Després d’estar passejant pels dos parcs, aniré a sopar a Punchbowl, un
restaurant de cuina anglesa.

Seguidament, aniré a fer una ruta del Jack el Destripador, però abans pararé a
Tower Bridge, i després de passejar-m’hi, aniré al lloc de trobada de l’activitat,
al Tower Hill Tram.
“Ruta del Jack el Destripador” és una ruta que té com a objectiu: descobrir el
Londres Victorià i les condicions de vida dels londinencs en el segle XIX.,
creuar per les “portes de l’infern” i començar a resoldre el misteri dels 5
assassinats més famosos de Londres i escoltar totes les teories dels sospitosos
i pensar com resoldre els crims que porten quasi un segle i mig sense resoldre.
El “tour” és gratis i surt a les 20:00 des de l’estanc de cafè Tower Hill Tram, al
costat de Trinity Square Gardens, i acaba a prop del Mercat de Spitafields.
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La ruta acaba al Mercat de Spitafields, així que tornaré a l’hostal, ja que a l’hora
que acaba el “tour” aquest mercat estarà tancat.
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Quart dia

23 de juny

Havent esmorzat a l’hostal, em dirigiré a la primera parada del dia, el Abbey
Road.
Abbey Road és un carrer entre Camden i Westminster que és conegut per ser
la seu dels estudis de gravació Abbey Road Studios i per el albúm de The
Beatles. L’estudi està situat en el número 3 de Abbey Road en St. John’s
Wood, altres famosos ,a part de The Beatles, han gravat aquí com Pink Floyd,
Oasis, etc. El carrer es va fer famós a partir que The Beatles posés en portada
del àlbum una foto seva creuant el pas de zebra davant de l’estudi.

Seguidament d’haver fet la típica foto en el pas de zebra dels The Beatles,
aniré al famós museu de cera, Madame Tussauds.
Madame Tussauds és un museu de cera fundat per l’escultora de cera Marie
Tussaud. És una atracció turística ja que hi ha exposats famosos, gent
important en la història, la reialesa, estrelles del cinema, de l’esport i famosos
assassins.
El 1835, Marie Tussaud es va establir en Baker Street, Londres i va obrir un
museu de cera. La galeria original conté més de 400 diferents figures però el
dany d’un incendi el 1925 i el doble bombardeig dels alemanys el 1941 va
deixar molts pocs exemplars, el més antic és el de Madame du Barry, un treball
del 1765. A l’entrada del museu es troba exposat un autoretrat de Marie
Tussaud del 1842. El 1883 el museu va ser traslladat a Marylebone Road. El
primer museu a l’estranger va ser obert a Amsterdam el 1970.
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Havent visitat el museu de cera, aniré al M&M’S World, passant per Hanover
Square.
Hanover Square és una plaça situada en el sud-oest de Oxford Circus. Es va
formar el 1713 com un lloc de residència de moda. Avui en dia, moltes de les
cases del segle XVIII estan intactes.
M&M’s World és una botiga de detalls especialitzada en els famosos dolços de
M&M. La tenda va obrir el 2011 a Londres en Leicester Square. És la tenda
més gran de dolços del món amb uns 3250 metres quadrats.
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Després, d’haver visitat l’espectacular tenda de dolços, aniré a la Lego Store.
Lego és una empresa de joguines danesa coneguda pels seus blocs de plàstic
que es poden connectar. El nom de Lego ve de “leg godt” que vol dir “juga bé”.
Aquests famosos blocs es van començar a fer l’any 1949, però no va ser fins el
1958 que es van crear els blocs actuals que va permetre una millora d’aquestes
peces i va es donar a conèixer mundialment.

Havent visitat la tenda de joguines, aniré a dinar a un Nando’s proper.
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Després, em dirigiré al Natural History Museuma veure els famosos esquelets
de dinosaures.
El Museu d’Història Natural és un museu de ciències de la vida i de la terra
que té 70 milions d’elements dins de les col·leccions: Botànica, Entomologia,
Mineralogia, Paleontologia i Zoologia. Moltes de les col·leccions tenen un gran
valor històric i la Biblioteca del Museu té unes grans col·leccions de llibres,
diaris, manuscrits i obres d’art relacionades amb treball i investigacions
científiques. Aquest museu és famós per l’exposició d’esquelets de dinosaures i
arquitectura ornamentada.

