Νίκαια: Το πιο όμορφο τουριστικό λιμάνι
της Κυανής Ακτής ιδρύθηκε από Έλληνες

Νίκαια! Η όμορφη της Κυανής Ακτής. Θα σε μαγέψει η αύρα της πόλης και θα την ερωτευτείς
μονομιάς. Με αρχαιοελληνικές ρίζες η Νίκαια είναι μια από της πιο γνωστές πόλεις της περιοχής
που μετρά ορδές τουριστών να καταφθάνουν, ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Γενικές Πληροφορίες :
Η Νίκαια σήμερα είναι μια όμορφη τουριστική πόλη της νότιας Γαλλίας η οποία απέχει 32
χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ιταλία. Η πόλη ιδρύθηκε το 250 π.Χ. από Φωκαείς (η Φώκαια ήταν
αρχαία πόλη της Ιωνίας) εποίκους της Μασσαλίας. Το όνομά της πιθανότατα το οφείλει στη νίκη
επί κάποιας γειτονικής αποικίας.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Παρίσι, η πόλη του φωτός και του έρωτα
| Γαλλία

Παρίσι! Η πόλη του φωτός, η πόλη του έρωτα. Εκτός από πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι και
πρωτεύουσα του ρομαντισμού. Είναι το ιδανικό δώρο για την σχέση ή το γάμο σου. Μια από τις πιο
μεγάλες πληθυσμιακά πόλεις της Ευρώπης μπορεί τελικά να σε μαγέψει; Αναμφισβήτητα μπορεί…
ειδικά αν μιλάμε για το Παρίσι! Αυτή η πόλη μαγεύει τους πάντες και πολλώ δε μάλλον, όσους
έχουν αδυναμία στην γαλλική κουλτούρα και ομορφιά.
Πόλη: Παρίσι
Χώρα: Γαλλία
Νόμισμα: Ευρώ
Πληθυσμός: 2.229.621
Έκταση: 105,40 km2
Γενικές πληροφορίες:
Το Παρίσι είναι από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Όπως και σε
όλη την Γαλλία, έτσι και εκεί, θα πρέπει να διαθέτεις ευρώ για να κινηθείς. Ο πληθυσμός της είναι
2,244 εκατομμύρια κάτοικοι (2010). Ο καιρός είναι στο Παρίσι είναι καλός και το κλίμα εύκρατο
μεσογειακό. Η πόλη πήρε το όνομά της από μία γαλατική φυλή που ζούσε στην περιοχή, τους Parisii.
Λέγεται μάλιστα ότι το όνομα της φυλής Parisii προέρχεται από τη γαλατική λέξη «parisio», που
σημαίνει «οι εργαζόμενοι άνθρωποι» ή «οι τεχνίτες». Το Παρίσι είναι σταθερά από τους πιο
τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.
Δείτε περισσότερα στο happytraveller.gr

Ταξιδεύοντας Κεντρική Ευρώπη: Μιλούζ
| Γαλλία
Αυτή η πόλη της Ανατολικής Γαλλίας στα σύνορα με Ελβετία και Γερμανία έχει κάτι πολύ
περίεργο… το όνομά της! Ενώ γράφεται Μulhouse, προφέρεται “Μιλούζ”.. Είναι αυτές οι περίεργες
προφορές στη Γαλλία που είναι ικανές να σε κάνουν να μπερδέψεις τις πόλεις στον χάρτη αν δεν
ξέρεις! Είτε πάντως την πεις “Μιλουζ” είτε την πεις “Μουλχάους” η ουσία δεν αλλάζει: Πρόκειται
για μία ευχάριστη, όμορφη και γραφική πόλη που αξίζει να επισκεφθείς ή και να χρησιμοποιήσεις
σαν βάση για εξορμήσεις στην γύρω περιοχή. Για εμάς ήταν μία καλή επιλογή σταθμού στο road trip
μας στην κεντρική Ευρώπη.

