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Pentru Jocurile Olimpice din 2024, care au loc în Paris, organizatorii promit că cel mai cunoscut
bulevard al lumii va fi transformat într-o „grădină extraordinară”, scrie Euronews.
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Cum va arăta Champs-Elysées în doi ani. Vor să
planteze arbori pe 1,5 hectare din centrul orașului
De Andreea Archip, Sâmbătă, 28 mai 2022, 18:00. Ultimul update Duminică, 29 mai 2022, 00:22
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Cunoscut ca „cel mai frumos bulevard din lume”, Champs-
Elysées va avea parte de o transformare în următorii doi ani,
promit autoritățile, una în folosul cetățenilor și mediului.
Spațiul, devenit cunoscut în ultimii ani mai degrabă pentru
protestele „vestelor galbene” va trece printr-o transformare
verde.

Lucrările de transformare a zonei într-o oază de verdeață vor
începe „în doar câteva săptămâni”, potrivit lui Emmanuel
Grégoire, primul adjunct al primarului Parisului, citat de
Euronews. Lucrările se vor desfășura în două etape. Prima parte,
care va începe în această lună și va fi finalizată până la sosirea
sportivilor în oraș pentru Jocurile Olimpice de vară.

„Vom reface Place de la Concorde înainte de Jocurile Olimpice
din 2024, apoi întregul bulevard după aceea”, a promis primarul
orașului, Anne Hidalgo, într-un interviu acordat în ianuarie
2021.

Centrul Parisului va fi redat pietonilor, potrivit planurilor de reamenajare
Foto: PCA-STREAM

Cum va arăta centrul Parisului

În jurul Arcului de Triumf, pietonii vor avea la dispoziție un
spațiu mult mai larg pentru a se plimba, în timp ce mașinile vor
fi limitate la o parte mai mică din carosabilul actual, scrie
Euronews.

De-a lungul Champs-Élysées sunt planificate numeroase lucrări
de renovare, inclusiv repararea trotuarelor și a băncilor
deteriorate. Terasele vor fi, de asemenea, reamenajate, iar în
zonă vor fi plantați aproximativ 400 de copaci.

Bugetul pentru această primă fază de dezvoltare este de 30 de
milioane de euro.

Parizienii sunt mulțumiți de ideea de reamenajare, un sondaj
cetățenesc recent ajungând la 100.000 de semnături.
Susținătorii spun că nivelul de poluare va scădea cu siguranță,
deoarece o mare parte din zona din inima capitalei franceze va fi
acum păstrată pentru pietoni, cu o scădere preconizată de 72%
a traficului.

Parizienii speră că traficul va fi redus cu peste 70% Foto: PCA-STREAM

O promenadă verde se va întinde de la Luvru până la colina
Chaillot. Pietonii, bicicletele și scuterele vor ocupa cea mai mare
parte a zonei. Place de la Concorde și Place de l’Étoile, grădinile
de la Champs-Élysées, Avenue Montaigne și Avenue de la
Grande Armée, toate vor fi reamenajate.

Boxes de 1m² à 50m²
A la semaine, au mois ou à l’année,
stockez vos meubles pour la durée
de votre choix

Champs-Elysées a fost amenajat pentru prima dată în 1670, dar
a fost modernizat de baronul Haussmann, arhitectul care a stat
la baza transformării Parisului sub Napoleon al III-lea la
mijlocul secolului al XIX-lea. Noul proiect de ecologizare a
bulevardului este conceput de firma de arhitectură Pca-Stream.
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Pentru Jocurile Olimpice din 2024, care au loc în Paris, organizatorii promit că cel mai cunoscut
bulevard al lumii va fi transformat într-o „grădină extraordinară”, scrie Euronews.
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Cum va arăta Champs-Elysées în doi ani. Vor să
planteze arbori pe 1,5 hectare din centrul orașului
De Andreea Archip, Sâmbătă, 28 mai 2022, 18:00. Ultimul update Duminică, 29 mai 2022, 00:22
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Cunoscut ca „cel mai frumos bulevard din lume”, Champs-
Elysées va avea parte de o transformare în următorii doi ani,
promit autoritățile, una în folosul cetățenilor și mediului.
Spațiul, devenit cunoscut în ultimii ani mai degrabă pentru
protestele „vestelor galbene” va trece printr-o transformare
verde.