Després d’haver visitat aquets magnífic museu, agafaré el metro per anar a
veure un carrer ple de cases de colors, el Chalcot Crescent i el Chaclot Square.
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Després d’haver fet fotografies a aquestes acolorides cases, aniré a sopar a un
restaurant de menjar italià, Pesantissimo.

Per tornar a l’hostal, passejaré per Regent’s Park.
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Cinquè dia

24 de juny

Sent l’últim dia en la ciutat, aprofitaré a esmorzar en l’hostal i em dirigiré a
veure el Changing Guards a Buckingham Palace.
El Canvi de Guàrdia és una cerimònia formal on els guàrdies són rellevats a
canviar de torn. La guàrdia que s’ocupa de la seguretat del Palau es coneix
com la Guàrdia de la Reina (The Queen’s Guard) i es divideix en dos
destacaments: el encarregat de vigilar el Palau de Buckingham i el encarregat
del Palau de St. James. Tots aquests guàrdies vesteixen túniques vermelles i
cascos de pell d’ós. També hi ha el canvi de la guàrdia a cavall del House
Guards Parade.

Abans d’agafar un vol cap a la següent ciutat de la ruta, dinaré al Buckingham
Coffee Lounge, i després de dinar agafaré el metro i el tren per anar a
l’aeroport i així agafar el vol a les 15:50 hores.
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Recompte de la ruta londinenca:

Vol ................................................................................................... 96,99 €
Oyster card Travelcards -7 dies- (1-6 zones) .................................. 60,20 £
Hostal (4 nits i esmorzar)..................................................................... 163 €
St. Paul’s Cathedral............................................................................... 16 £
Tower of London .............................................................................. 21,50 £
The Shard......................................................................................... 15,95 £
British Museum................................................................................... gratuït
National Gallery .................................................................................. gratuït
London Eye ...................................................................................... 32,45 £
Ruta de Jack el Destripador ........................................... petita remuneració
Menjars ............................................................................................ ± 250 £

TOTAL : 788 €
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De Londres a París
Primer dia

24 de juny

Paris és la capital de la República Francesa, és creuada pel Sena, és una de
les ciutats amb més població i també una de les més rica d’Europa. París
juntament amb Londres, és un dels nuclis econòmics més importants. És
coneguda com la “Ciutat de la Llum” i és el destí turístic més famós del món.
Té un munt de monuments i llocs famosos, alberga institucions admirades
mundialment i sistemes d’educació de prestigi internacional, també és
important en l’àmbit de la moda i del luxe.

A les 15:50 hores agafaré un vol per anar al següent destí: París, i hi arribaré a
les 18:05 hores a l’aeroport de Charles de Gaulle.
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Des d’aquí, agafaré un tren per arribar al meu hostal: Young and Happy
Hostel, al 80 Rue Mouffetard.
El Paris Museum Pass és un targeta turística que permet entrar gratis, sense
fer cua, a més de 50 museus i monuments de París, algun són Arc de Triomf,
Panteó de París, Torres de Notre Dame, Museu de Louvre, Museu d’Orsay,
Centre Pompidou, Museu Rodin, Museu de Quai Branly, Sainte Chapelle i
Palau de Versalles.
El pots comprar en les oficines de turisme repartides per París o per Internet.
S’utilitza posant la data d’inici i el nom complet en la part de darrere, i dirigir-te
directament al lloc, ensenyant el pas i entrar.