Η Mulhouse είναι μια πόλη της ανατολικής Γαλλίας την οποία επισκεφθήκαμε στο ταξίδι που
κάναμε στην Ευρώπη το 2014. Την πόλη αυτή θα την βρεις κοντά στα ελβετικά και τα γερμανικά
σύνορα. Η μεγάλη κεντρική πλατεία της είναι ένα πραγματικό κόσμημα αφού εκτός από τα μαγαζιά,
και τους μικροπωλητές που διαθέτει έχει και μια μεγαλόπρεπη εκκλησία ακριβώς στο κέντρο της.
Μοναδική εμπειρία το να περπατάς τους δρόμους αυτής της γαλλικής πόλης αφού θα συναντήσεις
τέλεια γευστικά εδέσματα και λαχταριστά σνακ. Η Μυλούζ διασχίζεται από δυο ποτάμια τον Doller
και τον ΙLL που είναι παραπόταμοι του Ρήνου.

Αξιοθέατα και τέχνη
Τα ωραία της αξιοθέατα δεν λείπουν και μάλιστα κάνουν αυτή την πόλη να γίνεται ένας πολύ
ενδιαφέρον τουριστικός προορισμός και με πολύ ωραία αισθητική. Οι τεχνοτροπίες που ήταν
ζωγραφισμένα κάποια κτίρια της κεντρικής πλατείας, τα ιδιαίτερα αγάλματα αλλά και όλη η
καλόγουστη τέχνη λάμπει στο κέντρο της Μυλούζ. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις την πόλη
αυτή είναι περπατώντας. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσων μεταφοράς που
αποτελείται από τραμ και λεωφορεία, το οποίο θα σου επιτρέψει να εξερευνήσεις τις εξωτερικές
περιοχές της πόλης.

Πριν προχωρήσεις δες το βίντεο μας από την Μιλούζ για να πάρεις μία πολύ καλή ιδέα για την
πόλη:

Πλατεία & κεντρική εκκλησία
Όσο για το δέος που σου προκαλεί η εκκλησία και το εντυπωσιακό αυτό οικοδόμημα είναι κάτι που
δεν περιγράφεται εύκολα. Η συγκεκριμένη πλατεία παίρνει αρκετή αίγλη λόγω της συγκεκριμένης
εκκλησίας και μπορείς να το δεις και εσύ. Το όνομά της Temple Saint-Etienne στην Place de la
Reunion (πλατεία της επανένωσης) και πολλές φορές αναφέρεται ως ο καθεδρικός ναός της Μιλούζ.

Φαγητό
Η Μυλούζ σαν επαρχιακή πόλη της Γαλλίας, έχει να παρουσιάσει γαστρονομικά σημεία που
μπροούν να κερδίσουν ακόμα και απαιτητικούς ταξιδιώτες. H κουζίνα της Αλσατίας (Η περιοχή που
ανήκει η Μιλούζ) έχει γαστρονομική κουλοτούρα που αντικατροπτρίζεται στα εστιατόρια της
πόλης. Το καλό με την Γαλλία γενικότερα είναι οτι υπάρχουν υψηλά στάνταρ και έτσι ακόμα και
σε απλά μπιστρό ή και σνακ μπαρς μπορείς να φας εξαιρετικά πράγματα σε καλές τιμές. Στη μιλούζ
μπορείς να βρεις από εστιατόρια με περισσότερο γαλλική κουζίνα αλλά παράλληλα και άλλες
κουζίνες όπως ιταλική, ινδική και κινέζικη. Εξαιρετικά είναι τα διάφορα γαλλικά σνα που μπορείς
να φας σε φούρνους του κέντρου όπως τάρτες σάντουιτς με ψωμί μπριοζ και φυσικά απίστευτα
κρουασάν σε πολλές παραλλαγές!

