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2 Guide til Paris

Vive la France
London er hyg-

gelig, og Berlin 
er trendy, men Paris er 
blandt favoritterne, når 
det handler om at kåre 
den smukkeste storby 
i Europa. De brede 
boulevarder, de sand-
farvede bygninger, de 
mange broer, de grønne 
pletter, og Seinen, der 
flyder tværs gennem 
byen. Det er derfor 
ikke underligt, at Paris 
igen og igen nævnes i 
samme sætning som 
romantik og kærlighed, 
og er en topscorer ud i 
populære steder at fri.

Den franske hoved-
stad er dog ikke kun 
et oplagt rejsemål for 
romantikere og de med 
sans for skønhed.

Paris er også ga-
stronomi af høj klasse, 
suveræn shopping og 
masser af hektisk og 
livsbekræftende liv 

fra de godt 2 millioner 
parisere, som man fra 
hundredvis af fortovs-
caféer kan betragte 
haste ned ad alléer og 
avenuer eller – ofte 
- desperat lede efter en 
parkeringsplads.

Paris er som de fleste 
andre storbyer inddelt i 
kvarterer, der hver for 
sig har sine stemninger 
og højdepunkter.

Syd for Seinen finder 
man Latinerkvarteret, 
som er byens intellek-
tuelle højborg. Vestpå 
troner Eiffeltårnet og 
den langstrakte Parc 
du Champ de Mars, 
som mangen en turist 
har holdt picnic i. Går 
man mod øst til Marais, 
får man kreativitet og 
eksperimenterende 
kunst, homoseksu-
elle, bohemer, jøder og 
garanti for uplanlagte 

oplevelser. Og i nord 
ligger Montmartre 
med den berømte – og 
smukke – hvide kirke, 
Sacre Coeur og de små 
snirklede gader og 
brolagte stræder, der 
gør bydelen til det nær-
meste, man kommer en 
landsby i Paris.

Og så er der cen-
trum, hvor Paris’ 
skønhed glimter al-
lertydeligst. Her ligger 
Louvre, her troner 
Triumfbuen, og her fin-
der man den grandiøse 
akse, der forbinder de 
to via Tulieres-haven, 
Concordepladsen og 
Champs-Elysees. Det 
er også i centrum, 
koncentrationen af luk-
sushoteller, Michelin-
restauranter og nogle af 
Paris’ mest imposante 
museer er størst.
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VÆRD AT VIDE
Transport
Fly: Direkte fra København med 
Norwegian, SAS, Easyjet, og Air 
France.. KLM, Norwegian og SAS
Direkte fra Billund med Air 
France og KLM.  Turen tager 
knapt to timer.
Fra Charles de Gaulle lufthavn 
er der lufthavnsbus eller tog til 
centrum, begge koster omkring 
10 euro, ca. 75 kr., og tager hen-
holdsvis 45 og 30 minutter.
Fra Orly kan man tage lufthavns-
bussen, den koster 7,20 euro, ca. 
55 kr. og tager cirka 45 minutter. 
Tog: Nattoget til Paris (med skift 
i f.eks. Køln) tager cirka 16 timer 
og koster fra 1.430 kr. i sovevogn. 
Bil: Det tager cirka 12 timer at 
køre til Paris. 

Ophold
Der findes hoteller i alle prisklas-
ser i Paris. Derudover kan man 

leje en lejlighed, se udbuddet på 
parisinfo.com.

Rabat
Paris Pass er et rabatkort, som 
giver gratis og ubegrænset 
transport med metro og busser, 
gratis indgang til 55 af Paris’ 
museer (bl.a. Louvre), til en 
række attraktioner (bl.a. sejltur 
på  Seinen), og til ture med turist-
busserne, samt rabat i butikker 
og restauranter. Kortet koster 
830 kr. for 2 dage. (483 kr. for 
teenagere og 270 kr. for børn). 

Info
 www.rejseliv.dk/find/fly, www.
aeroportdeparis.fr, www.pa-
rispass.com,  rejseliv.dk/frank-
rig/paris, www.dsb.dk, www.
tgv-europe.com, www.parisinfo.
com, www.franceguide.com. 

Valuta: Euro
Drikkepenge: Det er normalt at 
give op til 10 procent i drik-
kepenge. Nogle steder lægger 
restauranterne selv drikkepenge 
oven i regningen. Hold øje med 
sætningen »service compris« (er 
inkluderet), eller »non compris« 
(er ikke inkluderet). 
Alarmcentralen: 17 til politi, 15 til 
ambulance
Landekode: 33, Paris område 
kode: 01 
Åbningstider: Butikkerne holder 
normalt åbent mellem 9-18, 
stormagasiner ofte til kl. 21. De 
fleste butikker har lukket om 
søndagen. 
Helligdage: Se en oversigt her. 
www.parisinfo.com



Følg med på bt.dk/plus og b.dk/plus 5

Rejseliv Plus-guides udgives af Berlingske Media. Kontakt: 
Rejseliv, Pilestræde 34, 1147 København K. Email: rejseliv@

berlingske.dk.Redaktionschef: Nina Rølle. Redaktion og 
Layout: Lisa Fuchs og Gitte Holtze. Tekst: Maria Frahm. 

Foto: Colourbox, AFP, Scanpix mfl.

Museer side 13.

For børn side 16-17.

Attraktioner side 20.

Shopping side 24-25.

Steder at bo side 8-9.

Caféer side 10.



6 Guide til Paris

UD AT SPISE
Dyre

Le Jules Verne
Med sin unikke placering i Eif-
feltårnet har restauranten Jules 
Verne uden tvivl lagt hus til et 
par frierier gennem tiden. Det er 
mesterkokken Alain Ducasse, 
der i samspil med den yngre kok 
Pascal Féraud er ansvarlig for 
restaurantens gastronomiske 
linje. Om aftenen bydes der på 
en sæsonbestemt seksretters 
menu. Ud over de gastronomi-
ske tryllerier fra køkkenet kan 
gæsterne nyde en enestående 
udsigt over Paris’ tage fra 125 
meters højde. 

