
 טיול מושלם בעיר הרומנטית בעולם –רומנטיקה בפריז 

אין ספק שאם תשאלו כל זוג מהי העיר הרומנטית ביותר בעולם, אחת התשובות הנפוצות שתשמעו תהיה 

מצד אחד גדולה והמונית ומאידך  –בירת צרפת, פריז.  פריז מסמלת לרבים מאיתנו את אירופה בהתגלמותה 

. מעבר ההמוןק מולהתחמלמצוא מסתור בעלת פינות חמד רבות שנסתרות מהעין ומאפשרות לכם 

לקולינריות, אופנה ושלל אטרקציות לכל המשפחה, רבים יראו בפריז קודם כל בתור יעד מושלם לזוגות 

, כמו כוכבת קולנוע שמזמינה אותך להיעלם אולי זה פשוט כי היא כל כך יפה, מטופחת ועל זמנית -אוהבים 

 שעתיים או במקרה של פריז, לשבוע או שבועיים. –מהעולם לשעה וחצי 

כל אחד יוכל למצוא ולתכנן את הטיול שלו בפריז, מגוון המקומות עשיר וכל שצריך הוא להחליט האם אתם 

 מנטיקה שבעיר.ספונטניים ונותנים לעיר להוביל אתכם או שאתם מחליטים לחפש את הרו

 החלטנו להמליץ לכם על כמה אפשרויות רומנטיות לנופש זוגי מושלם.

  פיקניק מושלם בגני טווילרי

ברגע האמת היא שהרומנטיקה מנשבת פחות או יותר בכל מטר מרובע בעיר האורות. אי לכך, רוב הסיכויים ש

המילים הראשונות בצרפתית יתנגנו וניחוחות הבגטים הטריים יעלו בנחיריים כששבו תגיחו מנמל התעופה, 

למקסם  לכם אם מתחשק, תבינו שהגעתם למקום המושלם לחגוג בו את האהבה והזוגיות שלכם. באוזניים

את האווירה הרומנטית הפריזאית המפורסמת, אנחנו ממליצים לכם לתכנן ביקור בגני טווילרי, הגנים 

 החשובים והעתיקים ביותר בעיר. 

נהר הסן בצפון לרחוב ריבולי בדרום ובין כיכר הקונקורד במערב למוזיאון הלובר במזרח.  הגנים ממוקמים בין

, אבל אם ברומנטיקה עסקינן, אף חופשה כמובן שכל אחד ואחד מהאתרים האלו ראוי לביקור בפני עצמו

)קחו את המטרו,  16 -ים המרשימים האלו, שהוקמו אי שם במאה הבפריז לא תהיה מושלמת בלי ביקור בגנ

 (. Tuileriesורדו בתחנת המטרו  1קו 

. זאת כמובן רר בבת אחת עם הכניסה למתחםהדבר הראשון שתשימו לב אליו בגני טווילרי זה השקט המשת

אם השכלתם להגיע למקום ביום חול ולא בסוף השבוע, שכן אז המוני פריזאים צובאים על המקום בהמוניהם. 

א להבחין בכיסאות הגן הירוקים, ניחוחות של דשא גזום וכמובן שלא תוכלו שלבנוסף לכך, באפכם יעלו 

 ערוגות הפרחים הצבעוניים המסודרות בסימטריה מושלמת. בפסלים הקלאסיים וב

בגני טווילרי אתם יכולים ללכת לאיבוד במשך שעות, אבל ההמלצה שלנו היא דווקא לא לאמץ את הרגליים, 

אין כל באופן עקרוני וצלת, לפרוש שמיכה דקה ולערוך פיקניק פריזאי כהלכתו. אלא פשוט לבחור פינת חמד מ

רע בפיקניק המבוסס על בגט טוב, חמאה איכותית ובקבוק יין חביב. עם זאת, אם אתם כבר נמצאים באחד 

בפיקניק הכולל כמה גבינות מהמקומות הרומנטיים ביותר בעולם, למה לא ללכת כבר על כל הקופה ולבחור 

, פירות פתיות משובחות, או נקניקים הפרוסים דק )בכל מעדניה ישמחו לפרוס לכם נקניקים לבחירתכם(צר

 משובח?טריים וקינוח 

 Musee deאם מתחשק לכם לבקר באטרקציות בסביבת הגנים, אתם יכולים לקפוץ למוזיאון האורנז'רי )

l'Orangerieניסטיות, ( המתמקד ביצירות פוסט אימפרסיוניסטיות ואימפרסיו( מוזיאון דאורסייMusee d'Orsay )

 ת של מונה ורנואר וכמובן שלא צריך להכביר במילים אודותשבו תוכלו לשטוף את העיניים בין היתר בעבודו

 הלובר המזמין תמיד. 

