی کل م ــدن  دی

گارنیه - کاخ 
ــه طــی ســده ی نوزدهــم  ک ــار تاریخــی پاریــس اســت  گارنیــه یکــی از پرشــکوه ترین آث کاخ 
کنســرت های موســیقی  کاخ صحنــه ی بســیاری از اپراهــا، باله هــا و  ســاخته شــده. ایــن 
کــه ســه قــرن  گارنیــه، مــوزه ی اپــرا را هــم در خــود جــای داده  کالســیک بــوده اســت. کاخ 
ــه  ــر را ب ــز دیگ ــیای خاطره انگی ــیاری اش ــا و بس ــه، قرقره ه ــت صحن ــای پش ــاس، پرده ه لب

گذاشــته اســت. نمایــش 

- هتل انوالید
هتــل انوالیــد در ســال ١٦٧٠، بــه دســتور لویــی چهاردهــم و بــه منظــور اســکان ٤٠٠٠ 
معلــول جنگــی ســاخته شــد. در روز ١٤ ژوییــه ی ســال ١٧٨٩، مــردم فرانســه اول بــه 
آن جــا رفتــه و بعــد از تصــرف ٣٢ هــزار تفنــگ ســرپر از زرادخانــه ی انوالیــد، بــه زنــدان 

کردنــد.  باســتیل هجــوم بــرده و انقــالب فرانســه را شــروع 
کــور دونــور نامیــده می شــود، مــوزه ی  در شــمال محوطــه ی اصلــی هتــل انوالیــد، کــه 

کشــور از تاریــخ ارتــش فرانســه- وجــود دارد.  ارتــش -بزرگتریــن مجموعــه ی 

- تابوت ناپلئون در انوالید
کــه مقبــره ی ناپلئــون بناپــارت، امپراتــور  در محوطــه ی جنوبــی انوالیــد، کلیســایی هســت 
قــرار  تابــوت تودرتــو -مثــل عروســک های روســی- آن جــا  پیشــین فرانســه، در شــش 

گرفتــه اســت

- پانتئون
ــرای تقدیــم بــه ســن  گنبــددار را لویــی پانزدهــم در ســال ١٧٥٨ ب ســاختمان ایــن معبــد 
کل آن تــا  کــرد، امــا بــه دلیــل دشــواری های مالــی و ســاختمانی، ســاخت  ژنویــو آغــاز 
کشــید. در ایــن هنــگام و بــا وقــوع انقــالب فرانســه، پانتئــون تبدیــل بــه  ســال ١٧٩٨ طــول 

مقبــره ای بــرای فرانســویان نامــدار شــد. 
کــوری از  ک روســو، ویکتــور هوگــو، ولتــر، امیــل زوال، الکســاندر دومــا، پیــر و مــاری  ژان ژا
گرفتــه  کسترشــان آن جــا قــرار  کــه یــا در آن جــا دفــن شــده  و یــا خا جملــه افــرادی هســتند 

اســت.

- اپرای باستیل
کــه توســط معمــار  اپــرای باســتیل اســت  پاریــس، همیــن  بــزرگ  دومیــن اپراخانــه ی 
کانادایــی، کارلــوس اوت طراحــی شــده و در ١٤ جــوالی ١٩٨٩ میالدی، یعنی دویســتمین 

کرده انــد. ســالگرد شــورش باســتیل، افتتــاح اش 

- باغ لوکزامبورگ
ــاغ ٢٣ هکتــاری ســرازیر  ــه ایــن ب ــی شــود، پاریســی ها از هــر ســن و ســالی ب ــه آفتاب ک هــوا 
کــه  می شــوند. در بــاغ لوکزامبــورگ، تورهــای همــراه بــا راهنمــا هــم ترتیــب می دهنــد 
از  بایــد  امــا  می کننــد،  شــروع  را  بازدیدشــان  برنامــه ی  صبــح   ١٠:٣٠ ســاعت  شــنبه ها 

کــرد.  سه شــنبه ی قبــل اش جــا رزرو 
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غذا در پاریس
- رستوران فرانسوی لو پتی ماشون

کــه غذاهایــش حــال و هــوای غذاهــای لیونــی  کوچــک و جمــع و جــوری اســت  رســتوران 
کنیــد.  ک سوســیس لیونــی بــا پســته را حتمــًا در ایــن رســتوران امتحــان  را دارنــد، خــورا

تلفن: ٠١٤٢٦٠٠٨٠٦
نشانی: منطقه ی ١ 

کولبر گران  - رستوران فرانسوی لو 
گــر آخــر شــب در آن  گرفتــن. ا رســتوران مطبوعــی اســت، مناســب اســتراحت و انــرژی 
حوالــی باشــید، تــا ســاعت یــک بعــد از نیمه شــب هــم بــرای شــام ســفارش می گیــرد.

تلفن: ٠١٤٢٨٦٨٧٨٨
نشانی: منطقه ی ٢ 

- رستوران امریکایی جو آلن
برانچ هــای  و  شــده  بــاز   ١٩٧٢ ســال  از  آلــن  جــو  پاریــس!  در  نیویــورک  از  تکــه ای 
خوش مــزه ای هــم دارد. حــاال البــد می پرســید برانــچ چیســت. برانــچ یــک چیــزی اســت 
ــه جــای  ک ــه ی دیروقتــی  ــد: صبحان ــه امریکایی جماعــت روزهــای آخــر هفتــه می خورن ک
کجــا برویــد.  کنیــد می دانیــد  کــه هــوس برانــچ  ناهــار را هــم می گیــرد. حــاال دیگــر در پاریــس 

ک دنــده ی ایــن رســتوران هــم البتــه بــه امتحانــش مــی ارزد.  خــورا
تلفن: ٠١٤٢٣٦٧٠١٣
نشانی: منطقه ی ١ 

- رستوران آسیایی هیگوما
کمــدی  کــه هــم نودل هــای خوش مــزه ای دارد و هــم روبــه روی  رســتورانی ژاپنــی اســت 

فرانســز واقــع شــده. 
تلفن: ٠١٥٨٦٢٤٩٢٢

نشانی: منطقه ی ١ 

- رستوران فرانسوی روبر و لوئیز
کتــان قرمــز و حــال و هــوای روســتایی اش، غذاهــای ســاده،  ایــن رســتوران بــا پرده هــای 

لذیــد و ارزان قیمــت فرانســوی ســرو می کنــد. 
تلفن: ٠١٤٢٧٨٥٥٨٩
نشانی: منطقه ی ٣ 

- رستوران فرانسوی لو پتی مارشه
کــه بــه واســطه ی غذاهــای لذیــذ و  کوچــک و جمــع و جــوری اســت  اغذیــه فروشــی 

مــی دارد.  نگــه  راضــی  را  مشــتریانش  خــوب،  ســرویس 
تلفن: ٠١٤٢٧٢٠٦٦٧
نشانی: منطقه ی ٣ 

- رستوران مغربی ٤٠٤
یــک شــب و غذاهــای مغربــی! کوس کــوس،  بــه ســبک داســتان های هــزار و  دکــوری 
ــد.  کباب هــای خوش مــزه ای را در ایــن رســتوران جلویتــان می گذارن آبگوشــت مغربــی و 

ــا هــم فاصلــه  کمــی دارنــد.  کــه میزهــا ب تنهــا عیبــش ایــن اســت 
تلفن:٠١٤٢٧٤٥٧٨١
نشانی: منطقه ی ٣ 

ِپتی
َ
گران ا گیاهی  - رستوران های 

هــم غذاهــای ســبکی از قبیــل ســوپ ســویا بــا برشــتوک دارد و هــم غذاهــای مفصل تــری 
ک برنــج وســبزیجات.  مثــل خــورا

تلفن: ٠١٤٠٢٧٠٤٩٥
نشانی: منطقه ی ٤
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Lyon شهر لیون
لیــون، شــهر نــور، شــهر ابریشــم، پایتخــت آلــپ و پایتخــت آشــپزی فرانســه اســت. لیــون 
ــا موزه هــای هنــر و نقاشــی بی نظیــر، شــب های پــر جنب وجــوش،  شــهری زنــده اســت ب
کــه دانشــجوها را از سرتاســر دنیــا بــه ضیافــت شــهر  کــز خریــد بــزرگ و دانشــگاه هایی  مرا
کرده انــد. همــه ی این هــا به اضافــه ی پارک هــای ســبز، رودخانه هــای زیبــا بــا  دعــوت 
حاشیه هایشــان و مرکــز شــهر باســتانی، کافی ســت تــا لیــون بــه عنــوان یکــی از میــراث 

جهانــی یونســکو شــناخته شــود. 
تــا  فــراز تپه هــا  از  از نمــای زیبــای شــهر  تپــه و دو رود محصــور اســت،  بیــن دو  لیــون 
دوچرخه  ســواری و پیــاده روی اطــراف دو رود و شــام خــوردن در رســتوران های اطــراف 
کشــتی های توریســتی وســط رودخانه هــا، جذابیــت لیــون را چنــد برابــر می کنــد.  یــا 

