LYON - ODKRYJ NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO
WE FRANCJI
Lyon to druga co do wielkości metropolia we Francji, która
usytuowana jest na trasie między Marsylią, a Paryżem. Miasto
znane jest przede wszystkim jako francuska stolica gastronomii,
jednak oferuje ono znacznie więcej, niż dobrą kuchnię.

Dzięki bogatemu dziedzictwu kulturalnemu, w 1998 roku Lyon został wpisany na listę UNESCO.
Argumentowano to zdarzenie w ten sposób, że miasto jest świetnym przykładem ciągłości czasu na
przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat. Wśród regionów najpopularniejszych turystycznie wyróżnić
należy: rzymską dzielnicę - Fourviere, jedwabną dzielnicę – Croix-Rousses, Presqu’ile oraz dzielnicę
renesansową – Vieux Lyon.
Wśród najciekawszych atrakcji i zabytków Lyonu, szczególnie wyróżnić należy:
Teatr Rzymski w Fourviere
Teatr Rzymski w Fourviere jest najstarszym teatrem w całej Francji i powstał w I w.p.n.e. za czasów
panowania Augustusa. W Fourviere znajdują się również trzy inne zabytkowe ruiny związane z
teatrem. Sam teatr urzekać może także wyjątkową galerią i fantastycznymi fundamentami.
Bazylika Notre Dame
Ta imponująca konstrukcja powstała między 1872, a 1876 rokiem i jest uznawana za jeden z
najważniejszych zabytków we Francji. Ta lśniąca bazylika widoczna jest z odległości kilku
kilometrów. Większość ludzi, którzy mieli okazję widzieć ją z daleka twierdzi, że jest to
najpiękniejszy widok na świecie. Z dalszej odległości widać przede wszystkim wieże usytuowane w
czterech rogach budynku. Po bliższym podejściu można dostrzec już znacznie więcej detali, takich
jak chociażby posąg Maryi i dzwonnice. Równie wspaniałe jest wnętrze kościoła, w którym znajdują
się cudowne witraże, mozaiki i rzeźby z marmuru.
Parc de la Tete d'Orc
Ten niezwykle popularny park znajduje się w samym centrum Lyonu, a usytuowane w nim jezioro
jest rewelacyjnym wabikiem na turystów, zwłaszcza latem. Park jest idealnym miejscem dla
rowerzystów i biegaczy. Ma on powierzchnię ponad 117 hektarów i zawiera nawet Zoo.
Ogród botaniczny w Lyonie
Ten ogród botaniczny wchodzi w skład Parc de la Tete d’Orc i znany jest również pod nazwą Golden
Park. Ogród powstał w 1857 roku i zawiera ponad 15 000 roślin, w tym 750 odmian róż i 3 500
innych roślin.
Muzeum Fine Arts

Jeśli planujesz wizytę do Lyonu, to z pewnością powinieneś także odwiedzić to jedno z
najpopularniejszych muzeów we Francji. Mieści się ono w XVII wiecznym klasztorze, więc znaleźć
tam można między innymi obrazy takich artystów, jak Rembradt, Francis Bacon, Picasso, czy
Rubens. Muzeum słynie również z niezwykle pokaźnej kolekcji 50 000 monet i medali.

Date: 2012-10-08
Article link: https://www.tourism-review.pl/lyon-muzea-parki-i-teatry-news3415