•	Avenue Gustave Eiffel
•	www.lejulesverne-paris.com

Jean-Francois Piège
Kokken Jean-Francois Piège 
er et kendt ansigt i Frankrig. 
Han har været jurymedlem i tv-
programmet Top Chef, og mens 
han var chefkok for restauranten 
Les Ambassadeurs, blev den be-
lønnet med to Michelin-stjerner. 
Piège forlod i 2009 stedet for at 
åbne en gourmetrestaurant i 
eget navn. Her vælger gæsterne 
én, to eller tre af de sæsonbe-
stemte råvarer, som chefkokken 
kreerer menuen ud fra. Det 
originale koncept er blevet vel 

modtaget: I Michelin-guiden for 
2011 modtog Piège igen to stjer-
ner, og restaruranten har stadig 
de to stjerner. Han styrer også 
brasseriet Thoumieux, der ligger 
nedenunder. 
•	79, rue Saint-Dominique, 
•	www.thoumieux.fr

Les Ombres 
Quai Branly-museet fra 2006 
er et antropologisk museum 
for såkaldt primitiv kunst, og 
bygningen, der er udført af den 
franske arkitekt Jean Nouvel, er 
i sig selv et besøg værd. Museet 
står på søjler og ned langs én af 
siderne løber en frodig beplant-
ning. På toppen af museet ligger 
restauranten Les Ombres, og her 
har Jean Nouvel også stået for 
designet  ned til mindste detalje. 
Selv bestikket har han tegnet. 
Menukortet er fransk og interna-
tionalt, og om aftenen bydes der 
på en treretters menu til 38 euro. 
•	27, Quai Branly, 
•	www.lesombres-restaurant.

com

Mellem

Chez Julien
På en romantisk, lille plads 
mellem Marais og Seinen ligger 
Chez Julien. Om sommeren er 
scoopet restaurantens char-
merende terrasse ved siden af 
Saint Gervais-kirken. Den intime 
restaurant var oprindeligt et ba-
geri, og har trods skiftende ejere 
bevaret en autentisk 1800-tals-
stil med blomstrede fliser i loftet, 
høje spejle og røde bænke. . Køk-
kenet er fransk og sofistikeret, og 
man skal regne med ca. 30 euro 
for en hovedret. 
•	1, rue du Pont Louis-Philip

Restaurant Jules Verne.
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Glou
I årevis skrev Julien Fouin 
om gastronomi og vin som 
journalist og redaktør for Régal, 
ét af Frankrigs dengang bedste 
madmagasiner. Indtil han en 
dag åbnede sin egen restaurant, 
Glou. Med murstensvægge, høje 
træborde og røde vintagelamper 
er stilen en vellykket blanding 
af new yorker-loft og klassisk 
fransk bistrostil. Menukortet 
byder på simple retter baseret 
på kvalitetsvarer fra lokale 
producenter, og servicen er 
venlig og imødekommende. Fra 
restauranten har man udsigt til 
Picasso-museets fine baghave. 
•	101, rue Vieille du Temple
•	www.glou-resto.com

Hotel Amour
Rue des Martyrs-området i 
9. arrondissement er blevet 
voldsomt populært de seneste 
par år, og Hotel Amour er ét af 
kvarterets vigtigste trækplastre. 
Restauranten er holdt i en mo-
derne bistrostil med vintage-
møbler, røde læderbænke og 
dæmpet belysning. Om aftenen 
er zink- og træbaren fyldt med 
unge, der venter på et bord. 
Menukortet byder på klassiske 
retter som steak tartare og pou-
let frites serveret med et frisk 
twist. På varme sommerdage er 
der rift om pladserne i den tæt 
beplantede gårdhave. 
•	8, rue Navarin
•	www.hotelamourparis.fr

Billige

Cuisine de Bar
Poilâne er nok Frankrigs kendte-
ste bager. Ved siden af den lille 

forretning i Rue Cherche-Midi har 
bageriet åbnet frokostrestauran-
ten Cuisine de Bar. Her serveres 
franske tartines, ristet sigte-
brød serveret med varierende 
tilbehør såsom krebsehaler med 
avocado eller tomat og mozza-
rella. For bare 13 euro tilbydes en 
menu med en salat, en tartine, 
et glas vin og en kaffe. Selvom 
betjeningen er hurtig, er der ofte 
– og med god grund – kø uden for 
spisestedet, hvor man ikke kan 
bestille bord. 
•	8, rue Cherche-Midi
•	www.cuisinedebar.fr

Breizh Café
Specialiteten på Breizh er 
galettes, madpandekager, der 
serveres i alle tænkelige afskyg-
ninger. Produkterne er friske 
og økologiske, og der drikkes 
naturligvis cider til. Indehaveren 
Bertrand Larcher, som stammer 
fra Bretagne, hjemegnen for 
galettes, er gift med en japansk 

kvinde, og derfor har det ellers 
klassiske menukort hist og her 
fået et japansk pift. Restauranten 
åbnede i 2007, og der er fuldt hus 
både til frokost og aften, så det er 
en god idé at reservere bord.  
•	109, rue Vieille du Temple
•	www.breizhcafe.com

L’As du Falafel 
Paris’ mest populære falafelsted 
ligger i hjertet af det jødiske kvar-
ter Marais. Den brostensbelagte 
gågade rue des Rosiers er smal 
og dunkel, og mindst fem steder 
konkurrerer om at lave byens 
bedste falafel. Dømmer man på 
længden af køerne, synes L’As 
du Falafel dog at have vundet dy-
sten. Og det er ikke uden grund, 
for falaflerne er så velsmagende, 
at madentusiaster fra hele 
verden valfarter til falafeljointen 
med den karakteristiske grønne 
facade. 
•	34, rue des Rosiers