Lucrările de transformare a zonei într-o oază de verdeață vor
începe „în doar câteva săptămâni”, potrivit lui Emmanuel
Grégoire, primul adjunct al primarului Parisului, citat de
Euronews. Lucrările se vor desfășura în două etape. Prima parte,
care va începe în această lună și va fi finalizată până la sosirea
sportivilor în oraș pentru Jocurile Olimpice de vară.

„Vom reface Place de la Concorde înainte de Jocurile Olimpice
din 2024, apoi întregul bulevard după aceea”, a promis primarul
orașului, Anne Hidalgo, într-un interviu acordat în ianuarie
2021.

Centrul Parisului va fi redat pietonilor, potrivit planurilor de reamenajare
Foto: PCA-STREAM

Cum va arăta centrul Parisului

În jurul Arcului de Triumf, pietonii vor avea la dispoziție un
spațiu mult mai larg pentru a se plimba, în timp ce mașinile vor
fi limitate la o parte mai mică din carosabilul actual, scrie
Euronews.

De-a lungul Champs-Élysées sunt planificate numeroase lucrări
de renovare, inclusiv repararea trotuarelor și a băncilor
deteriorate. Terasele vor fi, de asemenea, reamenajate, iar în
zonă vor fi plantați aproximativ 400 de copaci.

Bugetul pentru această primă fază de dezvoltare este de 30 de
milioane de euro.

Parizienii sunt mulțumiți de ideea de reamenajare, un sondaj
cetățenesc recent ajungând la 100.000 de semnături.
Susținătorii spun că nivelul de poluare va scădea cu siguranță,
deoarece o mare parte din zona din inima capitalei franceze va fi
acum păstrată pentru pietoni, cu o scădere preconizată de 72%
a traficului.

Parizienii speră că traficul va fi redus cu peste 70% Foto: PCA-STREAM

O promenadă verde se va întinde de la Luvru până la colina
Chaillot. Pietonii, bicicletele și scuterele vor ocupa cea mai mare
parte a zonei. Place de la Concorde și Place de l’Étoile, grădinile
de la Champs-Élysées, Avenue Montaigne și Avenue de la
Grande Armée, toate vor fi reamenajate.
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A la semaine, au mois ou à l’année,
stockez vos meubles pour la durée
de votre choix

Champs-Elysées a fost amenajat pentru prima dată în 1670, dar
a fost modernizat de baronul Haussmann, arhitectul care a stat
la baza transformării Parisului sub Napoleon al III-lea la
mijlocul secolului al XIX-lea. Noul proiect de ecologizare a
bulevardului este conceput de firma de arhitectură Pca-Stream.
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Olimpice, întreaga transformare fiind
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Pentru Jocurile Olimpice din 2024, care au loc în Paris, organizatorii promit că cel mai cunoscut
bulevard al lumii va fi transformat într-o „grădină extraordinară”, scrie Euronews.
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Cum va arăta Champs-Elysées în doi ani. Vor să
planteze arbori pe 1,5 hectare din centrul orașului
De Andreea Archip, Sâmbătă, 28 mai 2022, 18:00. Ultimul update Duminică, 29 mai 2022, 00:22

CU
LT

U
RĂ

 Ș
I V

A
CA

N
ȚE

Cunoscut ca „cel mai frumos bulevard din lume”, Champs-
Elysées va avea parte de o transformare în următorii doi ani,
promit autoritățile, una în folosul cetățenilor și mediului.
Spațiul, devenit cunoscut în ultimii ani mai degrabă pentru
protestele „vestelor galbene” va trece printr-o transformare
verde.

Lucrările de transformare a zonei într-o oază de verdeață vor
începe „în doar câteva săptămâni”, potrivit lui Emmanuel
Grégoire, primul adjunct al primarului Parisului, citat de
Euronews. Lucrările se vor desfășura în două etape. Prima parte,
care va începe în această lună și va fi finalizată până la sosirea
sportivilor în oraș pentru Jocurile Olimpice de vară.

„Vom reface Place de la Concorde înainte de Jocurile Olimpice
din 2024, apoi întregul bulevard după aceea”, a promis primarul
orașului, Anne Hidalgo, într-un interviu acordat în ianuarie
2021.

Centrul Parisului va fi redat pietonilor, potrivit planurilor de reamenajare
Foto: PCA-STREAM

Cum va arăta centrul Parisului

În jurul Arcului de Triumf, pietonii vor avea la dispoziție un
spațiu mult mai larg pentru a se plimba, în timp ce mașinile vor
fi limitate la o parte mai mică din carosabilul actual, scrie
Euronews.