 להיעלם בגנים האינסופיים

הגדולים ביותר הגנים גני לוקסמבורג, מ שלא להזכיר את אי אפשראם כבר מדברים על גנים פריזאיים, 

מ"ר. הגנים ממוקמים ברובע השישי ופתוחים לקהל הרחב  224,500באירופה, הנפרשים על פני שטח של 

שום, כיוון שרוב כשנכנסים למקום הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות זה לזכור לנ .17 -החל מהמאה ה

 הסיכויים שתחסירו פעימה כשתיחשפו לגנים המקיפים את ארמון לוקסמבורג. 

 הבניין הסנאט, אך במקור הוא שימש את מריה דה מדיצ'י, האלמנה האיטלקי ארמון לוקסמבורג הוא כיום

רצתה לגור בארמון שיזכיר לה את הארמון האהוב  שמריההמפורסמת של הנרי הרביעי. הוא נבנה משום 

אתם יכולים  ,הגניםבמיוחד הפרושים לאורך  בנוסף לטיול רגלי בשבילים המטופחיםפירנצה, הולדתה. ה בשל



ליהנות מהצגת תיאטרון בובות, להשקיף על הילדים הרוכבים על סוסי הפוני, להאזין לקונצרט קאמרי, להשיק 

 ., בחופש ובחיים הטוביםדגמים של סירות עתיקות באגם שבמרכז הגנים ופשוט להתאהב מחדש זה בזו

 ארוחה היסטורית שתיזכר לדורות

רק כדי לסבר את האוזן נציין כי בישראל ו אלף בתי קפה ומסעדות 13 -ת מפחוברחבי העיר פועלים כיום לא 

שדי בשני ספלוני קפה וקרואסון אותנטי בתי קפה ומסעדות בלבד. יש שיאמרו  8000 -כולה פועלים כיום כ

אחד בשביל להתמלא מלוא הריאות ברומנטיקה לשמה. עם זאת, אם כבר שילמתם על כרטיס טיסה וכבר 

המזוודות, האם אתם באמת יכולים להרשות לעצמכם לוותר על ארוחה רומנטית במסעדה  ארזתם את

 פריזאית טובה? כמובן שלא!

. (Le Procopeלטובת ארוחה מושלמת במסעדת לה פרוקופ )מליץ לכם לפנות ערב אחד אז הרשו לנו לה

פרוקופ לאחת המסעדות  פך את לה, מה שהו1686תאמינו או לא, אבל מדובר במוסד קולינרי שנפתח בשנת 

אנשי רוח כמו למשל  רע שבשולחן שבו תשבו, ישבו בעברקחו בחשבון שישנו סיכוי לא  ותיקות ביותר בעיר.הו

ני דידרו ועוד רבים אחרים. לא נרחיק לכת אם נכתוב כי ישנו אף סיכוי אונורה דה בלזק, דויקטור הוגו, וולטר, 

נות מזאת כיוון שבמקום מוגשות מספר  אנשים הגדולים האלה.שתאכלו בדיוק את אותן המנות שאכלו כל ה

 שנה.  300לפני גם שהוגשו במסעדה 

הודות לשיפוץ הנרחב שעברה המסעדה בשנות השמונים של המאה הקודמת, כיום היא מעוצבת בסגנון 

. קירותיה אדומים, בתקרה מנצנצות נברשות בדולח, על הקירות תלויים דיוקנאות של לקוחות 18 -המאה ה

ם על מנות יחד תוכלו להתענג במקומפורסמים שסעדו במקום לאורך ההיסטוריה וכמובן שיש גם פסנתר. 

תבשיל ראש עגל, מנה המוגשת  קלאסיות כמו לדוגמה חזה ברווז עם תפוחי אדמה, פטה חזיר עטוף בבצק או

 במקום כבר מאות שנים ללא שום שינוי ולו הקל שבקלים. 

עם יד על  ו לעשות זה לחזור למלון ולהירדם תוך שניות., כל מה שתרצרוב הסיכויים שאחרי ארוחה במקום

  לא ממש יכולים להאשים אתכם.  הלב? אנחנו

 ואחרי יום כזה כשנכנסים למיטה, כל שנותר זה לתת לרומנטיקה ולאינטימיות לתפוס את מקומן...