Breizh Café.
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STEDER AT BO

De luksuriøse

Hôtel Plaza Athénée
Luksushotellet er ikke bare en 
institution i Paris, men i hele 
verden. Senest blev det fem-
stjernede hotel, som fejrer 100 
års jubilæum i 2013,  foreviget i 
tv-serien Sex and the City. Her 
boede hovedpersonen Carrie 
med udsigt til Eiffeltårnet. Hotel-
let har 45 suiter og 146 værelser, 
og Royale-suiten er med sine 450 
kvadratmeter rendyrket luksus 
kendt som Paris’ største. Me-
sterkokken Alain Ducasse styrer 
hotellets gourmetrestaurant, der 
er fik tre Michelin-stjerner i 2011, 
i 2012 og igen i 2013. Priserne på 
værelser fra omkring 1.000  euro. 
•	25, avenue Montaigne
•	www.plaza-athenee-paris.com

Hôtel Ritz
Det verdensberømte hotel ligger 
på Place Vendôme side om side 
med alle juvelerbutikkerne. Ritz 
blev oprindeligt opført som en 
privat bolig i 1700-tallet, inden det 
i 1889 blev til et hotel og tog navn 
efter dets første ejer César Ritz. 
Det femstjernede hotel er det før-
ste Ritz i verden, og suiterne er 

navngivet efter de berømtheder, 
der har boet der. Greta Garbo, 
Coco Chanel og Marcel Proust er 
bare nogle af dem. Mest kendt 
er dog Hemingway-baren, der er 
opkaldt efter den amerikanske 
forfatter.
•	15, Place Vendôme
•	www.ritzparis.com

Hôtel Costes
De to Costes-brødre ejer utallige 
restauranter og caféer i Paris, 
men Hotel Costes i rue Saint-
Honoré er kronjuvelen. Hotellet 
åbnede i 1996 og er designet af 
den franske arkitekt Jacques 

Garcia. Kendisser som Johnny 
Depp, Madonna og Kate Moss 
er efter signende stamgæster 
på hotellet, der har sin egen 
kollektion af parfumer, duftlys og 
ure. Hôtel Costes udgiver også 
magasinet Palace Costes og er 
ikke mindst kendt for de storsæl-
gende loungemusik-udgivelser, 
som DJen Stéphane Pompoug-
nac står bag. 
•	239, rue Saint Honoré
•	www.hotelcostes.com
     
Mellemklassen

Hôtel du Petit Moulin
Det er haute couture-designe-
ren Christian Lacroix, der er 
mesteren bag Hôtel du Petit 
Moulins overdådige design. 
Hotellet er totalt renoveret, og 
de 17 værelser har hvert sit 
eget udtryk. Lacroix er ikke en 
mand, der er bange for at blande 
stilarter og materialer. Polkap-
rikkede tæpper, hjerteformede 
spejle, glimtende vægbroderier 
og Arne Jacobsens Svanen 
indgår i et mix, der gør hotellet 
til et enestående bekendtskab. 
Værelsesprisen varierer mellem 

Hôtel Plaza Athénée.

Hôtel Ritz.
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190 og 350 euro. 
•	29-31, rue de Poitou
•	www.hotelpetitmoulinparis.

com

Hôtel Danube
I antikvitetsgaden Rue Jacob i 
Saint-Germain-kvarteret ligger 
det hyggelige hotel Danube. Ho-
tellet er trestjernet og har været 
ejet af samme familie i knap 
50 år. Værelserne er holdt i en 
elegant og charmerende fransk 
stil. En gård forbinder hotellets 
to bygninger, og her kan man 
nyde morgenmaden, hvis man 
da ikke foretrækker at drikke 
sin kaffe på nabocaféen, mens 
man iagttager forbipasserende 
studerende og travle parisere på 
vej til arbejde. 
•	58, rue Jacob
•	www.hoteldanube.fr

Hôtel Relais Saint-Sulpice
Over for Saint Sulpice-kirken 
ligger det trestjernede hotel 
Relais Saint-Sulpice. Hotellet 
har 26 værelser med tv, wi-fi og 
minibar. Værelserne er holdt i en 
stilfuld og enkel stil. Hotellet er 

centralt placeret i gåafstand til 
Luxembourghaven, Bon Marché 
og Saint-Germain-des-Prés.  
•	3, rue Garancière
•	www.relais-saint-sulpice.com
 
De billige

Ibis Budget Paris La Vil-
lette 
Hotellet , som tidligere var i Etap-
kæden er nu overtaget af Ibis. 
Men hotellet er stadig et sikkert 
og billigt valg. Værelserne er 
som regel rene og indrettet i en 
neutral stil. La Villette-hotellet i 
det nordlige Paris har 292 værel-
ser, alle med tv og wi-fi, og ligger 
bare ti minutters gang fra Gare 
du Nord. Det hippe Canal Saint 
Martin-kvarter, der er fyldt med 
livlige barer og caféer, befinder 
sig også i gåafstand fra hotellet. 
•	57-63, avenue Jean Jaurès
•	www.ibishotel.com

Hôtel La Louisiane 
Der er trangt med pladsen, 
sengen knirker og det er ikke 
altid, at fællescomputeren virker. 
Til gengæld er hotellet indrettet 

i en hyggelig og autentisk stil 
og ligger placeret i den charme-
rende handelsgade rue de Seine 
i smørhullet af Saint-Germain-
kvarteret. Herfra kan man gå til 
et hav af Paris’ seværdigheder 
og bedste caféer. Et dobbeltvæ-
relse koster mellem 80 og 120 
euro afhængigt af sæsonen. 
•	60, rue de Seine
•	www.hotel-lalouisiane.com

Hotel Ibis Paris  
Montmartre
Ibis-hotellet i Montmartre ligger 
blot 500 meter fra Sacré Coeur-
kirken. Det er placeret i et livligt 
kvarter, tidligere kendt som 
Paris’ red light district, og blot 
fem minutters gang fra hotellet 
har det berømte og berygtede 
Moulin Rouge højsæde. Som på 
alle Ibis-hoteller er stilen enkel og 
moderne, og værelserne holdt 
i neutrale farver. Der er tv og 
wi-fi, og derudover hører der en 
garage til hotellet.  
•	5, rue Caulaincourt
•	www.ibishotel.com

Hôtel Danube.

