
Francie je stát, jehož většina 
území se nachází v západní 
Evropě. Francouzskou 
republiku tvoří i tzv. Zámořská 
Francie, která zahrnuje území v 
Karibiku, Severní a Jižní 
Americe, v Indickém oceánu a 
Oceánii.  



 
Hlavní město: Paříž 

Vznik: 3. září 1870 

Hustota zalidnění: 123 ob. / km² (95. na světě) 

Národnostní složení:  

 Francouzi, Portugalci, Italové, Španělé 

Nejvyšší bod: Mont Blanc (4 810 m n. m.) 

 Počet obyvatel: 66,99 milionů (2019) 

Základní informace 



 

Dějiny Francie začaly podle současných 
nálezů již zhruba před 1,8 miliony let, kdy se 
na území Francie objevili první lidé.  

Od 6. století př.n.l. žili na území Francie  

 Keltové, kteří v následujících letech v 
podstatě splynuli s římskou říší v 
provincii Galii, takže od přelomu letopočtu 
hovoříme již o Galorománech.  

Historie  



 
 Jako první bychom jeli do Paříže,kde se ubytujeme 

ve čtyřhvězdičkovém hotelu Hotel Westside Arc De 
Triomphe 

 Poté bychom si prohlédli Eifellovu věž, Vítězný 
oblouk nebo muzeum Louvre a v něm slavný obraz 
Mona Lisa. 

Cestujeme po Francii 



 
Naše další zastávka je Giverny, která je vzdálená 75 

km západně od Paříže. Giverny je obec v severní 
Francii, na hranicích Normandie. Historie tohoto 
místa sahá až do období neolitu. Dokazují to četné 
archeologické nálezy. 

Ubytujeme se tam v hotelu  

 Relais du Silence Le Jardin des  

 Plumes, který je asi 0,2km od centra.  

 Poté bychom chodili po vesničce a   

 obdivovali její krásy. 

 

 

Cestujeme po Francii 



 
 Poslední zastávkou je město Štrasburk. 

Město se nachází přímo na hranicích Německa, cca 
152km západně od Stuttgartu. V minulosti bylo i 
střídavě součástí Německa, což ovlivnilo jeho 
vzhled. 

  Štrasburk je malebné městečko s  

 hrázděnými domky, které opravdu  

 upoutají pozornost každého turisty.  

 Půvabnou stavbou je gotická katedrála  

 Notre-Dame de Strasbourg, která je  

 postavená z červeného pískovce. 

 

Cestujeme po Francii 



 

Jako poslední bychom 
večer vyrazili domů do 
Česka a cestovali bychom 
přes Německo. 

Konec cesty po Francii  



 

DĚKUJEME ZA 
POZORNOST 


