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Paris-Plages chụp từ trên Pont Neuf 

Mùa hè ở Paris quá nóng, một số người dân Paris không có cơ 
hội đi nghỉ hè xa thì có thể nghỉ ngơi thoải mái tại bãi biển nằm 
ngay giữa lòng Paris! Quả đúng như thế, hàng năm thành phố 
Paris, Pháp đều có dựng một bãi biển với đầy đủ cát biển vàng, 
cây dừa, ghế nằm phơi nắng, dù xanh dương, quán bán kem, 
thức uống, thức ăn nhẹ và ngay cả những buổi hòa nhạc nho 
nhỏ. Bãi biển Paris (Paris Plages) thường bắt đầy từ 20 tháng 7 
và kéo dài cỡ bốn tuần. Bãi biển Paris gồm ba địa điểm chính 
gồm Paris-Plage 1: từ Viện bảo tàng Louvre đến cầu Sully 
(quận 1); Paris-Plage 2: Porte de la Gare (quận 13);và  Paris-
Plage 3: Bassin de la Villette (quận 19).  

 
Bãi biển bắt đầu từ điện Louvre (Pont des Arts) đến cầu Sully là bãi biển đầu tiên do thị trưởng thành phố 
Paris , Bertrand Delanoë (nhiệm chức từ năm 2001 cho đến hiện tại) thực hiện vào năm 2002. Hiện nay Paris 
Plage 1 dài cỡ ba cây số (3000 m) trên con đường dọc theo sông Seine nơi có nhiều di tích cổ kính của Paris 
trên hai bên bờ.   
 
Bãi cát biển thứ hai dựng tại Porte de la Gare, nằm dưới chân cầu đi bộ Simone de Beauvoir, giữa cầu Tolbiac 
và hồ tắm nổi Sông Seine-Đông (Seine-East). Bãi này dài cỡ 700m. Ngoài những giải trí như bãi số một, đây 
còn có lợi điểm là có Thư Viện Quốc gia Mitterand nằm ngay cạnh.  
Bassin de la Villette với bãi cát biển mới hơn thực hiện lần đầu tiên vào năm 2007 thuộc quận 19. Nó trải rộng 
từ gần trạm metro Jaurès hay Rotonde de Ledoux đến phố Rue de Crimée nơi đây có trung tâm chơi thể thao 
nước trên hồ nhân tạo như chèo thuyền,chèo kayaks, tàu đạp chân, v.v...nằm ngay cạnh cảng có nhà hàng ăn 
và sân chơi boules. 
 
Dưới đây là một số hình chụp Hè Paris-Plages vào đầu tháng 8, 2012 
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Paris-Plages là một tên hiệu độc quyền của chính quyền thành phố Paris kể từ năm 2002. Năm nay 2013 là 
năm thứ 13 cho Paris-Plages. Khởi thủy vào năm 2002, thì chỉ có một bãi biển Paris nên mang tên là Paris-
Plage (Paris-Beach), cho đến năm 2007 thì có thêm hai địa điểm bãi biển Paris nữa nên sau đó đã được đổi 
thành Paris-Plages (Paris-Beaches).  
 
Thị trưởng thành phố Paris Bertrand Delanoë  sau khi nhậm chức vào năm 2001 đã có sáng kiến tạo một bãi 
biển nhân tạo bên bờ sông Seine dành cho những người dân Paris không có phương tiện để đi du lịch ra bãi 
biển (bãi biển gần nhất cách Paris cỡ 200 km/125 miles), nhất là những gia đình có con trẻ. Ông đã lên kế 
hoạch vào đầu năm 2002, và thực hiện Paris-Plage đầu tiên bên bờ sông Seine giữa đoạn từ Tòa Thị Chính  