کلیســای نوتــردام فورویــر،  کنــار  کــرد. از  گــردش در لیــون را می تــوان از تپــه ی فورویــر آغــاز 
ــر  گ کوه هــای ســفید معــروف فرانســه هــم، ا ــای شماســت و  ــر پ ــه تمــام شــهر زی ک جایــی 
هــوا صــاف باشــد در دور دســت ها دیــده می شــوند. از میــدان فورویــر می تــوان نمــای 
بــاال دیــده  از  کــه  آثــاری  بــه تک تــک  از آن،  بعــد  و  بــه خاطــر ســپرد  را  بی نظیــر شــهر 
ج فلــزی مخابراتــی فورویــر در بــاالی تپــه، مشــخصه و نمــاد لیــون  می شــود ســر زد. بــر
کــه از بیشــتر جاهــای شــهر دیــده می شــود. قبــل از  اســت؛ کپــی ِ کوچکــی اســت از ایفــل 
کــه از تپــه پاییــن بیاییــد، تئاتــر رومــی اش را هــم ببینیــد! آمفی تئاتــر باســتانی، از  ایــن 
قدیمی تریــن آثــار لیــون اســت و بــا وجــود ویرانــی بعضــی از قســمت هایش، هنــوز هــم 

کنســرت های شــهر اســت.  میزبــان بســیاری از فســتیوال ها و 
کــروا روس، مرکــز ابریشــم بافی لیــون  لیــون شــهر ابریشــم و ابریشم بافی اســت. تپــه ی 
کــه ترابولــه نامیــده می شــوند، معــروف اســت.  کوچه هــای باریــک اش  کــه بــه خاطــر  اســت 
کــه از وســط ســاختمان ها رد می شــوند و مــردم  تپــه نــوردی و قــدم زدن در ترابوله هــا 
را بــه آن ســوی رودخانــه و بازارهــای ابریشــم می رســانند، بســیار رویایــی و چشــم نــواز 

اســت. 
مرکــز باســتانی شــهر لیــون، قدیمــی و پــر اصالــت اســت و از محبوب تریــن مکان هــای 
کوچه هــای  و  یک قــواره  قدیمــی  ســاختمان های  بــا  نارنجــی  منطقــه ای  توریســتی؛ 
بی هــدف  و  بگذاریــد  کنــار  را  نقشــه  کــه  اســت  ایــن  کار  بهتریــن  ترابوله هــا.  و  باریــک 
کافه هــا و رســتوران های دنــج منطقــه  کوچه هــای شــهر قــدم بزنیــد و بیــن راه، در  در 
کــم بــر لیــون قدیــم بی نظیــر و دوست داشــتنی اســت. شــهر  کنیــد. روح حا اســتراحت 
کلیســای معــروف آن، بــه ســه منطقــه تقســیم می شــود؛  قدیمــی بــا اســتفاده از نــام ســه 

ج.  ــه ســه بخــش از تاریــخ: ســن جــان، ســن پــل و ســن جــور ــی؛ ب ــه ســه برهــه ی زمان  ب
جــان؛  ســن  منطقــه  در  مینیاتــور  مــوزه ی  و  جــان  ســن  معــروف  و  گوتیــک  کلیســای 
مــوزه ی  و  لیــون  تاریــخ  مــوزه ی  شــانژ،  دو  زیبــای  معبــد  پــل،  ســن  بلنــد  کلیســای 
ج و معمــاری  کلیســای نئوگوتیــک ِ ســن جــور خیمه شــب بازی در منطقــه ی ســن پــل؛ و 
گــردش در شــهر قدیــم می بینیــد.  کــه در حیــن  زیبــای آن منطقــه، از آثــاری هســتند 
کلیســاها،  اروپایــی:  دیدنی هــای  تمــام  از  مجموعــه ای  بــا  اســت  بزرگــی  شــهر  لیــون 
بایــد   ســری  از  لیــون  زیبــای  هنرهــای  موزه هــای  موزه هــا.  و  کوچه هــا  پارک هــا، 
دیدهــای لیــون اســت. فضــای ســبز اطــراف مــوزه در تابســتان پــر اســت از توریســت ها 
ــای  کاره ــم  ــوزه ه ــل م ــی های داخ ــد و نقاش ــک آمده ان ــرای پیک نی ــه ب ک ــی  و محلی های
ــروف  ــان مع ــر نقاش ــن و دیگ ــه، گوگ ــو، مون ــزان، پیکاس ــس، س ــردی از ماتی ــه ف ــر ب منحص
گالو-رومــان، مــوزه ی هنــر آفریقایــی و مرکــز هنــر معاصــر  اســت. مــوزه ی  اشــیای باســتانی 

گنجینه هــای ایــن شــهر هســتند.  الســوکریر نیــز از دیگــر 
خ و فلــک و مجســمه ی لویــی چهاردهــم در وســطش، از  میــدان ِبِلکــور بــا نشــان چــر
مــی رود.  شــمار  بــه  لیــون  دیدنی هــای  مهم تریــن   از  و  اروپــا  میدان هــای  بزرگ تریــن 
دیگــر  در  لیونــی  گزوپــرِی  ا ســنت  خالقــش ،  و  معــروف  شــازده کوچولوی  مجســمه ی 

اســت.  کــرده  دوست داشــتنی تر  را  لیــون  میــدان،  گوشــه ی 
گرفتــه تــا آثــار دوره ی رنســانس و از آثــار قــرن  لیــون شــهر تنــوع اســت؛ از بناهــای باســتانی 
ــا آســمان خــراش ٤٢ طبقــه ای مــدرن را بــرای عرضه کــردن دارد. پــارک  ــا ١٩ گرفتــه ت ١٧ ت
ســرطالیی )پــارک دو ال تــت دور( در مرکــز شــهر و آمفی تئاتــر بــزرگ و جدیــد َپلــه ِد کنگــره ، 

از زیبایی هــای دیدنــی ِ لیــو ن  هســتند. 
کنــار جاذبه هــای توریســتی شــهر، خریــد نیــز جایــگاه ویــژه ای در لیــون دارد. مرکــز  در 
کــز خریــد اروپاســت. خیابــان ریپابلیــک و خیابان هــای  خریــد ال پــار دیــو از بزرگ تریــن مرا
مــوازی آن در مرکــز شــهر، خیابان هــای زنــده و پــر های و هــوی شــهر هســتند مملــو از 

مغــازه  و از بهتریــن خیابان هــای شــهر بــرای خریــد. 
لیــون شــهر غذاهــای لذیــذ و پایتخــت آشــپزی فرانســه اســت و غذاخــوردن در رســتوران، 
حتــی بــرای اهالــی شــهر هــم لــذت دارد. رســتوران های ســنتی و دنــج لیــون، معــروف بــه 
بوشــون، بــا غذاهــای لذیــذ و خوشمزه شــان شــناخته می شــوند. غذاهــای بوشــون ها 
معمــواًل سوســیس مخصــوص، ســوپ و پرس هــای مختلــف از نــان و پنیرهــای بی نظیــر 
فرانســوی و ماهــی اســت. عــالوه بــر این هــا رســتوران های ملــل مختلــف مثــل ایتالیایــی-

شهر لیون
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چینـــی، ترکـــی و هنـــدی و رســـتوران هایی بـــا موزیـــک جـــاز و محلـــی نیـــز در لیـــون بـــه وفـــور 
یافـــت می شـــود. بســـته بـــه نـــوع رســـتوران، در لیـــون می تـــوان از ٤ یـــورو تـــا ٣٠ یـــورو بـــرای 

کـــرد.  هـــر وعـــده غـــذا هزینـــه 
گرانـــی نیســـت. هزینـــه ی اقامـــت در هتل هـــای ایـــن شـــهر، از ســـایر شـــهر های  لیـــون شـــهر 
ـــط بیـــن ٤٠  ـــره بـــه طـــور متوس ـــک اتـــاق دو نف ـــر اســـت. ی ـــی پایین ت کم ـــتی اروپایـــی  توریس
تـــا ١٢٠ یـــورو بـــرای هـــر شـــب هزینـــه دارد. بســـیاری از آثـــار دیدنـــی ِ شـــهر نیـــز مجانی انـــد 
ـــا ارزان محســـوب  ـــه بقیـــه ی اروپ ـــه نســـبت ب ک ـــورو اســـت  ـــا ٦ ی و ورودی موزه هـــا بیـــن ٣ ت
گـــر در بهـــار  می شـــود. در نهایـــت، از ســـفر بـــه لیـــون راضـــی خواهیـــد بـــود، به خصـــوص ا
کـــه  گـــرم تیـــر و مـــرداد  کـــرده باشـــید. از ماه هـــای بســـیار  یـــا اوایـــل پاییـــز بـــه آن جـــا ســـفر 

بگذریـــم، لیـــون هـــوای رویایـــی ِ بی نظیـــری در بهـــار و اواخـــر تابســـتان دارد. 