De-a lungul Champs-Élysées sunt planificate numeroase lucrări
de renovare, inclusiv repararea trotuarelor și a băncilor
deteriorate. Terasele vor fi, de asemenea, reamenajate, iar în
zonă vor fi plantați aproximativ 400 de copaci.

Bugetul pentru această primă fază de dezvoltare este de 30 de
milioane de euro.

Parizienii sunt mulțumiți de ideea de reamenajare, un sondaj
cetățenesc recent ajungând la 100.000 de semnături.
Susținătorii spun că nivelul de poluare va scădea cu siguranță,
deoarece o mare parte din zona din inima capitalei franceze va fi
acum păstrată pentru pietoni, cu o scădere preconizată de 72%
a traficului.

Parizienii speră că traficul va fi redus cu peste 70% Foto: PCA-STREAM

O promenadă verde se va întinde de la Luvru până la colina
Chaillot. Pietonii, bicicletele și scuterele vor ocupa cea mai mare
parte a zonei. Place de la Concorde și Place de l’Étoile, grădinile
de la Champs-Élysées, Avenue Montaigne și Avenue de la
Grande Armée, toate vor fi reamenajate.

Boxes de 1m² à 50m²
A la semaine, au mois ou à l’année,
stockez vos meubles pour la durée
de votre choix

Champs-Elysées a fost amenajat pentru prima dată în 1670, dar
a fost modernizat de baronul Haussmann, arhitectul care a stat
la baza transformării Parisului sub Napoleon al III-lea la
mijlocul secolului al XIX-lea. Noul proiect de ecologizare a
bulevardului este conceput de firma de arhitectură Pca-Stream.
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Obor: „Pusesem de mult
timp ochii pe spațiul
ăsta”
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EXCLUSIV. Ruben
Östlund, proaspăt
premiat cu Palme d’or la
Cannes, pentru
Libertatea: „Când vezi în
ce hal a ajuns lumea
asta, nu mai poți face
dramă. Doar farsa o mai
poate explica”
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Surprinzător cine îl
așteaptă pe Marian
Drăgulescu, după
eliminarea de la
Survivor: „Dacă mă
invită, nu spun nu! Dar
nu depind de vreun
bărbat!”
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Inna, huiduită la Satu
Mare, în timpul unui
concert. Gestul care a
indignat mulțimea
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Ce era, de fapt, coiful
confiscat de polițiști în
Argeș, crezând că este
obiect de patrimoniu
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REPORTAJ. „Noi n-o să
fim niciodată încadrați
în societatea lor, asta e
minciună”. După 13 ani
în Italia, o familie de
români visează să se
întoarcă acasă

Dinamo a retrogradat!
Echipa din Ștefan cel
Mare va juca în Liga a II-
a pentru prima oară în
cei 74 de ani de
existență

TR
EN

D
IN

G

Horoscop 30 mai 2022.
Vărsătorii se poartă
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Alina Eremia, dezvăluiri
neașteptate. „A fost o
dependență care m-a
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Laurențiu Reghcampf,
adevăratul motiv pentru
care a divorțat de
Anamaria Prodan. Cine
a înșelat primul
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Ediția a V-a a Galei
Elevului Reprezentant
premiază „generația
rezilienței”. „Elevii au
ajuns să stea la școală
șase-șapte ore cu frica
să nu vină un profesor
ca să le pună note”
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Divă pe covorul roșu, femeie
obișnuită în viața reală. Cum
arată Julia Roberts în costum
de baie, la 54 de ani
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Greșeala făcută de Duckadam
după ce s-a mutat în SUA cu
familia: Așa cum fac toți
românii, ce puteam să fac?
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Și-a pus fustița scurtă și s-a dus
să-și surprindă soțul la hotel.
Șocul pe care l-a trăit când a
ajuns acolo. Pe cine a găsit
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Scandal uriaș în Anglia! Fostul
jucător al lui Liverpool,
fotografiat în pat cu două femei
necunoscute, cu două
săptămâni înainte de nuntă
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„Survivor România” 2022.
Patru concurenți luptă
pentru a intra în marea
finală
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„Cine ar fi fost Laurențiu
Reghecampf fără Anamaria
Prodan?”. Antrenorul a
răbufnit: „Nu mi-am dorit
niciodată ceea ce și-a dorit
ea”
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Blaze, eliminat de la
„Survivor România” 2022. Ce
i-a spus Daniel Pavel la
plecare: „Ești român în
spirit”
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Sebastian Dobrincu,
exmatriculat înainte de
Bacalaureat. Tânărul
milionar, despre cum a
primit vestea: „Îmi venea să
mă dau cu capul de pereți”
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Cu cine a avut o relație Mihai
Petre, înainte de a o cunoaște
pe Elwira. Este vorba despre
actuala soție a unui dintre cei
mai apreciați prezentatori TV
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cadou special i-a luat artista
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aiba tot ce noi n-am avut»
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Ce a spus la TV Iulia Pârlea,
prezentatoarea de la Meteo,
despre Alex Pițurcă, iubitul
Cristinei Ich
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Alina Pușcaș dezvăluie secretul
siluetei sale perfecte: dans, trei
copii și ...