La targeta Paris Visite permet al viatger agafar el Metro, Autobús, RER,
Tranvia, Orlyval, Montmartrobus, Noctilien i Funicular de Montmartre de forma
il·limitada. S’utilitza igual que el Paris Museum Pass, hi ha dos zones diferents,
si t’has de moure per només la ciutat de París, és millor agadar la de les zones
1-3, si vols anar més lluny de Charles de Gaulle, Orly, Disneyland i Versalles,
has d’agafar la de les zones 1-6. Es pot adquirir en les estacions de Metro, de
RER, aeroports i en les oficines de informació de París.
Aniré a sopar a Saveurs de Savoie en el mateix carrer de l’hostal, on
serveixen cuina francesa a bon preu.
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Després d’haver sopat aniré a passejar per arribar al Notre Dame i poder
veure’l de nit.
Notre Dame és una de les catedrals més famosa de París d’estil gòtic,
dedicada a la Verge Maria i envoltada per les aigües del riu Sena.
En el lloc on està la catedral, les celtes havien celebrat les seves cerimònies.
Després, els romans van construir un temple per a Júpiter. També hi va existir
la primera església cristiana de París al voltant del 528 d.C. El 1160, el bisbe
Maurice de Sully va demanar enderrocar l’església. Més tard, el 1163 va sorgir
una església romànica que va donar impuls a la construcció definitiva de la
catedral actual. Durant el regnat de Lluís VII, el gòtic inicial i les noves
innovacions tècniques que semblaven impossibles, van ser beneïdes per totes
les classes socials interessades en la creació d’un símbol de seu nou poder.
Avui en dia, la catedral té una dualitat d’influències estilístiques: reminiscències
del romànic normand, amb fort i compacta unitat, i el gòtic, amb lleugeresa i
facilitat de construcció vertical i suport del pes de la seva estructura.

Després de veure la Catedral, em dirigiré a la Sainte Chapelle.
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La Santa Capella és una capella gòtica construïda entre 1242 i 1248, per ordre
de sant Lluís amb l’objectiu de conservar-hi diverses relíquies de la Passió de
Crist. Les vidrieres tenen color profunds i tan els mur com les columnes van ser
restaurades per Eugène Viollet-le-Duc amb Félix Duban i Jean-Baptiste-Antoine
Lassus, que aporten una bellesa delicada a l’edifici. Per a que una capella es
digui “Santa Capella” ha de conservar relíquies i propietats reials.

Seguidament, caminaré fins al Pont Neuf.
El Pont Nou és el pont més antic i més llarg de París, amb 232 metres. El seu
nom ve de ser el primer pont de pedra que es va construir a la ciutat ja que els
anteriors eren de fusta. És un pont en arc construït entre el 1587 i 1607 per
Enric III que va designar una comissió que seria l’encarregada de garantir la
construcció correcta del pont i el seguiment dels treballs.
Està compost per un sèrie d’arcs curts i presenta diferències amb els altres
ponts parisencs: és el primer pont que creua tota l’amplada del Sena, també és
el primer en disposar voreres per als vianants i de “balcons” de forma de
semicercles i és la primera vegada que es va decorar un pont amb una estàtua
amb una persona a cavall.
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Després d’haver caminat pel pont, aniré fins al següent pont: el Pont des Arts.
El Pont des Art és un pont que comunica l’Institut de France i el pati del palau
del Louvre. Va ser construït entre el 1801 i el 1804 i era només per a vianants,
va ser el primer pont metàl·lic de París.
Louis-Alexandre de Cessart i Jacques Dillon van fer que la passarel·la sembles
un jardí suspès amb arbustos, testos amb flors i bancs. El 1979 el pont s’acaba
enfonsant a causa de la fragilitat de la infraestructura per els bombardejos a la
ciutat i a les col·lisions de vaixells. L’actual pont va ser reconstruït entre 1981 i
1984. També és conegut per ser utilitzat com a lloc d’exposicions i per haver-hi
pintors, dibuixants i fotògrafs.

Per acabar la nit, tornaré a l’hostal.
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Segon dia

25 de juny

A l’hostal no hi entra l’esmorzar, aleshores hauré d’esmorzar fora. Caminaré
fins a una cafeteria propera, Columbus Cafe & CO. i seguidament aniré fins
als Jardins de Luxemburg.