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
ـــور در مـــاه آذر، شـــهر  ـــداد شـــهر اســـت. در فســـتیوال ن ـــور لیـــون، مهمتریـــن روی - جشـــن ن

غـــرق در نـــور و مجســـمه های نورانـــی می شـــود. 
کـــه در تپه هـــای  - جشـــنواره ی شـــب های فورویـــر، یـــک فســـتیوال موســـیقی اســـت 
فورویـــر برگـــزار می شـــود، از خـــرداد تـــا مـــرداد ادامـــه دارد و از محبوب تریـــن جاذبه هـــای 

لیـــون بـــرای توریست هاســـت. 
- لیـــون را بـــه راحتـــی می توانیـــد بـــا متـــرو، اتوبـــوس و ترامواهـــای شـــهری زیـــر پـــا بگذاریـــد. 
گزینـــه بـــرای خریـــد بلیـــط متـــرو و اتوبـــوس اســـت. همـــه وســـایل  کارت، بهتریـــن  لیـــون 
حمـــل و نقـــل عمومـــی را در بـــر می گیـــرد و بـــرای ١ تـــا ٣ روز اســـتفاده، حـــدود ٢٢ تـــا ٣٦ 

ـــت دارد.  ـــورو قیم ی
و  لیـــون  شـــهر  المپیـــک  تیـــم  ورزشـــگاه  از  دیـــدار  هســـتید،  فوتبـــال  اهـــل  گـــر  ا  -

بـــود.  خواهـــد  به یاد ماندنـــی  شـــما  بـــرای  فروشـــگاه هایش 
کـــه حیواناتـــش در  ج شـــهر لیـــون، بـــاغ وحـــش بـــزرگ و زیبایی ســـت  - بـــاغ وحـــش خـــار
محوطـــه آزادنـــد و در عـــوض شـــما ســـوار بـــر ماشـــین های مخصـــوص از وســـط قلمـــروی 

ــد.  ــور می کنیـ ــات عبـ حیوانـ

دیدنی های لیون
- کلیسای نوتردام فورویر و میدان فورویر 

- آمفی تئاتر رومی فورویر 

کروا روس  - تپه ی 

کروا روس  - آمفی تئاتر 

- لیون قدیم 

- کوچه های ترابوله 

- کلیسای جامع سن جان 

- کلیسای سن پل 

- قلعه ی دو شانژ 

ج مخابراتی فلزی فورویر  - بر

- ساختمان شهرداری 

- اپرای شهر 

- هتل دیو 

- پارک سر طالیی 

- موزه ی هنرهای زیبا 

- موزه ی تاریخ 

- موزه ی خیمه شب بازی 

گالو-رومان  - موزه ی 

- موزه ی آفریقایی 

- موزه ی سینما 

21 / 

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


22

تاریخچه
شــهر لیــون در اســتان رون - آلــپ و بیــن پاریــس و مارســی قــرار دارد و فاصلــه اش بــا 
 ٢٨٠ تورینــو  بــا  کیلومتــر،   ١٦٠ ژنــو  بــا  کیلومتــر،   ٣٢٠ مارســی  بــا  کیلومتــر،   ٤٧٠ پاریــس 
کیلومتــر و بــا بارســلونا ٦٠٠ کیلومتــر اســت. لیــون از نظــر فرهنگــی بــر فرانســه و جهــان تاثیــر 
زیــادی داشــته؛ از نظــر تاریخــی بــرای محصــوالت مختلــف و صنعــت ابریشــم بافی اش 
گرفتــه  معــروف بــوده و در دوران مــدرن، بــه عنــوان مرکــز خوش گذرانــی فرانســه در نظــر 
می شــد. لیــون، بــه ســبب وجــود بــرادران لومیــر، در تاریــخ ســینما هــم نقــش بزرگــی ایفــا 
کــرده اســت. از نظــر اقتصــادی نیــز، لیــون بــه عنــوان مرکــز اصلــی بانــک داری و همچنیــن 

تولیــد فرآورده هــای شــیمیایی، دارویــی و بیوتکنولــوژی بــه شــمار مــی رود.

وسایل نقلیه
مرکــز شــهر لیــون خیلــی بــزرگ نیســت و بــه راحتــی می شــود پیــاده آن دور و اطــراف را 
ــا  ــت. تنه ــه اس ــدود ١٠ دقیق ــم در ح ــر ه ــا یکدیگ ــرو ب ــتگاه های مت ــه ی ایس ــت. فاصل گش
اهــل  خیلــی  لیــون  راننده هــای  باشــید:  مواظــب  بایــد  خیابــان  از  شــدن  رد  هنــگام 

رانندگــی نیســتند.  احتیــاط هنــگام 
سیســتم حمــل و نقــل عمومــی لیــون )مختصــرًا TCL( در فرانســه یکــی از بهترین هاســت 
کــه مرکــز شــهر و حتــی حومــه را هــم بــه خوبــی پوشــش می دهــد. چهــار خــط متــرو، چهــار 
ــه بخواهیــد  ک ــه هــر نقطــه ای از شــهر  ــوس، شــمارا ب خــط ترامــوا و بیــش از ١٠٠ خــط اتوب
را  وآن هــا  یــک روزه  هــم  و  دارنــد  تک ســفره  هــم  و  مشــترکند  بلیت هــا  می رســانند. 
ــه  ــد، البتــه ب کنی ــتگاه ها تهیــه  ــروش بلیــت در ایس ــودکار ف ــتگاه های خ ــد از دس می توانی
ــبتًا  ــی ها نس کس ــد. تا ــول می کنن ــکه قب ــط س ــتگاه ها فق ــن دس ــه ای ک ــید  ــته باش ــاد داش ی
گران انــد، کــه البتــه در شــهرهای اروپایــی چیــز جدیــدی نیســت، کنــار خیابــان هــم پیــدا 

کنیــد. ــا خبــر  کســی برویــد و ی ــا بــه ایســتگاه تا نمی شــود، بایــد ی

آب و هوا
هــوا  تابســتان ها  اســت.  پاییــز  یــا  بهــار  فصــل  لیــون،  بــه  رفتــن  بــرای  زمــان  بهتریــن 
گــرم و مرطــوب اســت و مــاه ســپتامبر )شــهریور(، هنــوز هــوا خنــک نشــده.  معمــواًل کمــی 
را  شــهر  غلیظــی  مــه  گاهــی  و  اســت  ک  نم نــا و  ســرد  اغلــب  هــم  لیــون  زمســتان های 
می پوشــاند. اواســط دســامبر و فوریــه )دی و بهمــن( هــم رطوبــت هــوا بــاال مــی رود.

کارت سفر
گردشــگری و بعضــی از هتل هــا می فروشــند. می توانیــد یــک، دو یــا  کارت را در دفتــر  ایــن 
کنیــد. بــا داشــتن ایــن بلیــت می توانیــد از موزه هــای شــهر مجانــی  ســه روزه ی آن را تهیــه 
کنیــد؛ در بعضــی از فروشــگاه ها تــا ١٠٪ تخفیــف بگیریــد و از تمــام وســایل حمــل  بازدیــد 

کنیــد. و نقــل عمومــی اســتفاده 
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گردشگری لیون جاذبه های تفریحی و 
- موزه ی هنرهای زیبا

ایــن مــوزه، مجموعــه ی زیبایــی از مجســمه ها و تابلوهــای نقاشــی فرانســه از دوره هــای 
گذاشــته.  مختلــف هنــر اروپایــی را بــه نمایــش 

- موزه ی چاپ خانه
وظیفه ی اصلی این موزه، نگه داری و حفظ ارزش آثار مکتوب فرانسوی است. 

- موزه ی هنرهای زینتی
ایــن مــوزه ، مبــل، پرده هــای دیوارکــوب، کاغذدیــواری، ســرامیک ها و نقره هــای ســده ی 

گذاشــته اســت.  هیجدهــم میــالدی را بــه معــرض نمایــش 

کواریوم لیون بزرگ - آ
پــل ال موالتیــر، نزدیــک تالقــی دو رودخانــه ی رون و  پــراش و در امتــداد  در جنــوب 

برپاســت.  آب زی  گیاهــان  و  جانــوران  از  نمایشــگاهی  ســائون، 

- خانه ی حریربافی
برای آشناشدن با فرآورده های ابریشمی لیون، به دیدن این موزه بروید. 

گالبتون دوزی - کارگاه هنری 
ــا  ــه راه انداخــت و ت ــام ب ــم خ ــه شــرکت ابریش ک ــوده  ــی ب کارگاه ــر ایــن  ــابق ب ــوزه س ایــن م

ســال ١٩٧٩ هــم فعالیــت می کــرده اســت. 

- موزه ی هنر معاصر
ســاله  هــر  و  داده انــد  اختصــاص  فرانســه  معاصــر  هنرهــای  نمایــش  بــه  را  مــوزه  ایــن 

می شــود.  برگــزار  آن  در  متعــددی  نمایش گاه هــای 

- مرکز تاریخ مقاومت و تبعید
ــوده  ــا ١٩٤٤ مقیــم ب در ایــن ســاختمان، ســتاد فرماندهــی جنــگ جهانــی دوم از ١٩٤٢ت

اســت.

- موزه ی لومیر
گامبتــا قــرار  کــه در ٣ کیلومتــری جنــوب شــرقی بلکــور در امتــداد مســیر  در ایــن مــوزه 

گذاشــته اند. گرفتــه؛ تاریــخ ســینما را بــه نمایــش 

- موزه ی ژادانی:
کــه در ســده ی شــانزدهم میــالدی بــرای دو بانــک دار  ســاختمان مــوزه، کاخــی اســت 
فلورانســی ســاخته بودنــد و امــروزه، مــوزه ی تاریــخ بومــی و عروســک خیمه شــب بازی 

اســت. 

- ال بی اف١٥ 
این نگارخانه ی هنر معاصر، در امتداد جنوب بارانداز قرار دارد. 

- خانه ی اپرا
گنبــدی شــکلش، توســط معمــار  ایــن اپراخانــه ی نوکالســیک لیــون بــا ســقف شیشــه ای 

فرانســوی، ژان نــوول ســاخته شــده اســت.

