
NAJLEPSZE BOŻONARODZENIOWE
JARMARKI WE FRANCJI

We Francji jest pełno miejsc, w których można doświadczyć magii
świąt. Każde z jej miast pozwala na spędzenie wyjątkowych chwil z
bliskimi, zwłaszcza podczas Jarmarków Bożonarodzeniowych. Od
Strasburga do Colmar przez stolicę, oto miejsca, których nie można
przegapić we Francji w okresie Bożego Narodzenia.

Najpiękniejsze Jarmarki Bożonarodzeniowe we Francji

Czy może być coś piękniejszego niż spędzenie Bożego Narodzenia 2022 roku z rodziną? Istnieje kilka
sposobów, aby uczcić to wydarzenie w odpowiedni sposób. Na przykład możesz cieszyć się grzanym
winem z najbliższymi, czekając na przybycie Świętego Mikołaja. Aby uzyskać pomysł, ten artykuł
proponuje wybór najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych we Francji.

Przez cały grudzień uczestnictwo w licznych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych jest częścią
programu. Na przykład, można w pełni wykorzystać Alzackie Boże Narodzenie, aby cieszyć się tym
wydarzeniem w oryginalny sposób. Miasta Strasburg i Colmar należą do najbardziej pożądanych
miast, w których można podziwiać cuda Bożego Narodzenia w nieco inny sposób.

Dla większej ekscytacji, wycieczka do wioski świątecznej w Reims jest również koniecznością. W
przeciwnym razie stolica Francji, Paryż, jest gotowa zaoferować naprawdę niezapomniane zakupy
świąteczne.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Strasburgu

Od momentu powstania w 1570 roku, Jarmark Bożonarodzeniowy w Strasburgu pozostaje jednym z
najstarszych jarmarków bożonarodzeniowych na kontynencie europejskim. Z około 300 drewnianymi
domkami świątecznymi ustawionymi w kilku strategicznych miejscach w mieście, odwiedzający
zawsze są po prostu oczarowani tym wydarzeniem. Podczas tego wielkiego wydarzenia, w
szczególności odkrywają i poznają najlepszych lokalnych rzemieślników i producentów. W roku 2022
targ ten, ustawiony na kilku placach w centrum miasta i przed katedrą, będzie odbywał się od 25
listopada.

Najbardziej dociekliwi nie omieszkają zatrzymać się przed wielką choinką na Placu Kléber. W tym
okresie dadzą się też ponieść charakterystycznym zapachom wina, pierniczków i gorących
kasztanów. Od dzielnicy Saint-Etienne po Petite France można uczestniczyć w licznych animacjach,
w tym w wieczorach muzycznych i różnych pokazach.

Aby w pełni cieszyć się tą przytulną atmosferą, konieczna jest dobra organizacja. Przykładowo,
koniecznie trzeba zarezerwować hotel z wyprzedzeniem, ponieważ rynek ten przyciąga sporą liczbę
gości.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Colmar

Pozostając jeszcze w Alzacji, wycieczka do Colmar daje wyjątkową szansę do uczestniczenia w wielu
niezwykłych jarmarkach bożonarodzeniowych. Najbardziej znane z nich znajdują się przed XVI-



wiecznym kościołem Dominikanów oraz na Placu de l'ancienne Douane.

Te różne miejsca gwarantują niezapomniane widowisko, którym można się cieszyć w gronie rodziny
lub przyjaciół. Znajdują się tu również stare domy z muru pruskiego, które powstały w
średniowieczu.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Paryżu

Jarmark Bożonarodzeniowy w Paryżu jest jednym z najważniejszych we Francji. Drewniane chatki
zostają ustawiane na najbardziej znanych ulicach stolicy. Od Gare de l'Est po Pola Elizejskie przez
Tuileries, każdy znajdzie coś dla siebie. Te małe zimowe wioski zostają ozdobione wyjątkowymi
świątecznymi dekoracjami, aby można było zachwycać się nimi wzrokiem.

Wśród animacji dostępnych na miejscu można wymienić spotkania ze Świętym Mikołajem, wizytę w
warsztatach tworzenia, pokazy, lodowiska i wiele innych. Wśród obowiązkowych jarmarków
bożonarodzeniowych w Paryżu w 2022 roku, ten w Saint-Germain-des-Prés jest zdecydowanie warty
odwiedzenia w całości.
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