El Jardí de Luxemburg és un jardí obert al públic. Va ser creat el 1612 a
voluntat de Maria de Mèdici.
Els jardins acullen diversos edificis, com el Plau de Luxemburg on es reuneix el
Senat, el Museu de Luxemburg que té grans exposicions temporals d’art,
l’Orangerie que protegeix uns vegetals anomenats “orangerie” procedents del
mediterrani i l’antic Hotel Vendôme que avui en dia és l’Escola de les Mines de
París. I també té escultures com estàtues de reines i princeses de França, de
figures de la mitologia grega, d’animals i de personatges il·lustres com
Beethoven, Chopin ... També s’hi troba una estàtua original de l’estàtua de la
Llibertat. Està format per dos parts diferenciades, una part “a la francesa” i “a
l’anglesa”, el conjunt del jardí s’anomena “Luco”.
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Seguidament, aniré amb autobús fins a la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel és una torre feta de ferro. Va ser construïda per l’Exposició
Universal de l’any 1889 per Alexandre Gustave Eiffel. Mesura 300 metres
d’alçada i va ser l’estructura més alta del món fins la construcció de l’Edifici
Chrysle a Nova York el 1930; per arribar al cim s’ha de pujar 1665 graons.
A partir dels anys setanta va començar a ser una de les atraccions turístiques
mundialment coneguda gràcies al desenvolupament del turisme internacional.

Després de pujar a la Torre Eiffel, caminaré fins als Jardins del Trocadéro.
Els Jardins del Trocadéro tenen una superfície de 93.930 m² i van ser creat
per a l’Exposició Universal de 1937 on estava el jardí de l’Antic Palau del
Trocadéro fet per Jean-Charles Alphand per a l’Exposició de 1878. Està
envoltat pel Palau de Chaillot.
Té un seguit de basses en cascada que arriben a una gran bassa, també té la
font de Varsòvia (1937). Els jardins estan guarnits amb moltes escultures, de
les quals algunes daten el 1930. El nom dels jardins es per la commemoració
de la batalla que van succeir el 1823 quan un grup expedicionari francès va
prendre el fort del Trocadéro que defensava el port de Cadis, a Espanya.
Seguidament, aniré a l’Antic Palau del Trocadéro i al Palau de Chaillot.
L’antic palau del Trocadéro era una construcció de tendència eclèctica,
moresca i neobizantina. Va ser construït per Gabriel Davioud i Jules Bourdais
per l’Exposició Universal de 1878. Va ser destruït i reemplaçat pel Palau de
Chaillot per a l’Exposició Universal de 1937. Avui en dia, hi ha diverses
estàtues com el jove elefant atrapat, el rinoceront i el cavall rasclat ara prop del
Museu d’Orsay, un bou de l’antic palau que ara és a Nimes, i d’altres.
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El Palau de Chaillot va ser construït per a l’Exposició Universal de 1937 per
Léon Azéma, Jacques Carlu i Louis-Hippolyte Boileau a la plaça de l’antic
Palau del Trocadéro.
El lloc que ocupa l’actual palau ha tingut molta història: el turó de Chaillot
protegia, el 1651, el convent de la Visitació que va ser destruït després de la
Revolució. Napoleó volia una ciutat imperial en honor del seu fill; l’escultor
Antoine Etex desitjava una monumental font i un far. Lluís XVIII va voler
construir un monument en homenatge al fet d’armes en la batalla del Fort del
Trocadéro.
Després d’estar veient i passejant pels Jardins de Trocadéro, caminaré fins al
restaurant on dinaré: Restaurant Balilli, un restaurant on serveixen menjar
italià.