- باغ روزا میر
انــواع ســنگ، مرجــان و صــدف پوشــانده اند و  بــا  بــاغ را  ایــن  دیوارهــا و ســتون های 

از دو متــر، خودنمایــی می کنــد  ارتفــاع بیــش  بــه  وســطش آب نمــای زیبایــی 

- پارک دو ال تت ُدر
کــه در ســال ١٨٦٠ میــالدی بــه بهره بــرداری رســیده اســت،  ایــن پــارک ١١٧ هکتــاری لیــون 
گلخانه هــا، پیســت های اسب ســواری و دوچرخه ســواری  گیاه شناســی بــا  دریاچــه، بــاغ 

کوچــک هــم دارد. و حتــی یــک بــاغ وحــش 

غذا در لیون
کــه  خــوردن یــک غــذای به یادماندنــی در لیــون؟ حــرف تویــش نیســت. بــه خصــوص 
و  دار  رســم  و  اســم  آشــپزهای  می آیــد.  حســاب  بــه  فرانســه  آشــپزی  پایتخــت  لیــون 
ــن های  ــد. بوُش ــی می کنن ــلیقه ای را راض ــر س ــهر، ه ــن ش ــرق ای ــر زرق و ب ــتوران های پ رس
کــه حــول و حــوش قــرن شــانزدهم افتتــاح  کوچکــی  خوبــی هــم دارد: رســتوران های 
شــده اند و معمــواًل خانم هــا امورشــان را رتــق و فتــق می کردنــد؛ غذاهایشــان خانگــی 
امــروزه  می نامیدنــد.  لیونــی  مــادر  را  خانم هــا  ایــن  بــوده.  ســنتی  هــم  محیطشــان  و 
ــه هنــوز آشــپزش زن باشــد، امــا همچنــان حــال و هــوای ســنتی  ک ــده  کمتــر بوشــنی مان

کرده انــد.  حفــظ  را  خودشــان 
لیونــی،  خشــک(  )کالبــاس  روزت  از:  عبارتنــد  لیونــی  مشــهور  غذاهــای  امــروزه 
سوســیس  خــوک(،  روده ی  )سوســیس  آندوئیــت  لیــون،  مخصــوص  سوســیس های 
بــرای مســلمان ها  البتــه خوردنــش  کــه  ُکُک َون )گوشــت پختــه ی خــروس  پســته ای، 
ــا پیــاز(،  ــرا دوبــل )ســیرابی پختــه شــده ب مشــکل شــرعی دارد(، کوفتــه ی اردک ماهــی، گ
ِســْرِول ُد َکنــو )پنیــر ســفید تــازه بــا ســبزیجات، موســیر، نمــک، فلفــل، روغــن زیتــون و 
غ   کالبــاس و تخم مــر ــا  کاهــو ب ســرکه( شــاه بلوط شــیرین و البتــه ســاالد لیونــی: مخلــوط 

برشــته.  نــان  کوچــک  آب پــز و تکه هــای 
کارگــران محســوب  گذشــته بــه عنــوان غــذای  ایــن غذاهــا بســیار لذیذنــد، امــا چــون در 
در  هــم  کیفیت شــان  اســت.  زیــاد  مقدارشــان  هــم  و  چرب انــد  هــم  می شــده اند، 
ــن  ــن ها بی ــون بوش ــه چ ک ــید  ــته باش ــر داش ــه خاط ــد. ب ــرق می کن ــف ف ــن های مختل بوش
توریســت ها محبوبنــد، این طــرف و آن طــرف شــهر زیــاد بــه چشــم می خورنــد. هیچ وقــت 
کــه تابلــوی بــزرِگ بوشــن واقعــی لیونــی زده یــا لیســت غذاهایــش را پشــت  بــه رســتورانی 
شیشــه اش چســبانده، اعتمــاد نکنیــد. یــک بوشــن خــوب، نیــازی بــه تبلیــغ نــدارد و 

کــه می گیــرد. کیفیتــش هــم معــادل پولــی اســت 
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ــه؛ شــهر آفتاب دوســتان؛ شــهر تفریــح و فرهنــگ و  نیــس؛ شــهر ســاحلی زیبــای مدیتران
هنــر. نیــس را در دنیــا بــه منظره هــای زیبایــش می شناســند؛ بــه ســاحل های شــلوغش؛ 
آفتــاب  بی نظیــرش؛ بــه توریســت هایش از سراســر دنیــا. نیــس یکــی از مقاصــد بی رقیــب 
کــردن مــاه عســل. هــر چــه باشــد، نیــس از معروف تریــن شــهرهای  ــرای ســپری  اســت ب

ــا فرهنــگ فرانســوی و رســتوران های منحصربه فــرد.  جنــوب  فرانســه اســت. ب
گردشــگاه انگلیســی، خیابــان فوق العــاده ای  کــه بــه مــوازات ســاحل بــرای  پرومنــاد یــا 
کشــیده شــده، بهتریــن شــروع اســت بــرای نیس گــردی.  پیــاده روی و دوچرخــه ســواری 
پرومنــاد بــه پیــاده ُروِی بزرگــی می مانــد بــا نخل هــای بــزرگ؛ یــک ســمتش دریاســت و 
ســمت دیگــرش شــهر. کارنــاوال بــزرگ و معــروف نیــس در مــاه فوریــه در ایــن خیابــان 
توریســت ها،  از  پــر  برویــد،  آن جــا  بــه  کــه  شــبانه روز  از  ســاعت  هــر  و  می شــود  برگــزار 
پیــاده رو  بــه  عجیبــی  هــوی  و  هــای  کــه  اسکیت سوارهایی ســت  و  دوچرخه ســوارها 

داده انــد. 
نیــس شــهر شــنا و آفتــاب اســت. ســاحل)پالژ(های ســنگی و ماســه ای نیــس در نــوع 
کــردن در مدیترانــه و خوابیــدن روی  رویایی ترین هــا هســتند. شــنا  از  خــود در دنیــا 
نیــس اســت.  از توریســت های  ماســه های داغ ســاحل، هــدف اصلــی ســفر بســیاری 
را  هــم منظــره ی ســاحل  پالژهــای اختصاصی شــان  و  پرومنــاد  لوکــس  رســتوران های 

کــرده  اســت.  شــلوغ تر  و  جذاب تــر 
کــز خریــد، رســتوران ها، کافه هــا  نیــس قدیــم، خیابان هــای باریکــی دارد بــه ســمت مرا
گل هــا و میوه هــا و  کــور ســاِلیا. بــازار، ملغمــه ی زیبایی ســت از عطــر رویایــی  گل  و بــازار 
کی هــا و پنیرهــای مخصــوص فرانســوی. می توانیــد ســاعت ها در بــازار راه برویــد،  خورا
کنیــد و بــه مغازه هــای  کوچــک را تســت  کی هــای  گل بخریــد، خورا بــرای خــود حلقــه ی 
گــر  ســوغاتی فروشــی ســری بزنیــد. نیــس قدیــم شــب زیبایــی را بــه شــما هدیــه می کنــد ا
کنیــد. غذاهــای دریایــی ایــن  فضــای بــاز رســتوران هایش را بــرای شــام خــوردن انتخــاب 
ــت.  ــبز اس ــای س ــاب و فض ــرزمین آب و آفت ــس س ــد. نی ــوش نکنی ــز فرام ــتوران ها را نی رس
پــارک شــاتو در بــاالی تپــه ی لســاژ یــک پیک نیــک اساســی  اســت. تپــه را می تــوان بــا پلــه 
یــا آسانســور بــاال رفــت. منظــره ی شــهر بــا ســقف های نارنجــی  و خیابان هــای منتهــی 
بــه دریــا، آبــی ِ مدیترانــه و ســاحل پرجنــب و جــوش نیــس از بــاالی تپــه بســیار تماشــایی 
اســت و حتمــًا بــه بــاال رفتــن از پله هــا مــی ارزد. پــارک فینیکــس در خیابــان پرومنــاد 

کوچــک و زیبایــی اســت.  ــز پارک-باغ وحــش  انگلیســی نی

کــه غیــر از آب و آفتــاب، فرهنــگ و هنــر و مــوزه  نیــس بــرای ایــن دوست داشتنی ســت 
گال  هــم در دلــش دارد؛ الهام بخــش نقاشــان معروفــی چــون هانــری ماتیــس و مــارک شــا
را در خیابان هــای  گال  مــوزه ی شــا و  مــوزه ی ماتیــس  و  بــوده  فــال  نیکــی دو ســن  و 
کــه  منطقــه ی اعیانــی ســیمیز دارد. درکنــار این هــا، مــوزه ی هنرهــای زیبــای ژول شــر 
ــوزه ی  ــر و م ــای معاص ــوزه ی هنره ــت، م ــف اس ــان مختل ــار نقاش ــی از آث ــیون زیبای کلکس
ــار  ــه ب ک هنــر آســیایی را نیــز در نیــس می توانیــد ببینیــد. کلیســاهای قدیمــی نیــس هــم 
تاریــخ و فرهنــگ شــهر را بــه دوش می کشــند، دیدنی انــد. نوتــردام نیــس، کپــی ِ کوچکــی 
گنبد هــای ســبز عجیبــش، بــزرگ و  کلیســای جامــع روســی بــا  از نوتــردام پاریــس اســت و 

کشــور فرانســه و روســیه.  زیباســت و مظهــر صلــح بیــن دو 
ــد(،  ــن لن ــی )ماری ــارک آب ــش، پ ــود باغ وح ــت. وج ــودکان اس ک ــرای  ــادی ب ــهر ش ــس ش نی
گــرم مدیترانــه، نیــس را بهشــت بچه هــا  شــهربازی )آزورپــارک( و دریــا و ســاحل ماســه ای 
موزه دوســتان  دوســتان؛  آفتــاب  شــهر  اســت:  همــه  شــهر  نیــس  نهایــت  در  می کنــد. 
اروپایــی می گردنــد و در  آرامــش  کــه دنبــال شــور و حــال و در عیــن حــال  و آن هایــی 