Hôtel Ibis Montmartre.
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CAFÉER
La Palette 
La Palette, der ligger på et hjørne 
af rue de Seine, oser af den pari-
siske allure, man altid er på jagt 
efter i den franske hovedstad. 
Indenfor er stilen hyggelig og 
gammeldags med slidte, mørke 
træmøbler og fliser i art déco-stil 
på væggene. Scoopet er dog den 
charmerende fortovsterrasse, 
som egner sig perfekt til et glas 
kir på en varm sommeraften. 
Stedet er tilholdssted for kvarte-
rets modebevidste unge og de 
studerende fra det prestigefyldte 
kunstakademi Beaux-Arts, der 
ligger et stenkast fra caféen. 
•	43, rue de Seine
•	www.cafelapaletteparis.com

Rose Bakery
Det lyder måske skørt med et 
engelsk bageri i Paris, men Rose 
Bakery er på rekordtid blevet en 
succes i den franske hovedstad. 
Den britisk-inspirerede café ser-
verer sunde, økologiske salater 
og tærter, og i baren kan man 
betragte dagens indbydende 
retter – og ikke mindst det im-
ponerende udvalg af friskbagte 
gulerodskager, æblemuffins 
og figentærter. Stedet ejes af et 
fransk-britisk par, der har drevet 
et tilsvarende sted i London. 
Rose Bakery har åbent til brunch 

og frokost. 
•	46, rue des Martyrs

La Marine
La Marine er opkaldt efter de 
søfolk, der for år tilbage lagde 
vejen forbi, når de sejlede op ad 
Canal Saint-Martin. I dag er det et 
populært tilholdssted for kvar-
terets lokale, og stemningen er 
altid livlig og højlydt. Indenfor er 
caféen indrettet med bordeaux-
røde læderbænke, høje spejle 
og en rund bar midt i lokalet. Om 
sommeren kan man nyde et 
glas vin eller en af de klassiske, 
franske retter på terrassen med 
udsigt over kanalen. 
•	55 bis, quai Valmy

Matteo & Paola
Stemningen på den lille café 

er lun og hyggelig, og servicen 
altid venlig. Der serveres enkle, 
velsmagende retter – en tomat 
og mozzarella-salat eller en 
tallerken charcuteri. Matteo & 
Paola har også et lækkert udvalg 
af hjemmelavede kager, scones 
og crumbles. Stedet egner sig 
perfekt til en weekendbrunch 
eller en eftermiddagste efter 
en lang shoppedag i kvarterets 
mange butikker. På solrige efter-
middage er det værd at vente på 
et af de få borde på fortovet. 
•	20, rue Cherche-Midi

Le Progrès 
Selv om Montmartre efter-
hånden er blevet overrendt af 
turister og gadesælgere, er det 
stadig muligt at finde hyggelige 
lommer, der har bevaret en 
parisisk charme. En af dem er 
caféen Le Progrès. Stedet er lille 
og autentisk med sennepsgule 
vægge og slidte træmøbler, som 
man må kante sig rundt om for 
at få en plads. Det er bedst til en 
drink om aftenen, hvor områdets 
unge mødes efter arbejde for at 
diskutere dagens gang. Spise-
kortet er enkelt og fransk. 
•	7, rue Trois Frères

Matteo og Paola.

Rose Bakery.
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BARER
La Perle
Marais er populært blandt 
unge, og i weekenden skulle 
man tro, at de alle mødtes på La 
Perle. Fredag og lørdag er stedet 
nemlig propfyldt med smarte 
mennesker, der optager hele 
gaden ud for baren. Trods det 
uprætentiøse interiør er stedet 
en uundgåelig klassiker i det 
parisiske natteliv. Ikke mindst 
blandt modefolk. Selvom man 
ikke er meget for at snakke om 
det på La Perle, var det her, at 
designeren John Galliano kom 
med det udfald, der kostede ham 
jobbet som chefdesigner for Dior. 
•	78, rue Vieille du Temple

Le Fumoir
Baren, der har Louvre som 
genbo, byder på et imponerende 
vin- og cocktailkort. Indretnin-
gen er smagfuld og rustik med 
mørke træmøbler, tunge læne-
stole og bogreoler på væggene. 
Navnet undrer man sig ikke over, 
for stedet minder umiskende-
ligt om en gammel rygesalon 
for distingverede herrer. Ved 
drinkstid er Le Fumoir fyldt med 
folk, der kommer for at prøve en 
af kortets mange whiskyer eller 
smage dagens cocktail. 
•	6, rue de l’Amiral de Coligny
•	www.lefumoir.com

Le Bar du Marché
Bar du Marché er en klassiker i 
Saint-Germain-kvarteret, og den 
kan altid kendes på tjenernes 
atypiske uniform: Overalls og 
kasketter. Caféen ligger på 
hjørnet af Rue de Seine og Rue 
de Buci, og om eftermiddagen 
står solen lige ned på terrassen. 
Der er kamp om de små borde 
om aftenen, for baren under den 

rød- og hvidstribede markise er 
et perfekt mødested til en drink, 
før turen går videre til områdets 
mange restauranter.
•	75, rue de Seine