Havent dinat, caminaré fins a l’Arc de Triomf.
L’Arc de Triomf de l’Etoile o Arc de Triomf és una plaça que Napoleó va
ordenar construir el 1806 i realitzat per Chalgrin, però en la decaiguda de
Napoleó, la construcció es va abandonar durant la Restauració. Louis-Robert
Goust i, més tard, Huyot van finalitzar-la sota la direcció d’Héricart de Thury i va
ser inaugurat el 29 de juliol de1836 per el sisè aniversari de la Revolució de
Juliol.
Als peus de l’arc es troba la tomba del Soldat desconegut de la Primera Guerra
Mundial. La flama eterna que hi ha commemora el record dels soldats morts al
combat i no s’apaga mai.
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Seguidament, per arribar al Grand Palais passejaré per l’Avinguda dels Camps
Elisis.
L’Avinguda dels Camps Elisis és una avinguda gran i coneguda. Es
considerada l’avinguda més bonica de París. El seu nom ve dels camps Elisis,
el lloc dels Inferns on es quedaven les ànimes virtuoses en la mitologia grega.
Fa 1910m de llargada i 70m d’amplada.
El 1616, Maria de Mèdici va decidir condicionar una llarga avinguda d’arbres. El
traçat actual fa ser acabat el 1724. A partir de 1828, l’avinguda és condicionada
amb les primeres voreres. El 1838 els Camps Elisis són condicionats per
Jacques Hittorff i els jardins per Jean-Charles Alphand per ordre de Napoleó III.

El Grand Palais des Beaux-Arts o Grand Palais és un edifici conformat per el
Petit Palais i el pont Alexandre III. Va començar a construir-se el 1897 per
l’Exposició Universal de 1900, es va ubicar en el mateix lloc on estava el Palau
de la Indústria, construït per a l’Exposició Universal de 1855. Des del 1937
allotja el Palais de la découverte, destinat a les ciències aplicades, i des del
1964 les Galeries nationales du Grand Palais per a l’exposició de col·leccions
franceses.
Després de veure i fotografiar el Grand Palais, per anar al Museu del Louvre,
passaré abans pel pont Alexandre III.
El pont Alexandre III és un pont que va ser ofert a França pel tsar Alexandre III
de Rússia, d’aquí el seu nom, per a l’Exposició Universal de 1900. Estava
destinat a simbolitzar l’amistat franco-russa. Enllaça el Petit i el Grand Palais,
també construïts per l’exposició universal. Va ser construit per Jean Résal i
Amédée Alby, Cassien-Bernard i Gaston Cousin. És un pont d’acer metàl·lic de
40 metres d’amplada i 160m de longitud; la primera pedra va ser posada pel
Tsar Nicolau II de Rússia el 1896 i inaugurat el 1900.
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El Museu del Louvre és uns dels museus més importants del món. L’edifici és
un antic palau reial. Abasta una gran zona geogràfica, té 8 departaments i
presenta 35.000 obres en 60.600m² de sales. Les obres del museu són
pintures, escultures, dibuixos, ceràmiques, col·leccions arqueològiques i d’art...
Una de les peces més famoses és la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

Havent visitat el grandiós museu, agafaré un bus per arribar a la Plaça de la
Bastilla, i de camí amb aquest transport veuré el Tour de Saint-Jacques.
La Torre de Santiago és una torre aïllada, és un campanari d’estil gòtic
construit entre 1509 i 1523. És un punt de reunió i sortida dels peregrins que
agafen la Via Turonensis, la ruta que va cap a Santiago de Compostela. Va ser
completament restaurada per Théodore Ballu entre 1854 i 1858.
La Plaça de la Bastilla és una plaça que va ser l’origen de la Revolució
Francesa, on la fortalesa de la Bastilla va ser destruïda entre el 14 de juliol de
1789 i el 14 de juliol de 1790. La fortalesa de la Bastilla va ser construïda de
1370 a 1383 sota el regnat de Carles V. Transformada en presó per Richelieu,
va ser assaltada el 14 de juliol de 1789 pel poble i aquest va ser el primer acte
de la Revolució Francesa. El 16 de juny de 1792 el lloc de la Bastilla va formar
una plaça anomenada de la Llibertat i el 1793 es va construir una font. El 1794
es va instal·lar una guillotina. Napoleó va voler construir un monument en forma
d’elefant el 1808, el 1833 Jean-Antoine Alavoine va començar a construir-la
però el 1846 va ser abatut com la resta de la base de la font.
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Per sopar, caminaré fins a un restaurant anomenat Brasserie Bofinger.