پیدایــش می کننــد.  پرومنادهــا  و  پارک هــا  و  بــاز  فضــای  رســتوران های 
کــه بــه  نیــس از محبوب تریــن شــهرهای توریســتی دنیاســت و خوبــی اش ایــن اســت 
گــرم و رویایی ســت. حتــی در  دلیــل آب و هــوای مدیترانه ایــش، هرچهــار فصــل ســال 
کــرد. زمســتان نیــس  بعضــی از روزهــای زمســتان هــم می تــوان در آب دریایــش شــنا 
گــر بــه قصــد شــنا بــه آن جــا می رویــد، شــاید  تقریبــًا از دســامبر تــا فوریــه طــول می کشــد و ا

ــه نیــس نباشــد.  ــرای ســفر ب زمســتان فصــل مناســبی ب
کــه بــا آرد نخــود  کی هــای منحصربه فــرد زیــاد پیــدا می شــود! ســوکا، نانــی  در نیــس خورا
درســت می شــود از معروف ترین هاســت؛ همچنیــن ســاندویچ تــن ماهــی و ســوپ ماهــی 
کــه بــا مخلفــات مختلــف پــر   گت هایی ســت  مخصــوص نیــس. فســت فــود فرانســوی، با
کــرد. قیمتشــان  کــه در نیــس می تــوان پیــدا  شــده اســت و تقریبــًا ارزان تریــن غذایی ســت 
حــدود ٤ تــا ٦ یــورو اســت. غیــر از آن، در رســتوران های متوســط، هزینــه ی غــذا بــرای هــر 

بیــن ١٠ تــا ٢٥ یــورو، و در رســتوران های لوکــس تــا ١٠٠ یــورو اســت. 
گرانــی معــروف بــوده  اســت. نیــس نیــز شــهر  جنــوب فرانســه همیشــه بــه اعیان نشــینی و 
ارزانــی نیســت. قیمــت هتل هــا بیــن ١٠٠ تــا ٣٠٠ یــورو متغیــر اســت. از طرفــی بســیاری از 
موز ه هــا مثــل مــوزه ی هنرهــای معاصــر و مــوزه ی ماتیــس و همچنیــن شــهربازی مجانــی 
کــه - گــران نیســت؛ فــــقط پــارک آبــی اســــت  هستــــند و ورودی بقیــــه ی موزه هــا چــــندان 

شهر نیس
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کــودکان فراموش نشــدنی  اســت.  حــدود ٢٨ تــا ٣٦ یــورو هزینــه دارد، در عــوض بــرای 
در نهایــت نیــس ســفری بــه یــاد ماندنــی  اســت؛ بخصــوص این کــه بعیــد نیســت یکــی از 
شــخصیت های معــروف دنیــای هنــر و یــا ورزش را نیــز در نیــس ببینیــد؛ ایــن شــهر زیبــا از 

گردش گاه هــای هنرپیشــه ها و شــخصیت های معــروف دنیاســت.  محبوب تریــن 

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
کنســرت های شــبانه از اواخــر جــوالی بــه مــدت  - جشــنواره ی جــاز اواســط جــوالی و 

ســه هفتــه، از ســرگرمی های مضاعــف نیــس اســت. 
از  را  اطــراف  شــهر های  بــه  نیــس  یــک روزه ی  گردش هــای  کافی ســت،  وقتتــان  گــر  ا  -
کــه بســیار بــه نیــس  کــو و ســن پــل دو وانــس از شهرهایی ســت  دســت ندهیــد. کــن، مونا

نزدیــک اســت. 
کننــد!  ــا آنهــا بــه فرانســه صحبــت  کــه توریســت هــا ب - مــردم نیــس خوششــان مــی آیــد 
کنیــد،  کنیــد مکالمــه را بــه فرانســه آغــاز  کمــی هــم فرانســوی بلدیــد ســعی  گــر حتــی فقــط  ا

بعــد آنهــا بــا خوشــرویی بــه انگلیســی جــواب خواهنــد داد! 
بایــد مواظــب جیب برهــا باشــید. همچنــان  امــا  - نیــس شــهر نســبتن امنــی اســت. 
ــدم  ــم ق کوچه هــای نیــس ِ قدی ــا در  ــد و شــب ها تنه ــا نکنی ــا ره ــار دری کن وســایلتان را در 

نزنیــد. 

تاریخچه
کشــور، بــر  نیــس، پنجمیــن شــهر پرجمعیــت فرانســه اســت و در جنــوب شــرقی ایــن 
ســاحل دریــای مدیترانــه واقــع شــده. شــهر را نیــس زیبــا هــم می نامنــد. از نظــر انــدازه، 
نیــس دومیــن شــهر بــزرگ فرانســه در ســاحل مدیترانــه و دومیــن شــهر بــزرگ اســتان 

آلــپ- مارتیــم محســوب می شــود.
نیــس یکــی از قدیمی تریــن مناطــق مســکونی شــناخته شــده در اروپاســت. تــرا آماتــا، 
کــه نشــانه های اســتفاده از آتــش از ٣٥٠ ســال  یکــی از جاذبه هــای باســتانی شــهر اســت 

قبــل از میــالد مســیح در آن به چشــم می خــورد. 
ــی از  ــال ١٨٦٠، بخش ــا در س ــه، ام ــمار می رفت ــه ش ــا ب ــی از ایتالی ــا بخش ــهر مدت ه ــن ش ای
گال، آنــری ماتیــس، نیکــی دو  فرانســه شــد. نیــس الهام بخــش نقاشــانی چــون مــارک شــا
ســنت فــال و آرمــان بــوده اســت و امــروزه، کارهــای ایــن نقاشــان در بســیاری از موزه هــای 
گال و مــوزه ی هنرهــای زیبــای ژول  شــهر از جملــه مــوزه ی ماتیــس، مــوزه ی مــارک شــا
گــرد آمده انــد. از نظــر بزرگــی هتل هــا، در فرانســه مقــام دوم را دارد و پــس از پاریــس،  شــر 
گردشــگر، دومیــن شــهر پرگردشــگر فرانســه بــه شــمار  بــا پذیرفتــن ســاالنه ٤ میلیــون 

می آیــد.

وسایل نقلیه
خطــوط اتوبــوس نیــس همــه ی شــهر را پوشــش می دهنــد. نــه تنهــا مــردم عــادی بــرای 
رفــت و آمــد روزانــه از ایــن اتوبوس هــا اســتفاده می کننــد، بلکــه مسیرهایشــان بــرای 
اولیــن  را می توانیــد در  اتوبوس هــا  برنامــه ی حرکــت  گردشــگران هــم مناســب اســت. 
کنیــد. زمــان تقریبــی رســیدن بــه هــر ایســتگاه را هــم در ایــن  ایســتگاه هــر خــط پیــدا 
گــر بایــد در زمــان معیــن بــه جــای خاصــی  برنامــه نوشــته اند، امــا خیلــی دقیــق نیســت و ا
کنیــد و هــم از افــراد  مثــل فــرودگاه یــا ایســتگاه قطــار برســید، بهتــر اســت هــم زودتــر حرکــت 

محلــی زمــان دقیــق رســیدن بــه آن جــا را بپرســید. 
ایســتگاه قطــار،  از  و در طــول مســیرش  افتتــاح شــده  نیــس در ســال ٢٠٠٧  ترامــوای 
انتقــال  اصلــی اش  هــدف  امــا  می گــذرد،  دانشــگاه  و  شــهر  مرکــز  اتوبــوس،  ترمینــال 
ــی  ــات خاص ــرای توریســت ها امکان ــهر اســت و ب ــز ش ــه مرک کنان حومــه ب ــا ــدان و س کارمن
نــدارد. بلیــت ترامــوا شــبیه بلیــت اتوبــوس اســت، امــا بــه جــای راننــده، بایــد آن را از 

بخریــد.  ترامــوا  ایســتگاه  در  موجــود  دســتگاه های 
گاهــی بایــد بــه رانندگانــی  کار آســانی نیســت و  کســی در نیــس همیشــه  کــردن تا پیــدا 
کســی های شــهر  کــه تا کــرد. بــا ایــن  کتفــا  گران تــر از معمــول می خواهنــد ا کرایــه ی  کــه 
کاله  ثبــت شــده و مجــوز دارنــد، بعضــی از راننــدگان بدشــان نمی آیــد ســر توریســت ها 
یــا  کنیــد،  توافــق  قیمــت  روی  راننــده  بــا  شــدن  ســوار  از  قبــل  یــا  بنابرایــن  بگذارنــد؛ 
کرایــه ی دوچرخــه  کســی متر باشــد. از ســال ٢٠٠٩ در نیــس ایســتگاه های  حواســتان بــه تا
ــُل نامیــده می شــوند. در ســایت www.velobleu.org نقشــه ی  ــه ِوُل ب ک ــد  کرده ان ــا  ــر پ ب

ایســتگاه های ِوُل بــُل موجــود اســت. 
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آب و هوا
کتبــر )اردیبهشــت تــا مهــر(  آب و هــوای نیــس، مدیترانــه ای اســت. تابســتانش از مــه تــا ا
گاهــی دمــای  طــول می کشــد، امــا در ماه هــای آوریــل و نوامبــر )فروردیــن و آبــان( هــم 
هــوا بــه بیــش از ٢٠ درجــه ی ســانتی گراد می رســد. زمســتان های نیــس بیــن ماه هــای 

