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“Merci” (tiếng Pháp có nghĩa là “cảm ơn”) đã được in kèm theo dấu hiệu “Like” tán thành 
kiểu Facebook trên trang web chính thức của thành phố vượt qua mức hai triệu người. Đây là 
lần đầu tiên một thành phố trên thế giới đạt tới mốc này so với New York, Rome hay London. 
Ai đến Paris một lần mà không choáng ngợp bởi thành phố có quá nhiều công trình kiến trúc, 
di tích, cảnh quan thơ mộng. Thế nhưng Paris thật sự là một thành phố tình yêu đối với người 
mê nghệ thuật và hơn hết. Biết bao đôi lứa đến đây thắp lên ngọn lửa tình yêu lãng mạn.  

“Paris có gì lạ không em ? Mai anh về giữa bến sông Seine” (Nguyên Sa). 

 

 Từ trên tháp Eiffel nhìn toàn cảnh thành phố cũ và xa xa là thành phố mới với những tòa nhà 
chọc trời. Tuy vậy, có mấy ai đến Paris chen chân vào downtown, bởi những công trình lịch 
sử, nhà thờ, dinh thự có sức thu hút mãnh liệt nhất. 
 
 



 

 

 
 
Tháp Eiffel là một trong những kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu. Từ khi khánh thành vào năm 
1889, tháp Eiffel trở thành biểu tượng của “kinh đô ánh sáng”. Cho tới nay, tháp đã có gần 
300 triệu lượt khách viếng thăm. Tháp Eiffel vốn có tên nguyên thủy là Tour de 300 mètres, 
do Gustave Eiffel cùng các đồng nghiệp xây dựng nhân Triển lãm thế giới năm 1889, cũng là 
dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp.  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Khải Hoàn Môn nằm một mình ở giữa quảng trường Étoile, 

 và không có cái vạch trắng nào dành cho khách bộ hành. Hỏi mới biết là phải chui xuống 
đường hầm mới đi đến đó được.Năm 1806, sau chiến thắng Austerlitz, hoàng đế Napoléon 
Bonaparte quyết định xây dựng trên quảng trường Étoile một công trình vinh danh quân đội. 
Khải Hoàn Môn được kiến trúc sư Jean-François-Thérèse Chalgrin thiết kế, lấy cảm hứng từ 
các công trình cổ đại, cao 50 mét, rộng 45 mét.  
 
 
 
Người Pháp vẫn gọi là “Bateau Mouche” tức là đi du thuyền trên sông Seine. Một chuyến 
Bateau Mouche trên sông Seine khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Có nhiều bến tàu của nhiều 
công ty khác nhau. Giá vé tàu là 15 euro mỗi người. Du thuyền có 2 tầng, trang trí bên trong 
bằng gỗ, ghế ngồi rất thoải mái được sắp xếp trên mui tàu để ai cũng có thể ngắm cảnh đẹp 



trên bờ sông. 
 

 
 
Lapin Agile nằm trên đồi Montmartre, thuộc Quận 18, được xây dựng vào năm 1795. Đến 
khoảng năm 1860, nơi đây trở thành một quán trọ với cái tên Au Rendez-vous des voleurs, 
không lâu sau đó đổi thành Lapin Agile. Cuối thế kỷ 19, Adèle Decerf, một cựu vũ công 
cancan, mua lại quán trọ và đổi thành nhà hàng mang tên À ma campagne, từ đó bắt đầu thu 
hút giới nghệ sĩ. Picasso đã từng vẽ một bức họa nổi tiếng mang tên Au Lapin Agile, nằm 
trong danh sách những họa phẩm đắt nhất thế giới. Quán Lapin Agile ngày nay vẫn còn hoạt 
động, nằm ở số 22 phố Saules. 
 

                                                                               
 
      Ca Sĩ Nổi Tiếng Dalida 

 

Tượng đồng Yolanda Christina Gigliotti, thường được biết tới với nghệ danh Dalida, là một 
ca sĩ nổi tiếng của Pháp. Dalida đã tự tử tại Paris khi 54 tuổi, tuy vậy trong thời gian 31 năm 
sự nghiệp ca hát bà cũng đã giành được tới 55 đĩa vàng, 1 đĩa kim cương và được coi là một 
trong những nữ ca sĩ hàng đầu của Pháp. 
 
 



 

 

 

                                                       Le Pont des Amoureux 

 
 
Không cần phải đợi đến ngày Valentine, tại Paris có một địa điểm khác thu hút các cặp đôi 
yêu nhau là chiếc cầu mang tên “Le Pont des Amoureux” (Cây cầu của những cặp tình 
nhân). Chẳng biết từ khi nào, ai là người đầu tiên có ý tưởng viết tên mình, người yêu lên ổ 
khóa và gắn lên thành cầu với ước nguyện mãi yêu nhau, không rời xa. Cho đến thời điểm 
hiện tại, đã có hàng ngàn chiếc khóa tình yêu như thế.  
 
 
 



 

                                                            Cà phê Hè phố 

Cà phê phố, nét đặc trưng của Paris hoa lệ khi hoàng hôn xuống, từ lâu đã đi vào văn hóa của 
Pháp. Không chỉ du khách mà ngay cả người Paris vẫn thích không khí cà phê phố sau một 
ngày làm việc.  

  

 


