
LYON OCZEKUJE WZROSTU PRZYJAZDÓW
ARABSKICH TURYSTÓW

Uruchomienie bezpośrednich lotów z Dubaju do Lyonu przez
Emirates Airlines ma być znaczącym impulsem do rozwoju turystyki
w tym francuskim mieście. Lyon mieści się na powierzchni 4787
hektarów i jest zlokalizowany w naturalnej dolinie Renu wśród Alp.

 

Zdaniem Lionela Flasseur’a, dyrektora programowego projektu “Tylko Lyon”, uruchomienie
bezpośrednich lotów do Lyonu może skutkować wzrostem liczby arabskich turystów w tym
francuskim mieście i pozwoli mu zająć 35-te miejsce na liście najchętniej wybieranych przez
turystów destynacji.

W mieście można znaleźć bardzo wiele różnych grup kulturowych i wyznaniowych z całej Europy.
Potwierdza to fakt, że choć Muzułmanie stanowią w Lyonie mniejszość, to w mieście znajduje się
Meczet. Ponadto, społeczność muzułmańska, która przybyła z krajów Afryki Północnej
stworzyła już w Lyonie swoje osady.

Lyon leży pomiędzy dwiema górami i dwiema rzekami, co nadaje temu miastu niepowtarzalny i
charakterystyczny wygląd. Jest to wiekowa destynacja z wszędzie obecnymi śladami historii i czasów
panowania rzymian. Ciekawostką może być fakt, że w I w.p.n.e. Lyon był siedzibą rzymskich Galów.

Szacuje się, że Lyon każdego roku odwiedza około 5,5 mln turystów. Miejscowy urząd statystyczny
przewiduje więc, że do 2015 roku liczba pokoi hotelowych w mieście wzrośnie do 15 000 (obecnie
jest och około 12 000).

Lyon znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a spacer po starożytnych
dzielnicach tego miasta pozwala na niezapomniane wrażenia. Miasto zostało bowiem
zaprojektowane w niepowtarzalny i urzekający sposób. Warto również pamiętać o tym, że Lyon
swego czasu odgrywał kluczową rolę w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym Europy.

Od powstania programu “Tylko Lyon” przeprowadzono wiele działań zarówno tych komercyjnych, jak
i strategicznych, które okazały się bardzo istotne dla rozwoju miasta.

Lyon łączy w sobie piękne krajobrazy przedstawiające wyjątkowy postęp z rewolucyjnym projektem
architektoniczno-urbanistycznym, który łączy w sobie style na przestrzeni dziejów.

Innymi słowy Lyon ma wszystko to co popularna destynacja turystyczna mieć powinna. Najbardziej
urzeka fakt, że choć miasto jest bardzo stare, to widać w nim także nowoczesne elementy, a to
połączenie jest unikalne i może się podobać.
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