ــا اســفند( اســت و آب و هــوای معتــدل دارد. ــا فوریــه )از دی ت دســامبر ت

پیشنهاد سفر
در دو روز

ســمت  بــه  بعــد  و  دهیــد  ســفارش  شــیرینی  و  اسپرســو  مولتــاری  در  صبحانــه،  بــرای 
ــه  ــرای پیک نیــک ب کاال، ب گل و  گــردش در بازارهــای  ــد. بعــد از  گردشــگاه انگلیســی بروی
کــه خســته شــدید،  کنیــد. از نشســتن  ــاز صــرف  ــارک شــاتو رفتــه و ناهــار را در فضــای ب پ
ــد و  ــه ســاحل بروی ــا ب کنیــد و عصــر، ی ــم پیــاده روی  کوچه هــای نیــس قدی می توانیــد در 
یــا ســوار قایــق خلیــج فرشــتگان شــوید. بــرای شــام ســری بــه رســتوران اپیکــوری بزنیــد و 
کافه هــای شــلوغ شــهر بگذرانیــد. روز دوم، اول بــه دیــدن مــوزه ی  شــب را هــم در یکــی از 
کارهــای آنــری ماتیــس، در خیابان هــای  ماتیــس برویــد و بعــد از دیــدن ســیر تکاملــی 
بــه  تاپاســی  رنــه ســوکا،  ناهــار در رســتوران شــه  بــرای  کنیــد.  گــردش  شــیک ســیمیز 
کنیــد. روزتــان  ک، از هنرهــای مردمــی دیــدن  شــیوه ی نیــس ســفارش دهیــد و در مامــا

ــانید. ــان برس ــه پای ــی اش ب ــوی التین ــا رنــگ و ب ــاوان ب ــه ال ه ــا ســر زدن ب ــد ب را می توانی
در چهار روز

گشــتی بزنیــد تــا بــه دهکــده ی ســده ی میانــی ِاز برســید و بعــد  در ســاحل صخــره ای 
گــذرگاه نیچــه پاییــن برویــد تــا بــه از- ســور- مــر برســید. از  از دیــدن آن جــا، در امتــداد 
کواریــوم مــوزه ی  کارلــو، آ کازینــوی مونتــه  کــو برویــد و از  آن جــا می توانیــد بــا تــرن بــه مونا
کســتلروک غــذا ســفارش دهید. روز  کنیــد و در رســتوران  کــو دیــدن  اقیانوس شناســی مونا
گل زارهایــش  گــراس برویــد و از عطرفروشــی های مشــهور و  ــا بــه  چهــارم هــم می توانیــد ی

کنیــد.  کوهســتان اســترل دامنه نــوردی  ــا بــه ســمت غــرب رفتــه و در  لــذت ببریــد، ی

دیدنی های نیس:
- گردشگاه انگلیسی )پرومناد دزانگله( 

کور ساالیا  گل  - بازار 

- نیس قدیم )ویو نیس( 

- خیابان پیاده روی رو دو فرانس 

- موزه ی ماتیس 

- موزه  ی هنرهای مدرن و معاصر 

- موزه ی هنرهای زیبای ژول شر 

- پارک شاتو 

- پارک فینیکس 

- نوتردام نیس 

- کتدرال )کلیسای جامع( روسی 

- موزه ی باستان شناسی 
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گردشگری نیس جاذبه های تفریحی و 
- ساحل

پالژهــای  از  تعــدادی  از  گذشــته  نیســت.  آفتــاب  مناســب حمــام  زیــاد  نیــس  ســاحل 
ــه و  ــد، بقیــه ی ســاحل ســنگی و ســخت اســت و جــز حول ــه ماســه ریخته ان ک خصوصــی 
کوســن. در تمــام  زیرانــداز؛ بــرای راه رفتــن بــه صنــدل احتیــاج داریــد و بــرای نشســتن بــه 
کرده انــد و یــک زمیــن والیبــال ســاحلی  پالژهــای عمومــی دوش هــای مجانــی نصــب 
بــا شــن ســفید هــم تــدارک دیده انــد. در پالژهــای خصوصــی امکانــات بیشــتری بــرای 
گرفتــه تــا حولــه و صندلــی راحتــی بــرای  کافــه و رســتوران  گردشــگران فراهــم اســت: از 
ــرای  ــد ب ــدش می توان ــزر و م ــاد دارد و ج ــنگ ریزه زی ــه س ک ــن  ــا ای ــس ب ــاحل نی ــاره. س اج
گــر  ک باشــد، بــرای شــنا هــم طرفدارهــای زیــادی دارد. بــا ایــن حــال ا مبتدی هــا خطرنــا
کودکــی هــم در ایــن  گــر  هدف تــان بیشــتر اســتراحت و حمــام آفتــاب اســت و مخصوصــًا ا
کــه در شــش  ســفر همــراه شماســت، بهتــر اســت بــه شــهرهای اطــراف برویــد. ویلفرانــش 
گزینــه ی خوبــی اســت. گرفتــه، ســاحل شــنی مناســبی دارد و  کیلومتــری شــرق نیــس قــرار 

- موزه ی هنرهای مدرن و معاصر 
ک نامیــده  ــدال طراحــی شــده و مختصــرًا مامــا ــری وی ــار و آن ــوز بای ایــن مــوزه، توســط ای

می شــود. 

گال  - موزه ی ملی مارک شا
ایــن مــوزه، مجموعــه ای از نقاشــی های ایــن هنرمنــد روســی تبــار از داســتان های تــورات 
کارهــای هنرمنــدان  از  گاهــی هــم میزبــان نمایشــگاه هایی  گذاشــته و  بــه نمایــش  را 

معاصــر اســت. 

- موزه ی ماتیس 
 ٢.٥ در  را  ماتیــس  مــوزه ی  برویــد،  شــرق  شــمال  ســمت  بــه  گال،  شــا مــوزه ی  از  گــر  ا
کیلومتــری مرکــز شــهر پیــدا می کنیــد. ایــن مــوزه بســیاری از نقاشــی های آنــری ماتیــس، 

گذاشــته.  هنرمنــد مشــهور فرانســوی قــرن بیســتم را بــه نمایــش 

- کلیسای جامع ارتودوکس روسی 
کــه در پــی دیــدار ســزار  کلیســا یکــی از بناهــای تاریخــی فرانســه محســوب می شــود  ایــن 
کــردن ارتبــاط میــان روســیه و فرانســه در اواخــر  نیــکالی دوم از شــهر نیــس و بــرای محکــم 

قــرن نوزدهــم ســاخته شــده اســت. 

- موزه ی هنرهای زیبا 
گونــار، مونــه، سیســلی و رودن را بــه نمایــش می گــذارد و  ایــن مــوزه نقاشــی هایی از فرا

کارهــای دوفــی دارد. ــی هــم از  مجموعــه ای عال

- موزه ی لومیر
گامبتــا قــرار  کــه در ٣ کیلومتــری جنــوب شــرقی بلکــور در امتــداد مســیر  در ایــن مــوزه 

گذاشــته اند. گرفتــه؛ تاریــخ ســینما را بــه نمایــش 

- موزه ی ژادانی:
کــه در ســده ی شــانزدهم میــالدی بــرای دو بانــک دار  ســاختمان مــوزه، کاخــی اســت 
فلورانســی ســاخته بودنــد و امــروزه، مــوزه ی تاریــخ بومــی و عروســک خیمه شــب بازی 

اســت. 

- ال بی اف١٥ 
این نگارخانه ی هنر معاصر، در امتداد جنوب بارانداز قرار دارد. 

- خانه ی اپرا
گنبــدی شــکلش، توســط معمــار  ایــن اپراخانــه ی نوکالســیک لیــون بــا ســقف شیشــه ای 

فرانســوی، ژان نــوول ســاخته شــده اســت.

- باغ روزا میر
انــواع ســنگ، مرجــان و صــدف پوشــانده اند و  بــا  بــاغ را  ایــن  دیوارهــا و ســتون های 

از دو متــر، خودنمایــی می کنــد  ارتفــاع بیــش  بــه  وســطش آب نمــای زیبایــی 

- پارک دو ال تت ُدر
کــه در ســال ١٨٦٠ میــالدی بــه بهره بــرداری رســیده اســت،  ایــن پــارک ١١٧ هکتــاری لیــون 
گلخانه هــا، پیســت های اسب ســواری و دوچرخه ســواری  گیاه شناســی بــا  دریاچــه، بــاغ 

کوچــک هــم دارد. و حتــی یــک بــاغ وحــش 

غذا در نیس
- شانتکله 

راهنمــای میشــلن هــم دو ســتاره دارد؛  کــه در  اســت  نیــس  لوکــس  از رســتوران های 
ــد؛  ــف می کنن ــش تعری کارکنان ــورد  ــه از برخ ــده و هم ــور ش ــم دک ــی چهارده ــبک لوی ــه س ب

گراننــد.  غذاهــای متنوعــش هــم لذیــد و هــم 
تلفن: ٠٤٩٣١٦٦٤٠٠ 

- زوکا َمژیکا: 
گیاه خوار نیستند هم محبوب است.  که  کسانی  گیاهی، حتی بین  این رستوران 

تلفن: ٠٤٩٣٥٦٢٥٢٧ 
- پاستا باستا: 

باســتا، پیتزاهــای بــزرگ و شــیرینی های ایتالیایــی خوش مــزه ای دارد و در هــوای آزاد 
ــد.  ــرو می کن ــذا س ــم غ ه

تلفن: ٠٤٩٣٨٠٠٣٥٧ 
- ال مرندا: 

گورگونتســوال  چــرب  پنیــر  بــا  شــاه بلوت  آب پــز،  ماهــی  شــکمبه،  ک  خــورا دنبــال  گــر  ا
کــه  مخصوصــًا  بزنیــد؛  رســتوران  ایــن  بــه  ســری  می گردیــد،  آندویــت  سوســیس  یــا 