Le Fourmi
Le Fourmi er helt sin egen. Over 
zinkbaren i centrum af lokalet 
hænger der industrielle lamper, 
og overalt flyder det med flyers, 
der informerer om, hvad der sker 
på byens musikscene. Indret-
ningen er trashy, men hyggelig 
på den lidt berlineragtige måde. 
Baren ligger på grænsen mellem 
9. og 18. arrondissement og er 
magnet for et blandet publikum 
om dagen og ikke mindst om 
aftenen, hvor Le Fourmi for-
vandler sig til én af Montmartres 

populæreste barer. 
•	74, rue des Martyrs

Dada
Efter fyraften er Dada i 17. ar-
rondissement propfyldt med 
ejendomsmæglere og jurister i 
jakkesæt, der mødes for at runde 
arbejdsdagen af eller for varme 
op til en bytur. Gæsterne optager 
det meste af fortovet uden for 
baren, og albuerne må i brug, 
hvis man vil nå frem til baren for 
at bestille. Der er altid god stem-
ning, også om eftermiddagen, 
hvor veninder mødes til en café 
crème på terrassen. 
•	12, avenue des Ternes

Le Fumoir.
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NATKLUBBER
Bus Palladium
Efter en massiv renovering er 
det legendariske spillested Bus 
Palladium genåbnet med to 
nye etager, Natklubben, der er 
kendt for sine livekoncerter, har 
gennem tiden haft nogle af de 
største franske kunstnere på 
musikprogrammet. Bus Palla-
dium rummer også en restau-
rant i 50’er stil, der tager imod 
bestillinger fra sultne klubgæster 
til klokken fem over morgenen. 
•	6, rue Pierre Fontaine
•	www.lebuspalladium.com

Les Saints-Pères
Les Saints-Pères er en intim og 
eksklusiv natklub i 6. arrondis-
sement, hvor gæsterne kommer 
for at få en drink med vennerne 
eller danse i de hyggelige omgi-
velser. Der er god stemning og 
chikke gæster i de stilfulde rum, 
der minder lidt om en række små 
saloner på stribe. Dørmanden 
kan være selektiv, så det er en 
god idé at finde stiletterne eller 
jakkesættet frem af kufferten.
•	10, rue des Saints-Pères
•	www.lessaintperes.com

Batofar
Batofar er et gammelt fyrskib, 
der i dag er omdannet til en po-
pulær natklub. Klubben er især 
værd at besøge om sommeren, 
hvor man kan få serveret en 

cocktail på bådens opvarmede 
terrasse. Stedet har et varieret 
musikprogram, der primært 
læner sig op ad den elektroniske 
scene, og om bord på Batofar er 
også en restaurant, hvor man 
kan begynde aftenen. Der er 
også servering ved frokosttid. 
•	Kajen ud for 11, quai Francois 

Mauriac
•	www.batofar.org

Café La Cigalle
Ved siden af La Cigalle, et af 
Paris’ historiske spillesteder, 
åbnede Café La Cigalle efter 
massiv ombygning i 2010. Det 
er arkitekten Phillipe Starck, der 
står bag designet, og han har 
skabt et råt univers med taggede 
vægge, højt til loftet og en lang, 
oplyst bar. Baren råder også 
over en lille scene, hvor improvi-
serede koncerter kan finde sted. 
Man kan både spise frokost og 
middag på Café La Cigalle.
•	124, boulevard Rochechouart
•	www.cafelacigale.com

Bagatelle
Restaurant des Jardins de 
Bagatelle er egentlig en idyllisk 
restaurant beliggende i en park 
i det rolige 16. arrondissement. 
Om sommeren forvandler den 
sig dog til et af de mest efter-
tragtede gå-ud-steder i byen. I 
weekenden virker det, som om 
hele Paris valfarter til Bagatelle-
festerne, der afholdes under 
åben himmel. Entréen er gratis, 
og kommer man tidligt, kan man 
for 30 euro smage på retterne fra 
fællesgrillen. 
•	42, route de Sèvres
•	www.bagatellelerestaurant.

com

Bus Palladium.

Batofar.

Café La Cigalle.
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MUSEER
Louvre
På verdens mest besøgte 
kunstmuseum finder man kunst 
fra oldtiden frem til 1848, og så 
meget af det på så enormt et 
område, at det ville tage uger 
at se det hele. Udstillingen er 
delt op i forskellige tidsaldre og 
kulturer, men man kan også 
– med fordel – bare slentre rundt 
og se det, man kan nå på en 
dag eller to. Selve bygningen 
er også opmærksomheden 
værd, specielt udenfor, hvor den 
gamle slotsgård er prydet med 
glaspyramider og springvand. 
Kom tidligt eller sent for at undgå 
de kilometerlange køer – især 
dem foran den verdensberømte 
Mona Lisa. 
•	Place des Pyramides
•	www.louvre.fr

Musee d’orsay
Monet, Van Gogh, Cézanne og 
mange andre er repræsentanter 
for impressionismen, og vil man 
se de allerbedste eksempler her-
på, skal man til Musee d’Orsay, 
hvor den franske stats samling 
af kunst fra perioden 1848-1914 
er udstillet. Museet ligger i en nu 
nedlagt banegård og indeholder 
først og fremmest malerier, men 
også skulptur og design, bl.a. 
med danske islæt fra P.S. Krøyer 
og Hammershøi. Spring ikke over 
øverste etage, hvor Van Gogh 
residerer, og hvorfra man har en 
smuk udsigt over Seinen.
•	62, rue de Lille
•	www.musee-orsay.fr

Pompidou-centret
Er man den mindste smule inte-
resseret i nyere kunst og gerne 
vil se Europas største samling 

af slagsen fra 1. verdenskrig og 
frem til i dag, er det på Centres 
Georges Pompidou, det foregår. 
Pompidou-centeret er dog ikke 
kun et kunstmuseum, det er 
også et ultramoderne kulturcen-
ter med biografier, koncerter og 
en enestående udsigt over Paris 
fra toppen af den seks etager 
høje glas, stål og beton-bygning. 
Og udefra et seværdigt syn med 
sin udvendige rulletrappe pakket 
ind i en glastunnel. 
•	Place Georges Pompidou
•	www.centrepompidou.fr

