
10 NAJPOPULARNIEJSZYCH ULIC NA
ŚWIECIE

Muzea, teatry, galerie – miasta z całego świata są pełne atrakcji,
które efektywnie promują, by przyciągać turystów. Okazuje się
jednak, że nawet ulice mogą stać się ważnymi zabytkami
przyciągającymi turystów z daleka. W związku z tym Tourism-
Review.pl przedstawia 10 najciekawszych ulic i bulwarów z całego
świata.

 

 

 

Pola Elizejskie - Paryż
Nie bez powodu Paryż nazywany jest swego rodzaju klejnotem wśród europejskich stolic, a Pola
Elizejskie należą do jednych z najbardziej znanych promenad na świecie. Ulica swój początek ma na
Place de la Concorde i rozciąga się do Placu Charles’a de Gaulle’a, na którym znajduje się słynny Łuk
Triumfalny. W 1616, kiedy Marie de Medicis postanowiła wybudować trzy połączone ścieżki
rozpoczynające się w Tuileries, miały one być miejscem cichym i spokojnym, dlatego też użyto
greckiego słowa Elusia, określającego miejsce gdzie mityczni bogowie mogli się relaksować. Obecnie
ulica jest jednak bardzo ruchliwa, szczególnie w obchody Święta Nowego Roku lub podczas
krajowych parad wojskowych.

 

La Rambla - Barcelona
Barcelona jest stolicą Katalonii, od dawna tętniącego życiem regionu w północno-wschodniej części
Hiszpanii. Miasto znane jest głównie z architektury Gaudiego i jednej z najlepszych na świecie
drużyny piłkarskiej. Odwiedzający bardzo często fascynują się również przepiękną ulicą o nazwie –
La Rambla. Bulwar ten łączy Plac Catalunya z Pomnikiem Krzysztofa Kolumba. La Rambla zawsze
oferuje bardzo wiele do zobaczenia – różnego rodzaju sklepy, sklepiki, stoiska z kwiatami oraz
zabawni uliczni artyści. Zdaniem wielu turystów miejsce to ma niepowtarzalną atmosferę i jest
sercem całej Katalonii.

 



Fifth Avenue - Nowy Jork
Fifth Avenue w Nowym Jorku jest jedną z najbardziej popularnych ulic handlowych na świecie.
Mottem tej alei jest hasło: „Shop till you drop” (Pol. Kupuj do upadłego). Fifth Avenue oferuje
ogromne możliwości zakupowe, tak, że każdy z pewnością będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
Bergdorf-Goodman, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Ersace – to marki głównie dla kobiet, a dla
mężczyzn na Fifth Avenue, znaleźć można między innymi: Bergdorf Men, Brooks Brothers oraz
słynny Apple Store. Ulica rozciąga się od Placu Waszyngtona do 143rd Street. Tylko jedna porada
przed wyjazdem – musisz się liczyć, że wydasz tam więcej, niż zamierzałeś.

Via Appia - Rzym
Via Appia w Rzymie jest najciekawszym kawałkiem architektury historycznej w Wiecznym Mieście.
Wybudowana została w 312 roku p.n.e., a jej celem było przyłączenie do Rzymu miejscowości
Brindisi położonej na południowo-wschodnim wybrzeżu Włoch. Najbardziej efektowne są nagrobki i
grobowce znajdujące się przy drodze. Najbardziej imponujący jest grobowiec Cecylii Medulla, żony
jednego z generałów Juliusza Cezara. Każdy pobyt w Rzymie nie powinien być zatem pozbawiony
tego „powrotu do przeszłości”, a dla wszystkich, którzy lubią historię i dobrze zachowaną
architekturę – Via Apia jest idealnym miejscem.

 

Magnificent Mile - Chicago
Magnificient Mile może wydawać się amerykańską wersją Pól Elizejskich. Jest to szeroki bulwar
pełen ekskluzywnych sklepów, muzeów, świetnie wyglądających pubów i pięciogwiazdkowych hoteli.
Ludzie mogą kupić tam typowe amerykańskie znaki towarowe, takie jak: Disney, Apple, Nike i wiele
innych. Szerokie chodniki na Magnificent Mile zawsze są zatłoczone, a cała ulica tętni życiem przez
cały czas.

 

Gran Vía - Madryt
Gran Via jest najsłynniejszą ulicą handlową w stolicy Hiszpanii. Jej budowę rozpoczęto w połowie XIX
wieku, kiedy to powstały plany połączenia Calle de Alcalá z Plaza de España. Wzdłuż Gran Via
znajduje się wiele ogromnych budynków, których piękno podziwiają turyści z najdalszych zakątków
świata. Mimo to, należy pamiętać o tym, że ulica jest jedną z najbardziej ruchliwych w Madrycie,
więc poruszanie się po niej, szczególnie w godzinach szczytu, do najłatwiejszych nie należy. Jak
jednak powiadają lokalni mieszkańcy, zakochanie się w Hiszpanii, to tylko kwestia czasu, a w
przypadku Gran Via rzeczy mają się bardzo podobnie.

 



Wall Street - Nowy Jork
Istnieje tylko kilka takich ulic na świecie, gdzie widać zapisaną historię. Wall Street w Nowym Jorku
z pewnością do nich należy. Nazwa symbolizuje prawdziwy mur, który Holendrzy wznieśli w XVII
wieku. Od około 100 lat, Wall Street uznawana jest za światową stolice finansów. Związane jest to
głównie z faktem, że różne instytucje finansowe, takie jak na przykład Nowojorska Giełda Papierów
Wartościowych, rozpoczęły tam swoją działalność. Słynny kryzys finansowy również rozpoczął się
właśnie od załamania na Wall Street. Tak więc bez wątpienia jest to miejsce, w którym tworzą się
nowe karty historii.

 

Lombard Street - San Francisco
Lombard Street w San Francisco, rozciąga się pomiędzy Embarcadero i Presidio Park prowadząc do
jednej ze światowych ikon - Golden Gate Bridge. Na ulicy, w pobliży Russian Hill, znajduje się słynny
punkt, w którym jest tak, stromo, że jadąc tamtędy można odczuwać nawet przerażenie. W roku
1920 ta część ulicy została nieco przebudowana, w wyniku czego powstało 8 bardzo ostrych
zakrętów, których pokonanie wymaga od kierowców dużej zręczności i doświadczenia.

 

Zeil - Frankfurt
Zeil jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic handlowych w Niemczech. Znajdują się na niej ogromne
centra handlowe i luksusowe butiki dla wszystkich miłośników zakupów. W 1992 roku otwarto tam
największe centrum handlowe – Zeilgalerie. Ma ono wyjątkowe wnętrze wchodzące w skład jednej
wielkiej spirali. Będąc więc na zakupach w Niemczech, z pewnością warto odwiedzić Zeil, gdyż z
pewnością każdy znajdzie tam coś dla siebie.

 

Vaci Utca - Budapeszt
Vaci Utca jest najsłynniejszą ulicą w Budapeszcie, a znana jest głównie z dużych możliwości
zakupowych. Ulica rozpoczyna się przy Vörösmarty Square i prowadzi do Wielkiej Hali Targowej
(Nagycsamok) nieopodal Fővám Ter. Atmosfera tam panująca jest miła i przytulna przez cały rok.
Oprócz uśmiechniętych i zadowolonych twarzy ludzi, podziwiać można wspaniałą architekturę z
przełomu XIX i XX wieku. Ponadto, sam Budapeszt jest bardzo ładnym i atrakcyjnym miastem, które
zawsze warto odwiedzić.

 



Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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