Καταστήματα
Η Μιλουζ είναι μια πόλη για φθηνές και καλές αγορές. Υπάρχουν πολλά οικονομικά καταστήματα
ροούχων με προσφορές αλλά φυσικά θα βρεις και αρκετά επώνυμα καταστήματα με πιο ακριβές
επιλογές. Εκτός από τα κλασικά εμπορικά κέντρα μπορείς να βρεις εξαιρετικές κάβες κρασιών και
εξαίσια αλλαντικά αλλά και τυριά. Αν δε πετύχεις κάποια υπαίρθια αγορά με τοπικούς
παραγωγούς, έκανες την τύχη σου!

Διασκέδαση
Στην πολη υπάρχουν αρκετά μπαράκια, ειδικά στην περιοχή του πανεπιστημίου. Μην όμως
περιμένεις τίποτα υπερκλαμπ με αχαλίνωτη νυχτερινή ζωή. Ήρεμα και φρόνιμα πράγματα!

Αρχιτεκτονική
Εκτός από τα μοντέρνα κτήρια στο κέντρο της πόλης, η Μιλούζ έχει να δείξει υπέροχα σοκάκια με
ποιο κλασικά σπίτια και καταστήματα. Είναι όλα πολύ περιποιημένα και στολισμένα με λουλούδια,
κάτι που τους δίνει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Τα παράθυρα και τα παντζούρια είναι σαν παραμυθένια
και οι σοφίτες σαν να βγήκαν από άλλη εποχή.

Αυτό το ιδιαίτερο κτήριο με την κορυφή που μοιάζει με πύργο ελέγχου αεροδρομίου λέγεται tour
Europe. (Πύργος Ευρώπη) και στην κορυφη λειτουργεί εστιατόριο. Στο trip advisor διαβάσαμε
κάκιστες κριτικές με μοναδικό πλεονέκτημα την θέα, οπότε αποφασίσδαμε να μην παμε. Αν έχετε
πάει εσείς, αφήστε σχόλιο με τη γνώμη σας!

Διαμονή
Αξιοπρεπή διαμονή μπορείς σίγουρα να βρεις στην Μυλούζ και εμείς την βρήκαμε στο ξενοδοχείο
B&B που ήταν μία αξιόλογη επιλογή ας πολύ καλή τιμή. Καθαρό, ασφαλές, σε κεντρικό σημείο, που
αν και ειχε σχετικά μιρκό δωμάτιο, το κρεβάτι ήταν άνετο και το wifi δωρεάν. Το πρωινό
του (προαιρετικό με χρέωση 6 ευρώ) υστερούσε θα έλεγα αλλά σε γενικές γραμμές ήταν ένα πολύ
καλό ξενοδοχείο για ταξιδιωτες που χωρις να ξοδέψου πολλα θέλουν ένα σωστό μέρος για να

μείνουν. ειδικά σε σχέση με τα ξενοδοχείο της Ελβετίας, στην Βασιλεία, 30 χιλιόμετρα απο εκεί, η
σχέση ποιότητας τιμής είναι σαφώς πιο συμφέρουσα.
Δες εδώ το ξενοδοχείο και κάνε κράτηση.

Μετακινήσεις
Το σήμα κατατεθέν της πόλης από πλευράς ΜΜΜ είναι τα υπερσύγχρονα τραμ! Πολλοί όμως
επιλέγουν και το ποδήλατο σαν μέσο μεταφοράς. Η πόλη διαθέτει δημόσιο δίκτυο ποδηλάτων για
τους πολίτες και τους επισκέπτες. Αν όμως πας εκεί μπορείς άνετα να γυρίσεις το κέντρο με τα
πόδια. Η πόλη είναι σχετικά μικρή και όλα τα σημεία αναφορά σε απόσταση που περιπατιέται
άνετα. Εμείς αφήσαμε το αμάξι στο γκαράζ του ξενοδοχείου για 6 ευρώ τη μέρα και εξερευνήσαμε
την πολη με τα πόδια! Δείτε και το βίντεο της βόλτας μας εδω.

