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Wieża Eiffla 
Wieżę Eiffla wybudowano z okazji wystawy światowej zorganizowanej na 
stuletnią rocznicę rewolucji francuskiej. Wieża posłużyła jako brama wejściowa 
na tereny wystawy.Nazwano ją od nazwiska jej budowniczego, francuskiego 
inżyniera budowy mostów Aleksandra Gustawa Eiffla. Budowla składa się z 
ponad 18000 elementów połączonych ze sobą ponad 2,5 milionami nitów i waży 
około 10500 ton. Wieża utrzymała status najwyższej budowli świata aż do roku 
1929, gdy w Nowym Jorku wzniesiono biurowiec Chryslera.
W bezchmurny dzień możliwe jest zobaczenie ze szczytu wieży Eiffli terenów 
położonych o 42 mile w każdą stronę.
Od czasu otwarcia budowli do dziś wieżę odwiedziło ponad 167 milionów ludzi. 
Corocznie budowla przyciąga 3 miliony ludzi.Nazwiska 72 francuskich 
naukowców i sławnych ludzi umieszczone są na około budowli, po 18 nazwisk z 
każdej strony. Licząc od samej ziemi jest 347 stopni do pierwszej platformy, 674 
stopnie do drugiej i 1710 stopni do małej platformy na szczycie wieży.

  

 

  

Zamek w Chambord 
Zamek w Chambord stanowi jedno z największych dzieł architektury 
okresu renesansu, a jego sylwetka jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych. 
Długość fasady głównej wynosi 128 m, zamek posiada 6 wielkich wież, 
440 komnat, 84 klatki schodowe (14 głównych i 70 pomniejszych), 365 
kominków i 800 rzeźbionych kapiteli.
Konstrukcją zamek przypomina średniowieczną twierdzę – zbudowany jest 
na planie prostokąta, w rogach którego stoją wieże o średnicy 20 m każda i 
otoczony jest fosą.
Ten elegancki zamek został zbudowany na polecenie Franciszka I. Król 
zafascynowany włoską architekturą najął jako projektanta Leonardo da 
Vinci, którego pomysłem była między innymi spiralna, podwójna klatka 
schodowa. Wpływy włoskiego klasycyzmu można dostrzec także w licznych 
dekoracjach tj. wieżyczki, kominy zdobione kolumnami, miniaturowe 
frontony i salamandry.
Po utracie tronu polskiego, mieszkańcem zamku był w latach 1724 do 1733 
r. Stanisław Leszczyński, teść Ludwika XV.
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Katedra Notre-Dame
Katedra ma 130 metrów długości, 48 metrów szerokości, wysokość 
sklepienia w głównej nawie przekracza 35 metrów. Iglica z drzewa obitego 
ołowianą blachą ma 40 metrów wysokości.
Fasadę Katedry tworzą dwie wieże, mające 70 metrów wysokości. Ważnym 
elementem Notre Dame są witraże i rozety, zwłaszcza olbrzymia rozeta 
północna mieniąca się tysiącem barw, co ukazuje niezapomnianą grę 
świateł. Innym bardzo ważnym elementem katedry są dzwony, w północnej 
wieży są aż cztery wytopione z brązu. Największy z nich waży 1915 kg, 
najmniejszy 763 kg. W wieży południowej znajduje się ważący 13 ton 
dzwon Bourdon. Dzwony dzwonią trzy razy dziennie, a Bourdon tylko na 
wielkie święta.
Katedra Notre Dame jest prawdopodobnie najbardziej popularną budowlą 
stylu francuskiego gotyku.
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