TVMANIA.RO

3
IMAGINIG

A
LE

RI
E 

FO
TO

Cea mai bună rețetă de
socată. Cum faci socată
tradițională, ca pe vremea
bunicii

25 MAI

ŞT
IR

I

De ce sunt mereu obosit?
Cele mai comune cauze ale
oboselii

28 MAI

SĂ
N
Ă

TA
TE

 Ș
I F

IT
N

ES
S Moșii de vară: tradiții și

superstiții. Ce nu e bine să
faci în ajunul Rusaliilor

25 MAI

LI
FE

ST
YL

E Cum abordezi discuțiile
dificile într-o căsnicie?

27 MAI

RE
LA

ȚI
I
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Cannes. Iubita lui Jake
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covorul roșu
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Ray Liotta a murit în somn, la
67 de ani. Viața sa, un șir de
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Am discutat!”
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Balanțele caută siguranță,
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Țiriac! Sorana Cîrstea a fost
părăsită! Ion Țiriac Jr., mesaje
de dragoste după ce s-ar fi
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Laurențiu Reghcampf,
adevăratul motiv pentru care a
divorțat de Anamaria Prodan.
Cine a înșelat primul
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Denise Rifai: „Îl dau în
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Pentru Jocurile Olimpice din 2024, care au loc în Paris, organizatorii promit că cel mai cunoscut
bulevard al lumii va fi transformat într-o „grădină extraordinară”, scrie Euronews.
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Hobby-ul inedit care îl
ține ocupat pe Adrian
Năstase la 71 de ani
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Mădălina Ghenea,
replică dură pentru tatăl
fiicei sale. Ce spune
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Cum va arăta Champs-Elysées în doi ani. Vor să
planteze arbori pe 1,5 hectare din centrul orașului
De Andreea Archip, Sâmbătă, 28 mai 2022, 18:00. Ultimul update Duminică, 29 mai 2022, 00:22
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Cunoscut ca „cel mai frumos bulevard din lume”, Champs-
Elysées va avea parte de o transformare în următorii doi ani,
promit autoritățile, una în folosul cetățenilor și mediului.
Spațiul, devenit cunoscut în ultimii ani mai degrabă pentru
protestele „vestelor galbene” va trece printr-o transformare
verde.

Lucrările de transformare a zonei într-o oază de verdeață vor
începe „în doar câteva săptămâni”, potrivit lui Emmanuel
Grégoire, primul adjunct al primarului Parisului, citat de
Euronews. Lucrările se vor desfășura în două etape. Prima parte,
care va începe în această lună și va fi finalizată până la sosirea
sportivilor în oraș pentru Jocurile Olimpice de vară.

„Vom reface Place de la Concorde înainte de Jocurile Olimpice
din 2024, apoi întregul bulevard după aceea”, a promis primarul
orașului, Anne Hidalgo, într-un interviu acordat în ianuarie
2021.

Centrul Parisului va fi redat pietonilor, potrivit planurilor de reamenajare
Foto: PCA-STREAM

Cum va arăta centrul Parisului

În jurul Arcului de Triumf, pietonii vor avea la dispoziție un
spațiu mult mai larg pentru a se plimba, în timp ce mașinile vor
fi limitate la o parte mai mică din carosabilul actual, scrie
Euronews.

De-a lungul Champs-Élysées sunt planificate numeroase lucrări
de renovare, inclusiv repararea trotuarelor și a băncilor
deteriorate. Terasele vor fi, de asemenea, reamenajate, iar în
zonă vor fi plantați aproximativ 400 de copaci.

Bugetul pentru această primă fază de dezvoltare este de 30 de
milioane de euro.

Parizienii sunt mulțumiți de ideea de reamenajare, un sondaj
cetățenesc recent ajungând la 100.000 de semnături.
Susținătorii spun că nivelul de poluare va scădea cu siguranță,
deoarece o mare parte din zona din inima capitalei franceze va fi
acum păstrată pentru pietoni, cu o scădere preconizată de 72%
a traficului.