Dupuytren-museet
Paris er leveringsdygtig i museer 
af den mere bizarre slags, og 
en af dem, der for alvor falder 
ind i den kategori, er Dupuytren-
samlingen, et lille museum over 
alle de anatomiske rædsler, som 
naturen gennem tiden har fundet 
på. Her er siamesiske tvillinger 
og syge hoveder i formalin, 
dissekerede hjerter og et foster 

med ét øje. Udstillingen består 
både af bøger, billeder og anato-
miske modeller. Tjek åbnings-
tiderne, museet holder lukket i 
weekender og skoleferier. 
•	15 de l’Ecole de Médecine
•	www.upmc.fr

Videnskabs-museet
Skal det være teknisk i stedet 
for gammelt? Og også sjovt for 
børn? I videnskabsmuseet, Cité 
des Sciences et de l’industrie, 
kan man blive klogere på bl.a. 
universet, Jorden, og mennesket 
på den sjove måde, hvor man 
kan prøve en flysimulator og 
klatre ind i en ubåd. For børnene 
er der egen afdeling, hvor de kan 
røre og prøve i bedste Experi-
mentarium-stil. Ved siden af 
museet ligger IMAX-biografen la 
Gèode, hvor man kan se doku-
mentarfilm i 3D om bl.a. naturen 
og rummet. 
•	30 Avenue Corentin Cariou
•	www.cite-sciences.fr

Louvre.
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FOR BØRN
Mød Mickey i Disneyland.
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Jardin Luxembourg
Luxembourg-haven er ikke 
kun et yndet udflugtssted for 
forelskede par, studerende og 
ældre parisere, der tager sig et 
hvil i havens lænestole. Paris’ 
næststørste offentlige park 
er også en populær familiede-
stination med sit store udvalg 
af aktiviteter for de mindste. 
Der er både en legeplads, et 
dukketeater og en manege 
med træheste, og om som-
meren kan børnene ride på 
pony eller styre sejlbåde i en af 
de anlagte søer. Der er gratis 
indgang til haven, som er åben 
året rundt.  
•	2, rue Auguste Comte

Disneyland Paris
Med 15 millioner gæster i 2010 
er Disneyland Paris i dag den 
mest besøgte turistattraktion 
i hovedstaden. Ikke engang 
Eiffeltårnet eller Notre Dame-
kirken kan hamle op med forly-
stelsesparkens popularitet. 
Det er bedst at besøge haven 
i ugedagene og så vidt muligt 
undgå helligdage og skolefe-
rier, hvor der er timelange køer 
ved attraktionerne. Det tager 
kun en halv time at komme til 
Disneyland fra Paris, så man 

kan sagtens bo i centrum og 
tage en heldagstur til parken.
•	Avenue René Goscinny, 

77700 Chessy 
•	www.disneylandparis.com

Bonton
Bonton er ikke blot et tøj-
mærke; det er et helt univers 
for børn. Særligt den 800 
kvadratmeter store butik, der 
ligger i 3. arrondissement, 
er et slaraffenland for både 
forældre og børn. Der er en 
minibiograf, en gammeldags 
fotoautomat og en frisør, hvor 
børnene kan blive klippet, 
mens mødrene shopper bør-
netøj og -møbler. Bonton har 
eksisteret i 10 år og er skabt af 
Thomas Cohen, søn af parret, 
der driver konceptbutikken 
Merci længere nede ad gaden.
•	5, boulevard des Filles du 

Calvaire
•	www.bonton.fr

Musée d’Orsay for børn
Orsay-museet, der er opført i 
en gammel jernbanestation, er 
specialiseret i fransk kunst fra 
1848 til 1914. Men det betyder 
ikke, at det verdensberømte 
museum kun er for voksne. 
Der er også glimrende aktivite-

ter for de små. Første søndag 
i måneden er der teaterfore-
stillinger for hele familien, 
og derudover afholdes der 
værksteder, hvor børnene 
tages på rundvisninger og selv 
får lov at eksperimentere med 
male- og tegneteknikker. Man 
bør dog være opmærksom på, 
at kurserne foregår på fransk. 
•	1, rue de la Légion d’Honneur
•	www.musee-orsay.fr

Jardin d’Acclimatation
I den nordlige del af Bois 
de Boulogne-parken ligger 
forlystelsesparken Jardin 
d’Acclimatation, der er et eldo-
rado for de mindste. Parken 
lokker med et hav af aktivite-
ter: en bueskydningsbane, en 
minigolfbane, et dukketeater, 
et eldrevet lokomotiv og 
ponyridning. Derudover er der 
også et videnskabsmuseum 
og et kunstmuseum designet 
til børn mellem 3 og 12. Teen-
agere vil nok finde parkens 
aktiviteter lidt for barnlige. 
Der er åbent året rundt, og 
indgangsbilletten koster kun 
3 euro. 
•	Bois de Boulogne, Avenue du 

Mahatma Gandhi 
•	www.jardindacclimatation.fr
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MARKEDER
Marché des Enfants 
Rouges
Marché des Enfants Rouges 
er det ældste overdækkede 
marked i Paris. Det stammer fra 
1700-tallet og er opkaldt efter et 
nærliggende børnehjem, hvor 
børnene bar rød uniform. Når 
man promenerer rundt på det 
lille marked, glemmer man for et 
øjeblik, at man befinder sig i en 
storby. En række af boderne har 
servering, så bliver man fristet af 
det lækre udvalg fra den japan-
ske, libanesiske eller italienske 
stand, kan man nyde dagens 
friske delikatesser på stedet. 
•	39, rue Bretagne 