Πανέμοφος ουρανό στην Μιλούζ (Mulhouse)

Δες κι άλλα ταξίδια μας εδώ

Road trip από Mulhouse για Στρασβούργο
- Ταξίδι με αμάξι

Ταξίδι με αμάξι περνώντας από την Ευρώπη. Ωραίο ακούγεται. Οι αυτοκινητόδρομοι Ελβετίας,
Γαλλίας και Γερμανίας είναι πολύ καλοί και έτσι σε κάνουν να θέλεις να οδηγείς για ώρες χωρίς να
κουράζεσαι. Οι οδήγηση σε τέτοιες χώρες με τόσο καλοφτιαγμένους δρόμους φαντάζει παιχνίδι για
έναν προσεκτικό οδηγό με ένα ωραίο αμάξι. Εμείς στο ταξίδι μας είχαμε την τύχη να έχουμε το Mini
Cooper το οποίο είχε και ενσωματωμένο gps που μας βοήθησε πολύ. Το βλέπεις άλλωστε στην
παρακάτω φωτογραφία. Σήμερα θέλω να σου πω κάποια tips που ίσως σε βοηθήσουν στα ταξίδια
σου με αμάξι! Ειδικά το ενσωματωμένο GPS θα σου γλιτώσει χρόνο, κόπο και πολύ ψάξιμο. Όμως
εκτός από αυτό σου έχω και κάποια άλλα πολύτιμα tips που θα βοηθήσουν το ταξίδι σου να γίνει
πιο άνετο και χωρίς άγχος.

Γενικά tips για ένα ασφαλές και πάνω από όλα άνετο ταξίδι με αμάξι:
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Οδήγησε με προσοχή και πάντα να προσέχεις τα αμάξια που διέρχονται με μεγαλύτερη ταχύτητα
από εσένα.
Μην ξεχνάς ΠΟΤΕ να βάλεις ζώνη στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους.
Έχε πάντα περισσότερη βενζίνη στο ντεπόζιτο από ότι θα χρειαστείς γιατί σε περίπτωση που
χαθείς θα σου φανεί πολύ χρήσιμη η έξτρα βενζίνη.
Φρόντισε να υπάρχουν κάποια φαγώσιμα στο αμάξι (κριτσίνια, ριζογκοφρέτες, φρούτα ή ότι άλλο
επιθυμείς). Μην ξεχάσεις το νερό και ίσως κάποιο χυμό ή τσάι. Ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να σε
πιάσει λιγούρα.
Άφησε τον συνοδηγό να ψάχνει ότι θέλεις (πχ. κάποιον δρόμο, το μπουκάλι με το νερό, τα γυαλιά
του ηλίου σου κτλ) και μην αφήνεις την οδήγηση και αποσπάσαι από τέτοιου είδους πράγματα
στους μεγάλους δρόμους ή αν είσαι μόνος σου επέλεξε την τελευταία λωρίδα για να το κάνεις.
Φόρα άνετα ρούχα αν ξέρεις πως θα οδηγείς για αρκετή ώρα έτσι ώστε να μην έχεις πρόβλημα και
να νιώθεις βολικά.
Φρόντισε να υπάρχει air condition και θέρμανση (ανάλογα την εποχή) αν έχεις νοικιασμένο
αυτοκίνητο γιατί θα κάνει το ταξίδι σου πιο ξεκούραστο και σε φυσιολογικές θερμοκρασίες.
Όταν παρκάρεις το αμάξι κάπου για να δεις κάποιο αξιοθέατο, φρόντισε να μην φαίνονται οι
βαλίτσες και οι τσάντες μέσα στο αμάξι σου γιατί έτσι γίνεται στόχος Νο1 για κλοπή.
Φρόντισε να υπάρχει GPS και ένας χάρτης στης χείριστη περίπτωση.

Για να δεις το vlog που κάναμε στο mini μας πάνε εδώ.
Ελπίζω να σε βοήθησα λίγο με τα tips που σου έδωσα και να έχεις και εσύ ένα τόσο ευχάριστο road
trip όσο και εμείς!
Καλό ταξίδι!