Havent sopat, caminaré fins a l’hostal passant pel Panteó ja que queda prop del
meu allotjament.
El Panteó és un monument d’estil neoclàssic, construït al segle XVIII sota la
direcció de Soufflot com a església per les relíquies de Santa Genoveva. Avui
en dia, el monument té per vocació honorar personatges lligats a la història de
França. També hi ha moltes persones importants enterrades aquí com Voltaire,
Monnet, Rousseau i la família Curie.
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Tercer dia

26 de juny

Sortiré de l’hostal per dirigir-me a esmorzar a Paris Ladurée Royale.

Seguidament, aniré fins a les Galeries Lafayette.
Galeries Lafayette és una marca de grans magatzems, és un sol espai de
desenes de marques de moda, de bosses de mà, complements, joies i llar... A
l’últim pis hi ha un mirador obert al públic on es pot observar tota la ciutat
mentre prens alguna cosa en les diverses cafeteries i restaurants que hi ha.

Després d’estar prenent alguna cosa en el mirador de les galeries, aniré fins al
restaurant on dinaré, Le Petit Canard, un restaurant de cuina francesa.
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Quan hagi acabat de dinar, caminaré fins a l’estació de metro de Anvers, ja que
és el lloc on comença la ruta per Montmartre i la Basílica Sacre-Coeur.

En el “tour” veuré les cases i estudis de Juan Gris, Van Gogh i Picasso,
coneixeré el cafè famós per la pel·lícula Amelie. Veurem en el turó de
Montmartre, on està la Basílica del Sagrat Cor, descobriré el Barri Vermell,
menjaré creps i escoltaré la història de Moulin Rouge.
Lloc de trobada: Oficina de informació turística, en la sortida de metro Anvers.
Lloc de finalització del “tour”: Metro de Blanche (Moulin Rouge). El tour dura 2
hores i mitja i comença a les 16:30h.
Quan acabi el tour seran les 19:00 hores, així que hauré d’agafar el metro per
anar a sopar a un lloc de menjar ràpid, McDonald’s, perquè a les 20:00 hores
començo a fer una altre ruta sobre misteris i llegendes de Paris, i hauré
d’estar a les 20:00 hores a Notre Dame. Quan hagi finalitzat la ruta, tornaré a
l’hostal.
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En la ruta veuré la Catedral de Notre Dame, la Conciergerie, la Església SaintGermain l’Auxerrois, la Font dels Innocents.... Descubriré els mites, llegendes i
històries sobre la ciutat. Lloc de trobada: Porta central de la Catedral Notre
Dame. Lloc on finalitza: Hotel de Ville – Ajuntament de París. El “tour” dura
dues hores i comença a les 20:00h.
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Quart dia

27 de juny

Aniré aviat a esmorzar a una cafeteria propera a l’hostal, Cave La Bourgogne.

Després d’esmorzar, aniré fins la Gare du Nord, per agafar un tren a les 7:55
hores cap a la següent ciutat europea. Amb aquest tren començaré a utilitzar
l’Interrail per viatjar a través de la resta de les ciutats europees que entren a la
meva ruta.

L’Interrail és un bitllet que permet fer viatges amb tren i ferris pels països
europeus que pertanyin a la comunitat d’Interrail. Es pot fer dos tipus de viatge,
el Global Pass que permet veure tots els països o el One Country Pass que
només permet veure un país.
Està disponible des del 1972, amb la celebració del 50è aniversari de la unió
internacional dels ferrocarrils, en els seus principis es coneixia com un bitllet
que permetia als joves de fins 21 anys a viatjar arreu dels països europeus, que
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estan en la comunitat d’interrail, en segona classe amb tren; i es dividia en 8
zones.
El preu dels bitllets variava segons la zona que on es volia viatjar i el temps en
què es fes el viatge. Avui en dia pots viatjar a: Alemanya, Àustria, Bèlgica,
Croàcia, República Txeca, Dinamarca, Macedònia, Finlàndia, França, Gran
Bretanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Montenegro, Països
Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, Romania, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia,
Espanya, Suècia, Suïssa, Turquia i Bulgària.
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