Marché Raspail
Søndag formiddag går pariserne 
på marked, og de mest chikke 
sætter kursen mod Marché 
Raspail. Men lidt held er det 
her, at man støder på en fransk 
berømthed med indkøbskur-

ven under armen. Markedet er 
åbent tirsdag og fredag, og om 
søndagen er der udelukkende 
salg af økologiske varer. En af 
markedets attraktioner er stan-
den med friske krydderurter. Her 
kan man smage en friskpresset 
skriggrøn urtejuice, hvis man har 
brug for et vitamintilskud søndag 
morgen. 
•	Boulevard Raspail, mellem rue 

Cherche-Midi og rue de Rennes

La Vallée Village 
Omkring 100 mode- og design-
mærker holder til i luksus-out-
lettet La Vallée Village, der ligger 
45 minutters kørsel fra Paris. 
Marni, Jimmy Choo og Maje har 
blandt mange andre butikker, der 
sælger gamle sæsonmodeller til 
billige priser. Også børnetøj fra 
franske mærker som Bonpoint 
og Vilebrequin bliver solgt i shop-
pelandsbyen. Shopping Express 
bus to gange dagligt fra Place 

des Pyramides. 
•	3, Cours de la Garonne, 77700 

Serris
•	www.lavalleevillage.com

Marché aux fleurs 
Det føles nærmest som at træde 
ind i junglen, når man krydser 
Seinen til Ile de la Cité, hvor der 
hver dag er blomstermarked fra 
klokken otte til 19. Her udbydes 
en bred vifte af blomster, planter 
og buske, og havespecialister 
giver gode råd under de lange 
metalpavilloner på Louis-Lépine-
pladsen. Om søndagen er der 
et fuglemarked på pladsen. 
Her sælges et stort udbud af 
fugle, indimellem også sjældne, 
samt dekorative bure og andet 
tilbehør. 
•	Place Louis-Lépine

Marché aux Puces de la 
Porte Vanves
Det antikke loppemarked midt i 
Paris holder åbent hver lørdag 
og søndag året rundt uden und-
tagelse. I de omtrent 350 stande 
kan man opstøve gamle glas, 
service, vintagemøbler, antikke 
smykker, grammofoner, mønter, 
ja, stort set alt. Selvom man ikke 
er til loppefund, er markedet en 
tur værd, for man kan snildt få 
timer til at gå med at betragte 
det brogede publikum: Der er alt 
fra gamle, garvede samlere og 
udenlandske butiksindkøbere 
til chikke parisere i stramme 
nederdele. 
•	Avenue Marc Sangier og Ave-

nue Georges Lafenestre
•	www.pucesdevanves.typepad.

com

 Marché aux fleurs.
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Jardin du Luxembourg
De parisiske lejligheder er små, 
og når solen brager ned over 
byen og franskmændene vil 
ud, foregår det ofte i den evigt 
blomsterfyldte Jardin du Lu-
xembourg. Her ser man de travle 
franskmænd ukarakteristisk 
nede i gear, med avisen på en 
bænk, foran skakbrættet med 
opsmøgede bukseben, i fuld 
sving på tennisbanen, eller med 
børnene ved søen eller på lege-
pladsen. Midt i parken ligger det 
smukke Maria de Medicis palæ 
fra 1625. Snup en crêpe i parkens 
café og sæt dig og nyd synet.
•	71 Boulevard Saint-Michel

Champs de Mars parken
Ved foden af Eiffeltårnet ligger en 
af de mest fotograferede parker 
i Paris, opkaldt efter avenuen, 
der løber langs parken, Champs 
de Mars. Enten i fugleperspektiv 
oppe fra tårnet, eller fra en af 
de brede græsplæner med det 
324 meter høje Eiffeltårn i bag-
grunden. Parken strækker sig 
aflang og firkantet og består af 
grusstier, der flankerer plænerne 
i midten, samt små omhyggeligt 
anlagte pletter med træer og 
blomster i bede. Parken er med 
sin beliggenhed og udsigt eks-
trem populær som picnic-spot. 
•	Champs-de-Mar

Jardins des Tuileries
En af de mest kendte parker i 
Paris er formentlig Jardin des 
Tuileries, som ligger mellem Con-
corde pladsen og Louvre. Man 
kan slentre ad den brede grussti 
fra museet til pladsen og nyde 
synet af de store springvand i 
hver ende. Resten af parken er 
også rigt forsynet med stier, hvis 

man ikke er til at gå på græs-
set mellem træer og de mange 
skulpturer, der pryder parken, 
men de solhungrende, der gerne 
vil ligge på ryggen i det grønne 
midt i byen, begunstiges også 
rigt med store plæner. 
•	Place de la Concorde

Botanisk have
Den botaniske have i Paris er et 
af de største grønne områder 
i den franske hovedstad, og 
består ikke kun af græsplæner, 
statuer, trækransede alléer og 
- i sagens botaniske natur – af 
blomster og planter fra hele ver-
den, i tilknytning til haven finder 
man også en lille zoologisk have 
med aber, fugle og vilde dyr. Og 
– til stor fornøjelse for de parisi-
ske børn – en labyrint i menne-
skestørrelse, hvor man kan løbe 
rundt og gemme sig. Labyrinten 
ligger på en bakketop, hvorfra 

man kan skue ud over Paris. 
•	2 place Valhubert, 57 Rue 

Cuvier
•	www.mnhn.fr

Jardins du Trocadéro
Lige overfor Eiffeltårnet, på den 
anden side af Seinen, ligger 
den park, hvorfra man har den 
nok bedste udsigt til stålikonet. 
Trocadéro-parken er ikke ret 
stor, men fra den grønne plæne, 
som skråner ned mod Seinen, 
kan man i ro og mag og væk fra 
turistmasserne nyde synet af 
Eiffeltårnet. Især ved aftentide, 
hvor den store fontæne, som 
ligger midt i Trocadéro-parken 
og som i mørke er oplyst, kaster 
kaskader af springvand i en 
bestemt rækkefølge op mod 
Eiffeltårnet. 
•	35 Rue Benjamin Franklin