 
Paris-Plages. Tòa Thị Chính           
 
đến cầu sông Mới, và đến nay thì trải 
dài cỡ 2 miles (3 km) từ sau cầu des 
Arts rồi cầu Mới (Pont Neuf) đến cầu 
Sully và  tạm đóng cửa lưu thông cùng 
dùng Expressway George Pompidou 
làm đường đi trên bãi biển cho khách 
bộ hành. Bãi biển nhân tạo chứa cỡ 
3000 tấn cát, có hơn 30 cây dừa trồng 
trong bồn gỗ vuông và rất nhiều ghế 
phơi nắng cùng dù màu xanh dương. 
Giữa những khoảng có cát vàng là 

những khoảng dành cho những trò chơi thông dụng  có tính cách gia đình như bi sắt, sàn chơi âm nhạc lộ 
thiên, v.v....Nơi đây có trang bị đầy đủ nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm, nhà cấp cứu, trạm cảnh sát, có nhiều 
vùng phun hơi nước để giảm nóng. 



Paris-Plage số 1 nằm bên phía bắc (hữu ngạn) bờ sông Seine khoảng giữa những cây cầu từ phía tây sang 
đông là Pont des Arts (Điện Louvre), Pont Neuf, Pont au Change, Pont Notre Dame, Pont d’Arcole, Pont Louis 
Phillippe, Pont Marie, và Pont Sully 

 
Paris-Plages lúc đầu chỉ có mục đích dành cho dân 
địa phương, nhưng dần dần nơi này trở nên  địa 
điểm lôi cuốn du khách đên thăm viếng qua hiếu kỳ, 
có lẽ vì đã được các trung tâm du lịch quảng cáo. 
Du khách muốn kiếm được một ghế ngồi không 
phải là chuyện dễ vì ghế và dù che nắng đã hoàn 
hoàn bị những người đến rất sớm hầu hết là dân 
địa phương chiếm hữu. Tuy nhiên đi dọc theo bãi 
biển và nhìn những sinh hoạt tiếp diễn cũng rất thú 
vị .   
 
Có nhiều điểm đặc biệt của Paris-Plages như cấm 
phụ nữ không được phơi nắng ngực trần, và cấm 
không được tắm trên sông Seine. Nếu muốn tắm 
thì Paris-Plages ở gần Thư viện Quốc gia Mitterand 
có hồ tắm nổi, và có thể có hồ tắm nổi nhỏ khác đặt 
trên sông Seine. Và hình như cấm không được 

cắm dựng dù cá nhân vì không thấy dù màu nào khác ngoài màu xanh dương và trắng cùng cỡ. Ngoài ra, nhà 
vệ sinh công cộng, nước máy sạch rửa chân tay rất đầy đủ  hoàn toàn miễn phí và luôn luôn có nhân viên 
hướng dẫn rất thân thiện. Thêm một điểm đặc biệt khác nữa mà người viết nhận xét là những người nghỉ hè 
nằm, ngồi trên bãi Paris-Plage (dân Paris?), không thấy họ dùng điện thoại di động nói chuyện hay text  cho 
nhau, hay dùng laptop/I-Pad, có lẽ  đúng như lời của các bạn sống tại Pháp cho hay là  khi dân Tây đi nghỉ hè 
thì không làm gì khác (người Nhật cũng thế). Còn những người du khách đi bộ thong dong ngắm nhìn thì 
trang bị đầy đủ camera, máy quay phim, I-phone, I-pad (chả trách họ được vì họ là du khách mà). Và lẽ dĩ 
nhiên những trạm quán bán thức uống thì lúc nào cũng đông khách.  
 
Tóm lại  bãi biển trong  thành phố Paris-Plages là một thành công của thành phố Paris nói riêng, và từ đó, nói 
chung đã khơi mào cho nhiều thành phố của các quốc gia khác bắt chước mà thực hiện. Với những người có 
phương tiện đi nghỉ hè, hay ở gần bãi biển thiên nhiên thì Paris-Plages là một không-không (no-no), nhưng 
ông thị trưởng thành phố Paris đã cả gan thực hiện một ý nghĩ táo bạo với chi phí cỡ hai triêu euros hàng năm 
(dù rằng không phải tiền dân Pháp đóng thuế mà là do thương mãi) để cung cấp miễn phí cho dân Paris một 
nơi nghỉ mát thoải mái thì quả là một công tác đáng ca ngợi.   
 
Sóng Việt Đàm Giang  
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