نیســت. بــاال  هــم  زیــاد  قیمت هایــش 
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Marseille شهر مارسی
و  شــهرقایق ها  دوچرخــه،  شــهر  مهاجــران،  بنــدر  مدیترانــه،  ارشــد  فرزنــد  مارســی، 

اســت.  هنــر  و  پژوهــش  شــهر  و  کشــتی ها 
ملیتــی  عیــن حــال شــهری چنــد  و در  فرانســه  بزرگتریــن شــهر های  از  بنــدر مارســی، 
اســت. شــهر الجزایری هــا، یونانی هــا، روس هــا، ایتالیایی هــا و اســپانیایی ها. در مارســی 
بناهایــش  و  آفریقــا می بــرد، رســتوران ها  تــا دل  را  آفریقایــی شــما  رنگارنــگ  بازارهــای 
کوچه هــای مرکــز شــهرش بــه شــما  ایتالیــا و یونــان را بــه یــاد شــما مــی آورد و بندرگاه هــا و 

کــه در فرانســه هســتید.  یــادآوری می کننــد 
ــاالی  ــا ب ــهر و ت ــز ش ــا مرک ــا ت ــا دری ــوازی ب ــای م ــی، از خیابان ه ــا بندرقدیم ــش ت از آبراه های
کار و تجــارت، ورزش  ــر از هیاهــوی  تپــه، مارســی را شــهر پــر جنــب و جوشــی می بینیــد ُپ
کــه همــه چیــز را بــا هــم دارد. شــهر آفتــاب  و ُپــر از روح زندگــی. مارســی شهر ی ســت 
و  داشــتنی  دوســت  و  باریــک  کوچه هــای  شــهر  اســت؛  فرهنــگ  و  طبیعــت  و  دریــا  و 
ســاختمان های قدیمــی اروپایی ســت؛ شــهر پژوهــش و شــهر دانشــمندان اســت؛ زادگاه 
ــت و  ــا رف ــت ب ــلوغ اس ــدر ش ــک بن ــه و ی ــات فرانس ــر و ادبی ــخصیت های هن ــیاری از ش بس

کشــتی ها و قایق هــا و لنج هــا.  آمــد 
کنــاره ی بنــدر  دیــدن ماهیگیــران هنــگام غــروب و صبــح وقتــی ماهی هــای خــود را در 
قدیــم بــه فــروش می گذارنــد، از صحنه هــای بدیــع و فرامــوش نشــدنی بنــدر مارســی 
ــر و  ــالن های تئات ــت. س ــی اس ــب مارس ــا، قل ــار دری کن ــهر و  ــز ش ــم در مرک ــدر قدی ــت. بن اس
کشــتی ها و قایق هــا و آثــاری مثــل ســاختمان  کنــار مســافران و  کافه هــا در  رســتوران ها و 
شــهرداری، کلیســای جامــع و قصــر فــارو، همــه در بنــدر قدیــم جمع انــد. از ایــن بنــدر 
کوچکــی در وســط دریــا رفــت و ســری بــه قلعــه ی  نیــز می تــوان بــا قایــق بــه جزیــره ی 
کتــاب  کــه در  بــی نظیــر ایــف زد. قلعــه ی ایــف، زنــدان قدیــم شــهر، همــان زندانــی اســت 
کریســتو نوشــته ی الکســاندر دومــا از آن نــام بــرده شــده اســت و  کنــت مونــت  معــروف 
بســیار خاطره انگیــز و دیدنی ســت. چشــم انداز و منظــره ی بنــدر قدیــم و شــهر در هنــگام 

بازگشــت از قلعــه نیــز از زیباتریــن نماهــای بنــدر مارســی اســت. 
گارد، یــک تیــر و دو نشــان اســت. کلیســا در بلندتریــن  کلیســای نوتــردام دوال دیــدار از 
نقطــه ی شــهر قــرار دارد و از همــه جــای شــهر دیــده می شــود و عــالوه بــر ســاختمان و 
ــا منظــره ی ســقف های ســفالی   ــی نظیــری روی شــهر ب ــداز ب بنــای زیبــای آن، چشــم ان
کلیســا آسانســورهای مخصوصــی تعبیــه  کشــتی هایش دارد. بــرای رســیدن بــه  و دریــا و 
کشــیده می شــوند. مارســی پایتخــت فرهنگــی اروپــا در ســال ٢٠١٣- کــه روی تپــه  شــده 

گردشــگران و هــم بــرای  کــه هــم بــرای  خواهــد بــود. شــهر، مــوزه و بناهــای زیــادی دارد 
محلی هــا جذابنــد. از بیــن همــه ی آنهــا، کاخ لون شــامپ بــا آبنمــای دیدنــی روبرویــش، 
پرطرفدارترین هــا  از  مــد  مــوزه ی  و  مارســی  تاریــخ  مــوزه ی  مــدرن،  هنرهــای  مــوزه ی 
هســتند. مارســی شــهر ورزش اســت. نه تنها تیم فوتبال المپیک مارســی از معروف ترین 
کنــده اســت، بلکــه  تیم هــای فرانسوی ســت و فروشــگاه های آن در همــه جــای شــهر پرا
ــال  ــدازه فوتب ــه ان ــی ب ــردم مارس ــرای م ــز ب ــی نی ــس و غواص ــف، تنی ــواری، گل ــه س دوچرخ
کشــیده شــده اند و دوچرخه ســواران  کــه بــرای دوچرخــه ســواری  مهم انــد. مســیرهایی 
کــه شــما را  حرفــه ای و غیرحرفــه ای در همــه جــای شــهر، آن قــدر وسوســه کننده  هســتند 
کــردن دوچرخــه  گــذار در شــهر. از قضــا اجــاره  گشــت و  بفرســتند پــِی اجــاره ی دوچرخــه و 
بســیار آســان اســت و از تفریحــات محبــوب توریســت ها در مارســی. ممکــن اســت در 
کنیــد.  گلــف مارســی هــم عبــور  کنــار زمین هــای بــزرگ و زیبــای  حیــن دوچرخــه ســواری از 
یکــی از ایــن زمین هــا بــه نــام ال ســاِلت، رســتوران معروفــی هــم دارد بــا چشــم انــدازی رو 

کــه محیــط و فضایــی رویایــی  بــرای صــرف غــذا دارد.  گلــف  بــه زمین هــای 
رســتوران های  غــذا.  نــوع  و  قیمــت  از  می کنــد.  بیــداد  مارســی  در  رســتوران ها  تنــوع 
تونســی و آفریقایــی و ایتالیایــی، اســپانیایی و یونانــی، پابه پــای رســتوران های فرانســوی 
در مارســی وجــود دارنــد. غــذای محبوبشــان هــم نوعــی ســوپ ماهــی اســت، یــا راتاتویــی 
غــذای دریایــی،  باشــد  امــا هرچــه  از غذاهــای مختلــف.  پرشــده  گت هــای  با انــواع  و 
غــذای محبــوب شــهرهای ســاحلی مدیترانــه اســت. اطــراف بنــدر قدیــم رســتوران های 
کــه در رســتوران ســرو می شــود  ــا تنــوع فــراوان. معمــواًل غذایــی  زیــادی پیــدا می کنیــد ب
کمتــر از ١٠ یــورو هزینــه دارد. ــا فســت فود  گــت ی ــا ٣٠ یــورو، و غذاهایــی مثــل با بیــن ١٠ ت
هــوای مارســی، هــوای مطلــوب و مالیــم مدیترانــه ای اســت. زمســتان هایش از ٨-٩ 
ولــی  اســت.  درجــه   ٢٤-٢٥ حــدود  همیشــه  تابســتان ها  و  نمی شــوند  ســردتر  درجــه 
گــرم اســت. بادهــای ســردش در زمســتان و بادهــای  مارســی شــهر بادهــای ســرد و 
گرمــش در تابســتان خیلــی مطلــوب نیســت. ولــی در هــر حــال بهتریــن فصــل ســفر بهــار و 
گــران و نــه چنــدان  تابســتان اســت. مارســی مثــل خیلــی شــهرهای فرانســه نــه چنــدان 
ارزان اســت. هزینــه ی اقامــت در یــک هتــل  متوســط بیــن ١٠٠ تــا ٢٠٠ یــورو بــرای هــر شــب 
در می آیــد و ورودی موزه هــا و قلعــه هــم بــه طــور متوســط ٨ تــا ١٠ یــورو اســت. شــهر 
گــر فصــل حــراج باشــد، خریــد،  کــه ا کــز خریــد نیــز زیــاد دارد  مغازه هــای رنگارنــگ و مرا
کنــار تمــام تفریحــات و آثــار دیدنــی شــهر، چاشــنی خوبــی بــرای شــما باشــد.  می توانــد در 

شهر  مارسی 
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توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
کارهایی  کنــار ســاحل، رفتــن بــه شــهر آبــی و غواصــی از  - عــالوه بــر شــنا و حمــام آفتــاب در 

گرمای دلچســب تابســتان مارســی بســیار لذت بخش اســت.  که در  اســت 
در  بهــار  فســتیوال  بدیع انــد:  و  ســرگرم کننده  مارســی  چهارفصــل  فســتیوال های   -
اواســط مــارس، فســتیوال تابســتان در ژوئــن و ژوییــه، فســتیوال پاییــز در ســپتامبر و 