Parizienii speră că traficul va fi redus cu peste 70% Foto: PCA-STREAM

O promenadă verde se va întinde de la Luvru până la colina
Chaillot. Pietonii, bicicletele și scuterele vor ocupa cea mai mare
parte a zonei. Place de la Concorde și Place de l’Étoile, grădinile
de la Champs-Élysées, Avenue Montaigne și Avenue de la
Grande Armée, toate vor fi reamenajate.

Boxes de 1m² à 50m²
A la semaine, au mois ou à l’année,
stockez vos meubles pour la durée
de votre choix

Champs-Elysées a fost amenajat pentru prima dată în 1670, dar
a fost modernizat de baronul Haussmann, arhitectul care a stat
la baza transformării Parisului sub Napoleon al III-lea la
mijlocul secolului al XIX-lea. Noul proiect de ecologizare a
bulevardului este conceput de firma de arhitectură Pca-Stream.
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CORESPONDENȚĂ DIN
MOLDOVA. Lecția unui veteran
care a luptat și în Armata Română,
și în cea Roșie. „Eu le spun la toți
tinerii: după război, vine foamea”

Lucrările vor continua și după Jocurile
Olimpice, întreaga transformare fiind
programată până în 2030. Într-o a
doua fază, este planificată o amplă
ecologizare a bulevardului. 1,5
hectare de arbori, arbuști și plante
suplimentare vor fi adăugate în
grădinile Champs-Élysées.

Politicienii baltici îi atacă pe Scholz și Macron, după
discuțiile cu Putin: „Cum e posibil să nu fi învățat din
istorie?”

Ministrul muncii, anunţ pentru persoanele cu dizabilităţi:
Dosarele de reevaluare se vor depune online

„De ce miroase atât de urât la voi în clasă? Nu știți să vă
spălați?” Elevi din Ciorogârla și București au pus în scenă
bullying-ul din sala de clasă

EXCLUSIV. Ruben Östlund, proaspăt premiat cu Palme
d’or la Cannes, pentru Libertatea: „Când vezi în ce hal a
ajuns lumea asta, nu mai poți face dramă. Doar farsa o
mai poate explica”

  

Un agent de securitate de la ambasada Qatarului din Paris a
fost ucis în această dimineață. Agresorul și-a recunoscut fapta
în fața anchetatorilor
23 mai Citește mai multe

Elisabeth Borne, noul premier al Franței, după ce Jean Castex
şi-a dat demisia
16 mai Citește mai multe

Volodimir Zelenski: Dorința Ucrainei de a negocia cu Rusia
„dispare cu fiecare nou Bucha, cu fiecare nou Mariupol”
11 mai Citește mai multe
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Reghe a spus clar ce l-a
determinat să se despartă de
Anamaria Prodan. Gestul făcut de
impresară peste care nu a trecut

PLAYTECH.RO
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"Sfârşitul lumii!". Codul roșu de
vreme extremă a făcut prăpăd în
Dolj și Teleorman. Ploile
torenţiale, grindina şi vijeliile au
măturat tot în calea lor
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Horoscop 30 mai 2022. Vărsătorii
se poartă copilărește în situații
importante, fac ceva doar dacă le
place și caută avantaj în orice
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Un nou incident șocant în SUA.
Mai multe persoane au fost
împușcate

ORANGESPORT.RO

Ce a păţit iubita lui Vladimir
Putin. Şocul pe care l-a avut
sâmbătă dimineaţă

PUBLICITATE

Ce se întâmplă în spitalele private
din România în următorii ani și
care va fi câștigul pacienților

VIDEO | Lupta unui fost militar în Irak
ajuns preot să-i ajute pe bătrânii și pe
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Cum s-a cuplat Bănel cu o
milionară din Franța.
Jurnalistul Adrian Voicu a
avut un șoc când a văzut-o:
„Una dintre cele mai
frumoase 10 femei pe care
le-am văzut!"
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Cum s-a îmbrăcat Prima
Doamnă la festivitatea
elevilor săi. Carmen Iohannis
a strălucit în ținuta aleasă
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Ce face CRBL cu banii de la
„Survivor”. Știe deja în ce îi
investește: „Mi-e foarte dor
de scenă”
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„Survivor România” 2022.
Patru concurenți luptă
pentru a intra în marea
finală
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'Poate să dea o stare proastă
oricui'
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i-aș opri pe americani dacă
n-ar avea actele în regulă”
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Sorin Oprescu află azi dacă
va fi eliberat din închisoarea
din Grecia
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Arhivele Române au tăiat
accesul cercetătorilor la
anumite documente. Mesajul
istoricilor: „Un atac la
adresa libertăților
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Uluitor ce răspuns Reghe
când a fost întrebat ”cine a
înșelat primul” în căsnicia cu
Anamaria Prodan
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“Corect era să iasă Nedelcu”.
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tăcerea după eliminarea lui
Blaze
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Aston Martin-ul lui James Bond, mașina emblematică a
francizei, ar putea fi vândută la licitaţie pentru aproximativ 2
milioane de dolari
10:20 Citește și alte știri noi

