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Τα Χριστούγεννα του 2017 πήγα το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο
Παρίσι. Το Παρίσι είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας και ονομάζεται και «Η Πόλη του
Φωτός»
.

Το Παρίσι είναι μια πόλη με πολλά αξιοθέατα. Το πιο γνωστό είναι ο Πύργος του Άιφελ
που έχει τρεις ορόφους. Ανεβήκαμε με το ασανσέρ. Από παντού η θέα του Παρισιού ήταν
υπέροχη και μοναδική!

Η εκκλησία Παναγιά των Παρισίων είναι μια μεγάλη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και
αποτελεί ένα θαυμαστό μνημείο. Η είσοδο στο ναό γίνεται από τρεις πύλες που έχουν
περίτεχνα γλυπτά ενώ το εσωτερικό της είναι γεμάτο βιτρό.

Επισκεφτήκαμε το Μουσείο του Λούβρου, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα
μουσεία τέχνης στον κόσμο. Εκεί είδαμε πολλά Ελληνικά εκθέματα όπως την Αφροδίτη της
Μήλου, την Νίκη της Σαμοθράκης αλλά και την Μόνα Λίζα.

Επίσης, πήγαμε στην Αψίδα του Θριάμβου, που κατασκευάστηκε καθ’ εντολή του
Ναπολέοντος. Ένα μεγαλοπρεπές μνημείο που δεσπόζει στο κέντρο του Παρισίου.

Ως γυναίκες βέβαια, ήταν αδύνατο να μην πάμε στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard. Εκεί
μάθαμε πώς φτιάχνονται τα αρώματα, στο τέλος δοκιμάσαμε μερικά από τα 101 αρώματα
και αγοράσαμε όσα άντεχε η τσέπη του μπαμπά!

Η συνέχεια του ταξιδιού ήταν στην Disneyland, την χαρά μικρών και μεγάλων παιδιών.
Μείναμε τρεις μέρες εκεί. Παιχνίδια! Πολλά παιχνίδια! Μερικά από τα πιο γνωστά είναι το
Roller Coaster Star Wars, Hyperspace Mountain, το Rock ‘n’ Roller Coaster, το στοιχειωμένο
σπίτι Phantom Manor. Η πραγματική όμως μαγεία της Disneyland είναι τα Χριστούγεννα!
Στολισμένη με χιλιάδες πολύχρωμα λαμπιόνια, φαντασμαγορικά σόου, μεγάλα σιντριβάνια,
παρελάσεις με άρματα και τους ήρωες των παραμυθιών ντυμένους γιορτινά, είναι αδύνατο
να φανταστεί κάποιος την ομορφιά και την μοναδικότητα που παρουσιάζει η Disneyland την
περίοδο των Χριστουγέννων.
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Κλείνοντας, μην ξεχνάτε ότι το Παρίσι πρέπει να το ζήσετε και βράδυ. Βόλτα βραδινή στο
Σηκουάνα
λοιπόν και όνειρα γλυκά!

https://www.toureiffel.paris/fr

https://toptraveller.gr/poi/notre-dame-cathedral-paris/

https://el.wikipedia.org /wiki/Μουσείο_του_Λούβρου

https://www.fragrantica.gr/designer/Fragonard.html

https://disneyland.disney.go.com/
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