فوریــه.  اوایــل  فســتیوال زمســتان در 
کنــون مثــل دیگــر شــهرهای  - مارســی در قدیــم بــه ناامنــی معــروف بــوده اســت ولــی ا
کــه مارســی شــهر  گــر شــنیدید  فرانســه اســت. ترجیحــًا مواظــب وســایلتان باشــید، ولــی ا

ــاور نکنیــد.  امنــی نیســت، ب

تاریخچه
مارســی، دومیــن شــعر پرجمعیــت فرانســه بعــد از پاریــس و بزرگ تریــن بنــدر بازرگانــی 
ــه شــمار مــی رود. ایــن  ــه هــم ب ــًا بزرگ تریــن شــهر ســاحلی مدیتران فرانســه اســت و ضمن
کرانه هــای جنوبــی فرانســه قــرار دارد، در ســده ی هفتــم پیــش از میــالد،  کــه در  بنــدر زیبــا 

توســط بازرگانــان دریایــی یونانــی بنــا نهــاده شــد. 
کــه ابتــدا فقــط ١٠٠٠ نفــر ســکنه  ایــن بنــدر، اولیــن بنــدر یونانــی در اروپــای غربــی بــود 
افتــاد و ١٥ ســناتور  آنهــا  بــه دســت   ایــن شــهر  داشــت. در دوران حکومــت رومی هــا، 
رومــی آن را می گرداندنــد. بعــداز انقــراض امپراتــوری روم، مارســی در طــول چندیــن قــرن 
ــی  ــم، مارس ــم و نوزده ــده های هیجده ــد. در س ــود دی ــه خ ــی را ب ــای مختلف حکومت ه
رو بــه توســعه نهــاد و بنــدر نظامــی فرانســه در دریــای مدیترانــه شــد. از ســده ی نوزدهــم 
کــه مارســی بنــدری صنعتــی شــد.با توســعه ی امپراتــوری فرانســه، اهمیــت  بــه بعــد بــود 
کشــورهای شــمال  تجــاری مارســی بــاال رفــت و مرکــزی بــرای تجــارت دریایــی فرانســه بــا 
ــه  ک ــه شــمار می آمــد. در همیــن دوره بناهــای باشــکوهی در شــهر ســاخته شــد  آفریقــا ب

امــروزه از میــراث هنــری و معمــاری آن جاســت.

وسایل نقلیه
ــًا تمــام شــهر را پوشــش می دهنــد، خیلــی  ــه تقریب ک ــا ایــن  خط هــای اتوبــوس مارســی ب
کــه بایــد، بــه  ــر از وقتــی  ــا زودت ــر ی کــه دیرت کــم پیــش نمی آیــد  مرتــب و منظــم نیســتند و 
کمــک می کنــد خیلــی ســریع از ایــن ســر شــهر بــه آن ســرش برویــد  ایســتگاه برســند. متــرو 

گســترش اســت.  کــه در ســال ٢٠٠٧ راه افتــاده هــم امــروزه همچنــان در حــال  و ترامــوا 
کافه هــا، ایســتگاه های متــرو و یــا موقــع ســوار  بلیت هــای اتوبــوس و متــرو را می توانیــد در 
کارت لیبرتــه معروفنــد  کنیــد. بلیت هــای چندســفره، کــه بــه  شــدن بــه اتوبــوس تهیــه 
روزانــه  بلیت هــای  و  به صرفه ترنــد  ایــران  مثــل  نمی شــوند،  فروختــه  اتوبوس هــا  در  و 
کارت ژورنــه هــم دارنــد. متــرو روزهــای جمعــه، شــنبه و یکشــنبه تــا نیــم ســاعت  یــا 
کار می کنــد، امــا در روزهــای دیگــر ســاعت ١٠:٣٠ شــب ایســتگاه ها  بعــد از نیمــه شــب 
کار می کننــد. برنامــه و  تعطیــل می شــوند. در عــوض، بعضــی از اتوبوس هــا شــب ها هــم 
ــر پیــدا  مســیرهای وســایل حمــل و نقــل عمومــی مارســی را می توانیــد در وب ســایت زی

کنیــد. 
کنیــد در مارســی زیــاد از ماشــین شــخصی اســتفاده نکنیــد. خیابان هــای شــهر  کاًل ســعی 
تنــگ و یک طرفــه هســتند و ترافیکــش هــم وضــع خوبــی نــدارد. مخصوصــًا کــه پــارک 

کــه بشــود، حتــی دوبلــه پــارک می کننــد. کــردن هــم محدودیتــی نــدارد و مــردم هــر جــا 
ــر بیشــتر  ــا دو براب ــه را ت کرای گاهــی  ــه  ک ــد مارســی باشــید  کســی های ِرن مواظــب راننــده تا
کســی  کاله می گــذارد، شــماره ی راننــده تا کردیــد راننــده دارد ســرتان  گــر فکــر  می گیرنــد. ا
گردشــگری بروید.  کــه معمــواًل روی شیشــه ی عقــب ماشــین زده انــد برداریــد و بــه دفتــر  را 
کننــد پولتــان را پــس بگیریــد و هــم درس عبرتــی  کمــک  وکیل هــای آن جــا هــم می تواننــد 

بــه راننــده می دهنــد.

آب و هوا
کتبــر )اردیبهشــت تــا مهــر(  مارســی، آب و هــوای مدیترانــه ای دارد؛ تابســتانش از مــه تــا ا
گاهــی در آوریــل )فروردیــن( هــم دمــای هــوا بــه باالتــر از ٢٠ درجــه ی  طــول می کشــد و 
ســانتی گراد می رســد. زمســتان های مارســی در ماه هــای دســامبر، ژانویــه و فوریــه، )از 
کمینــه ی ٤ درجــه در  ــا دمــای میانگیــن بیشــینه ی ١٢ درجــه در روز و  ــا اســفند( ب دی ت

شــب، معتــدل بــه حســاب می آیــد.

دیدنی های مارسی: 
- بندرقدیم )ویو-پورت( 

گارد  - کلیسای نوتردام دوال

- کلیسای جامع 

- قلعه ی ایف 

- ساختمان شهرداری )لوتل ِد وی( 

- قصر فارو 

- قصر النگ شامپ 

- ساختمان اوپرا 

- موزه ی تاریخ 

- موزه ی هنرهای مدرن و معاصر 

- موزه ی مد 

- مرکز خرید بورس سنتر 

- پارک بورلی 

- پارک پیر پوگه 

گردشگری مارسی جاذبه های تفریحی و 
- قلعه ی ایف 

کوچکــی بــه همیــن نــام واقــع شــده، در ابتــدا یــک دژ  کــه در جزیــره ی  قلعــه ی ایــف 
نظامــی بــوده و بعدهــا از آن بــه عنــوان زنــدان اســتفاده می کرده انــد. خــود جزیــره در 
کیلومتــری خلیــج مارســی اســت و بــرای رفتــن بــه آن جــا، بایــد از بنــدر قدیــم  یــک و نیــم 
کــه الکســاندر دومــای پــدر در  ســوار قایــق شــد. اســم و رســمش هــم برمی گــردد بــه ایــن 
ــدان فرســتاده.  ــه ایــن زن کریســتو، قهرمــان داســتانش را چنــد صباحــی ب ــت  کنــت مون

کشــتی های تفریحــی  می توانیــد از باراندازهــای فراترنیتــه و ریــو نــو در بنــدر قدیــم، ســوار 
بلیــت  بــا  کشــتی ها  ایــن  برویــد.  ایــف  بــه جزیــره ی  و  بشــوید  کســپرس  ا ایــف  فریــول 
گــروه بیشــتر از  گــر بــا خانــواده یــا  گران تــر، شــما را بــه جزیــره ی فریــول هــم می برنــد، امــا ا

کنیــد، تخفیــف هــم می دهنــد.  ١٠ نفــر ســفر 

- کاخ لون شان
کاخ لون شــان بــا ایوان هــای ســتون دارش را حــدود ســال ١٨٦٠ میــالدی و بــه مناســبت 
کاخ آنــری اســپراندیو بــوده و بــه خاطــر  کانــال مارســی ســاختند. معمــار ایــن  تمــام شــدن 

کشــید تــا ســاختمانش تمــام شــود. هزینه هــای زیــاد، ســی ســال طــول 
کــه قدیمی تریــن مــوزه ی مارســی  کاخ، مــوزه ی هنرهــای زیبــا  در جنــاح شــمالی ایــن 

ــت.  ــه اس گرفت ــای  ــت، ج اس

گارد - کلیسای جامع نتردام دو ال 
کلیســای جامــع ســده ی نوزدهمــی، بــه ســبک رومــی- بیزانســی ســاخته شــده؛  ایــن 
کلیســای جامــع و ســردابش  ورودی اش رایــگان اســت و از ٧ صبــح تــا ٧ عصــر می توانیــد از 
کوچــک شــده  کنیــد.  بــرای رســیدن بــه ایــن مــوزه، می توانیــد از بنــدر ســوار تــرن  دیــدن 

و ٢٠ دقیقــه ای بــه بــاالی تپــه برســید. 

- موزه ی تاریخ مارسی
گذاشته اند. در این موزه، میراث فرهنگی مارسی را برای نمایش 

غذا در مارسی
کــه بــا ماهــی درســت می شــود و  بویی یابــس نوعــی ســوپ مخصــوص مارســی اســت 
ــتوران های  ــد در رس ــوپ را البتــه نبای ــیر و زعفــران اســت. ایــن س ــنی اش، ســس س چاش

کــه بایــد. ارزان قیمــت ســفارش داد، وگرنــه آن نیســت 
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