Sorin Oprescu află azi dacă va fi eliberat din închisoarea din
Grecia
10:18 Citește și alte știri noi

În Rusia, cei mai vocali critici ai Kremlinului devin nu
pacifiștii, ci radicalii care cred că invazia nu a mers suficient
de departe
10:00 Citește și alte știri noi
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Pentru Jocurile Olimpice din 2024, care au loc în Paris, organizatorii promit că cel mai cunoscut
bulevard al lumii va fi transformat într-o „grădină extraordinară”, scrie Euronews.
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Cum va arăta Champs-Elysées în doi ani. Vor să
planteze arbori pe 1,5 hectare din centrul orașului
De Andreea Archip, Sâmbătă, 28 mai 2022, 18:00. Ultimul update Duminică, 29 mai 2022, 00:22
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Cunoscut ca „cel mai frumos bulevard din lume”, Champs-
Elysées va avea parte de o transformare în următorii doi ani,
promit autoritățile, una în folosul cetățenilor și mediului.
Spațiul, devenit cunoscut în ultimii ani mai degrabă pentru
protestele „vestelor galbene” va trece printr-o transformare
verde.

Lucrările de transformare a zonei într-o oază de verdeață vor
începe „în doar câteva săptămâni”, potrivit lui Emmanuel
Grégoire, primul adjunct al primarului Parisului, citat de
Euronews. Lucrările se vor desfășura în două etape. Prima parte,
care va începe în această lună și va fi finalizată până la sosirea
sportivilor în oraș pentru Jocurile Olimpice de vară.

„Vom reface Place de la Concorde înainte de Jocurile Olimpice
din 2024, apoi întregul bulevard după aceea”, a promis primarul
orașului, Anne Hidalgo, într-un interviu acordat în ianuarie
2021.

Centrul Parisului va fi redat pietonilor, potrivit planurilor de reamenajare
Foto: PCA-STREAM

Cum va arăta centrul Parisului

În jurul Arcului de Triumf, pietonii vor avea la dispoziție un
spațiu mult mai larg pentru a se plimba, în timp ce mașinile vor
fi limitate la o parte mai mică din carosabilul actual, scrie
Euronews.

De-a lungul Champs-Élysées sunt planificate numeroase lucrări
de renovare, inclusiv repararea trotuarelor și a băncilor
deteriorate. Terasele vor fi, de asemenea, reamenajate, iar în
zonă vor fi plantați aproximativ 400 de copaci.

Bugetul pentru această primă fază de dezvoltare este de 30 de
milioane de euro.

Parizienii sunt mulțumiți de ideea de reamenajare, un sondaj
cetățenesc recent ajungând la 100.000 de semnături.
Susținătorii spun că nivelul de poluare va scădea cu siguranță,
deoarece o mare parte din zona din inima capitalei franceze va fi
acum păstrată pentru pietoni, cu o scădere preconizată de 72%
a traficului.

Parizienii speră că traficul va fi redus cu peste 70% Foto: PCA-STREAM

O promenadă verde se va întinde de la Luvru până la colina
Chaillot. Pietonii, bicicletele și scuterele vor ocupa cea mai mare
parte a zonei. Place de la Concorde și Place de l’Étoile, grădinile
de la Champs-Élysées, Avenue Montaigne și Avenue de la
Grande Armée, toate vor fi reamenajate.

Boxes de 1m² à 50m²
A la semaine, au mois ou à l’année,
stockez vos meubles pour la durée
de votre choix

Champs-Elysées a fost amenajat pentru prima dată în 1670, dar
a fost modernizat de baronul Haussmann, arhitectul care a stat
la baza transformării Parisului sub Napoleon al III-lea la
mijlocul secolului al XIX-lea. Noul proiect de ecologizare a
bulevardului este conceput de firma de arhitectură Pca-Stream.
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