7 NAJPOPULARNIEJSZYCH REGIONÓW WE
FRANCJI
Francja bez wątpienia jest jednym z najbardziej spektakularnych i
urzekających krajów na świecie. To właśnie Francja jest idealną
destynacją dla miłośników romantycznych wycieczek i spacerów.
Niemal każdy region tego kraju ma coś wspaniałego do
zaoferowania, jednak istnieje kilka najbardziej popularnych miejsc,
które każdego roku odwiedzają miliony turystów.Tourism-Review.pl
zachęca zatem do odkrycia i odwiedzenia najpiękniejszych regionów Francji.

Alzacja
Sąsiadująca na wschodzie z Niemcami Alzacja jest najmniejszym regionem Francji. Znajduje się
nieopodal Lotaryngii i oferuje bogatą historię oraz przepiękne widoki. Typowo górska sceneria
Alzacji po prostu zapiera dech w piersiach. Znajdują się tam fascynujące ruiny zamków, a klimat jest
dość łagodny.

Bretania
Jeśli kochasz piaszczyste plaże i chropowate wybrzeża, to zdecydowanie powinieneś odwiedzić
Bretanię. Znajduje się tam wiele egzotycznych wysp, takich jak np. Dol-de-Bretagne, którą na pewno
warto zobaczyć na własne oczy. Godnym uwagi miastem jest również Ile-et-Vilaine, jednakże
miejscem, które koniecznie trzeba odwiedzić będąc w Bretanii jest urocze miasteczko – Rennes.

Dolina Loary
Kolejnym niezwykle urzekającym regionem jest Dolina Loary, gdzie znajduje się ponad 300 zamków.
Każdego roku to miejsce odwiedza wielu artystów, którzy uwieczniają tę niezwykłą scenerię na
swoich dziełach sztuki. Najpopularniejszym miastem w tej części Francji jest zabytkowy Orlean.

Korsyka
Korsyka wydaje się być idealnym miejscem dla osób poszukujących romantyzmu oraz dla tych, którzy
są już znudzeni monotonią Paryża. Górzysty krajobraz Korsyki jest naprawdę rewelacyjny, a
miejscowe średniowieczne wioski urzekają swoim pięknem. A zatem jeśli planujesz zrobić
romantyczną niespodziankę swojemu partnerowi, to Korsyka jest strzałem w dziesiątkę.

Lorraine
Lorraine jest słynnym regionem Francji, który został niemal doszczętnie zdewastowany przez
Niemców podczas I Wojny Światowej. Turyści, którzy odwiedzą Lorraine na pewno zawiedzeni nie
będą, gdyż region oferuje wiele różnorodnych atrakcji. Główną atrakcją jest jednak cmentarz, w
którym pochowani zostali dzielni żołnierze walczący w I Wojnie Światowej.

Prowansja
Prowansja jest najbardziej cenionym i podziwianym regionem Francji i dysponuje malowniczym
wybrzeżem, piaszczystymi plażami, zabytkowymi wioskami oraz uroczymi gajami oliwnymi.

Pikardia
Ostatnim wartym uwagi regionem Francji jest Pikardia. Jest to idealne miejsce dla osób, które cenią
prostotę i piękno natury.
Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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