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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.
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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.

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.

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