
 

   See Dunia - Parisباریس                                                            -شوف الدنیا             

 
ھناك اشیاء ومعالم تشتھر بھا البلدان مثل برج ایفل في باریس 

 ومجسم الحریة في نیویورك واالھرامات في مصر وغیرھا .......................
وھناك اشیاء اخرى ومعالم اخرى تظل في ذاكرتك عند مغادرة بعض البلدان ، فھي تلون ذاكرتك بالوان السعادة 

 في رحلتك التي طواھا الوقت وازالة  االیام العدیدة من خطوطھا الرائعة .
 
 

شارع الشانزلیزیة  الساحر احد العالمات التي تتربع في ذاكرتك عند مغادرة باریس ، فھو من اجمل الشوارع 
 .في العالم 

 
 

ناھیك عن الحیاة المتجددة والمتواصلة لیال ونھارا ، ھناك مقومات كثیرة تجعل ھذا الشارع بتلك االھمیة 
المقاھي على جنبات الرصیف والطرقات الجانبیة، في باالضافة لوجود العدید من مراكز التسوق ، والمطاعم و

 أحد معالم المدینة .  قوس النصرنھایة الشارع یوجد 

  

 شارع الشانزلیزیھ
 

Champs  Élysées 
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یعشق السیاح ھذا الشارع فھم یعشقون اتساعھ ومیزاتھ وخصوصیاتھ الرائعة التي جعلت من الكثیر ینجذب 
 الیھ .

 
وكذلك جمال مبانیھ وبیوتھا عند السیر في ھذا الشارع سوف تشاھد الكثیر من المباني المثیرة لالھتمام ،

القدیمھ والتي  یصل عمر بعضھا  لثالثة قرون او اربعھ وكذلك یوجد مباني حدیثھ ممیزة ، باالضافة للمسرح 
 وكذلك افخر اوارقى المحالت والماركات العالمیھ .  

 
 كل ھذه المیزات جعلت منھ شارع جذب للسیاح .
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عشاق الجرى او المشى  ھذا مكان یعد االول في العالم للممارسة  ھوایتك وانت بكامل االستمتاع ، فال یوجد 

شبیھة لھذا المكان لتعطیھ جل وقتك للریاضة واالستمتاع برتشاف القھوة والشاي او تناول وجبة من الوجبات ، 
 او التسوق واكتشاف المزید من المحالت والماركات التي من الممكن ان تجعلك اكثر عشاقا لھذا الشارع .

 
لقد قضیت وقتك بكل جزئیاتة  الجمیلة في 

 مكان اكثر جماال فما رایك بذلك !!
اتعلم : لقد جاء اسم ھذا الشارع من االساطیر 

 الیونانیة .
 

البد ان ھذا المكان من الضروریات التي یجب 
 مشاھدتھا في باریس .

البد انك سوف تختار احدى المقاھي لتجعل 
 ذاكرتك مسیقظة دائما وذلك بارتشاف فنجان 
من القھوة ،  لذلك انتبھ عند جلوسك في احد 
المقاھي بان قائمة المشروبات مسعرة فذلك 
افضل بالنسبة لك ، او حاول اختیار المقاھي 

 التي یكثر فیھا الفرنسیین . 
 بعض المقاھي ذات تاریخ عریق .

 -اشیاء نذكركم بھا :
كیلو متر  2شارع الشانزلیزیة عبارة عن 

 طولة  .

 

Champs Elysees Clemenceau 
Charles de Gaulle 

George V 
Franklin Roosevelt 

 

 


