
Paríž a Loira, 
to je (aj) umenie a história
Paríž – mesto romantikov, zaľúbencov, histó-
rie a umenia. Mesto na Seine, ktoré má veľa 
prívlastkov a človek sa doň môže opakovane 
vracať a vždy si pre svoj pobyt môže zvoliť ne-
jakú tematiku. Napríklad umenie alebo zámky.

UMELECKÝ PARÍŽ
Pre milovníkov výtvarného umenia je príťaž-
livý napríklad tým, že v Paríži a okolí žili naj-
väčší velikáni impresionizmu. Je tu múzeum, 
kde by tí, ktorí ho majú radi, vedeli stráviť aj 
niekoľko dní - Musée d‘Orsay. Nachádzajú sa 
v ňom zbierky francúzskeho umenia z rokov 
1848 – 1914. Diela impresionistov ako Clau-
de Monet, Édouard Manet, Pierre-August 
Renoir či postimpresionistov ako Vincent van 
Gogh možno obdivovať v budove bývalej že-
lezničnej stanice, ktorá je sama osebe ume-
leckým dielom. Zbierku impresionistických 
diel si možno pozrieť aj v budove Oranžérie 
(Musée de l‘Orangerie), ktorej najväčším po-
kladom sú obrovské Monetove plátna s lek-
nami.
S Claudom Monetom je spojené aj mesteč-
ko Giverny. V roku 1883 si tu zriadil dom so 
záhradou a  žil tu až do svojej smrti v  roku 
1926. Záhradné záhony, vodné plochy, lekná 
a mostíky nechal vybudovať s cieľom ich ma-
ľovať a dom, jedáleň, ateliér sa stali súčasťou 
jeho výtvarných predstáv. Tiež treba navští-
viť múzeum Marmottan Monet (Musée Mar-
mottan Monet), kde je jeho obraz Impresia, 
východ slnka (1873), ktorý dal meno celému 

umeleckému smeru. Samozrejme, keď sa 
hovorí o impresionistoch v Paríži, nemožno si 
nechať ujsť štvrť Montmartre, kde impresio-
nisti žili. Pozrieť si miesta ako Bazilika Sacré 
Coeur, námestie umelcov Place du Tertre či 
legendárny kabaret Moulin Rouge preslávený 
maliarom Henrim de Toulouse-Lautrecom.

PARÍŽ A ZÁMKY
Z Paríža je to len na skok do údolia rieky Loiry, 
ktoré je pozdĺž svojho toku lemované mnohý-
mi hradmi, zámkami a malebnými miestami. 
S  poznávaním možno začať v  meste Blois 
prehliadkou miestneho renesančného zám-
ku. V roku 1429 tu remešský arcibiskup po-
žehnal Johanku z Arku, ktorá potom na čele 
vojska zamierila smerom k  Orléans, aby ho 
vyslobodila z anglických rúk. Ďalším zaujíma-
vým zámkom je Cheverny, preslávený inte-
riérmi a  anglickým parkom. Kúsok od neho 
sa nachádza najväčší renesančný zámok na 
rieke Loire – Chambord, patriaci k vrcholným 
stavbám renesančnej architektúry. V  zámku 
je 440 miestností, viac než 80 schodíšť, 365 
komínov a 800 tesaných hlavíc stĺpov. Meno 
architekta stavby nie je známe, ale hovorí sa, 
že architektúru ovplyvnil Leonardo da Vinci, 
v tej dobe architekt na dvore Františka I., kto-
rý však krátko pred začatím stavebných prác 
zomrel.
Názorným dokladom premien francúzskej ar-
chitektúry je návšteva renesančného zámku 
Amboise. Zapísal sa do dejín ako dejisko tzv. 

Amboisského sprisahania, počas ktorého sa 
francúzski hugenoti spojili s  rodom Bourbo-
novcov a pokúsili sa prevziať moc vo Fran-
cúzsku, ale najmä ako miesto, kde dožil Leo-
nardo da Vinci. Sme síce vo Francúzsku, ale 
aj ďalší zámok na Loire je spojený so slávnym 
Talianom Leonardom da Vincim - Clos Lucé. 
V  parku pri zámku si možno vyskúšať, na 
akom princípe fungovali stroje z Leonardovej 
dielne, ktoré predbehli svoju dobu.

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR
Zámok žien. Nazýva sa ním zámok Chenon-
ceau. Keďže jeho dejiny písala šestica dám, 
nazýva sa Chenonceau aj „Zámok šiestich 
žien“. Je spojený napríklad s Dianou de Po-
itiers, milenkou Henricha II. a jej pomstychti-
vou sokyňou Katarínou Medicejskou.
Najznámejší. Keď sa hovorí o  zámkoch 
v okolí Paríža, nemožno nenavštíviť zámok vo 
Versailles. Je neodmysliteľne spojený so zá-
sadnými historickými medzníkmi – obdobím 
baroka, absolutizmom a panovaním Ľudovíta 
XIV. Zámok býval často napodobňovaný, no 
kópie nikdy nedosiahli kvalitu originálu.
Pre záhradných majstrov aj „psíčkarov“. 
Jeden z najkrajších zámkov vo Francúzsku je 
Villandry, ktorý je známy svojimi nádhernými 
terasovými záhradami. To, ako sú tvarované, 
má svoju symboliku a dokonca nesie rôzne 
posolstvá. Milovníci psov si prídu zase na 
svoje v areáli parku zámku Cheverny, tu môžu 
obdivovať vyše sto poľovníckych psíkov.

Viac info na: www.satur.sk/trend

UMELECKÝ PARÍŽ
4-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, okružná jazda po Paríži, 
autokarový výlet do Giverny, sprievodca
Termín: 12. 9. – 15. 9.
Cena od: 468 EUR

FRANCÚZSKO –  
ZÁMKY NA LOIRE
5-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, ochutnávka vína, sprievodca
Termín: 18. 9. – 22. 9.
Cena od: 598 EUR

POTULKY PARÍŽOM
5-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, okružná jazda po Paríži, poldenný 
výlet do Versailles, sprievodca
Termín: 11. 9. – 15. 9.
Cena od: 498 EUR