PARKER

Champs de Mars.
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ATTRAKTIONER

Sacre Couer
Paris’ bedste udsigt får man fra 
kirken Sacre Coeur i bydelen 
Montmartre. Helt præcist 129 
meter over havets overflade 
ligger den kridhvide kirke, og det 
er nok til at kunne se hele Paris’ 
skyline, når man står på trap-
pen foran kirken. Selve kirken 
er også et besøg værd, hvad 
enten man bare går en tavs – og 
gratis - runde i det imponerende 
kirkerum, eller man vil op i tårnet 
på kirken, som blev bygget 
med det enkle formål at vise sin 
taknemlighed til Gud. 
•	35 Rue du Chevalier de La 

Barre
•	www.sacre-couer-montmar-

tre.com

Notre Dame
13 millioner mennesker fra 
hele verden besøger hvert år 
det imponerende bygnings-
værk, Notre Dame. Heldigvis 
er kirkerummet enormt og har 
plads til 6.500 til messe på én 
gang, de fleste turister går dog 
blot en tur i den næsten 700 år 

gamle kirke og beundrer blandt 
andet glasmosaikkerne på 13 
meter i diameter, som bortset 
fra mindre reparationer er fra 
middelalderen. Der er oftest kø, 
men det er ventetiden værd at 
bestige det nordlige tårn og se 
statuerne berømt fra »Klokkeren 
fra Notre-Dame«. 
•	2 Bis Rue Cloître Notre Dame
•	www.notredamedeparis.fr

Eiffeltårnet
Man kan ikke sige Paris uden 
at sige Eiffeltårnet. Og selv om 
de blaserte Paris-rejsende ofte 
springer over turen til tårnet på 
grund af de millioner af turi-
ster, der står i kø til turen op i 
stål-ikonet, kommer man ikke 
udenom, at Eiffeltårnet er en 
magisk oplevelse. Også selv om 
man ikke tager elevatorer eller 
trapper op, men blot betragter 
den monstrøse konstruktion fra 
jorden og med hovedet drejet af 
led for at se samtlige 324 meter. 
Om aftenen blinker 20.000 pærer 
hver hele time fra tårnet. 
•	Port de Conti
•	www.tour-eiffel.fr

Triumfbuen
Omgivet af 11 baner og en hulens 
masse biler i et tilsyneladende 
kaos af trafik står Triumfbuen 
tavs som den stenstøtte, det 
over 170 år gamle monument jo 
ret beset også er. 50 meter høj, 
bygget på ordre fra Napoleon og 
med en platform øverst, hvorfra 
man har udsigt til aksen fra 
Charles de Gaulle-pladsen videre 
ad Champs-Elysees til Concorde-
pladsen, gennem Tulerie-haven 
til Louvre. Under Triumfbuen 
finder man den ukendte soldats 
grav, hvor der brænder en evig 

ild til minde om de faldne solda-
ter i 1. verdenskrig. 
•	150 Avenue des Champs-Ely-

sées
•	www.arc-de-triomphe.monu-

ments-nationaux.fr

Invalides-kirken
Et af de mest imponerende 
stykker arkitektur i Paris ligger 
på den sydlige del af Seinen, 
men den gyldne kuppel kan ses 
på lang afstand og er bestemt 
værd at se – nærmere - på. In-
valides-kirken og det tilhørende 
kompleks blev under Solkongen, 
Louis d. 14’s tid, bygget som et 
hjem til krigsveteraner for at få 
krøblingene væk fra bybilledet. 
Militærhjemmet fik en facade 
på næsten 200 meter og kirken 
den enorme lysende kuppel. I 
dag er her bl.a. militærmuseum, 
og i jorden under kirken ligger 
Napoleon 1. begravet. 
•	129 Rue de Grenelle
•	www.invalides.org

Sacre Coeur.

Notre Dame.
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Hammambad i moskeen
Hammambadet ved siden af 
moskeen i Paris er en lille oase, 
hvor man for en stund kan lukke 
byens energi ude. For 43 euro 
tilbydes en autentisk skønheds-
behandling med dampbad, mas-
sage og skrub. Omgivelserne 
er smukke med orientalske 
mosaikker, marmor og spring-
vand, og efter behandlingen bør 
man nyde en frisk myntete og 
en arabisk kage i skyggen fra 
oliventræerne i den lille café, der 
ligger ved siden af moskeen. 
•	39, rue Geoffrey Saint-Hilaire
•	www.la-mosquee.com

På rulleskøjter i Paris
I Paris er rulleskøjtedillen stadig 
på sit højeste, og tusinder delta-
ger hver uge i ét af byens to faste 
løb. Fredag aften er der afgang 
for de øvede rulleskøjteløbere, 
mens søndag formiddag er 
forbeholdt de mere afslappede 
deltagere. Her er familier med 
børn meget velkomne. Aftenen 
inden lægges en rute ud på 
nettet, og så er det ellers bare 
at møde op på rette tid og sted. 
Gaderne, som de 20-25 km lange 
ruter løber igennem, er afspær-

ret for biltrafik, og det er gratis at 
deltage. 
•	www.rollers-coquillages.org
•	www.pari-roller.com

Fête de la Musique
Hvis man er så heldig at være i 
Paris den 21. juni, vil man blive 
mødt af livlig musik og sang i by-
ens gader. Det er nemlig Fête de 
la Musique, musikkens fest, hvor 
alle franskmænd – professionel-
le såvel som amatører – opfor-
dres til at tage et instrument ved 
hånden og dele deres musiske 
talenter med offentligheden. Det 
første arrangement fandt sted i 
1982, og det franske koncept er i 
dag udbredt til byer i hele verden. 
•	www.fetedelamusique.culture.

fr

Palais Garnier
Frankrigs nationale ballets-
cene ligger i det smukke Palais 
Garnier, som det tog mere end 
femten år at bygge. Bygningen, 
der stod klar i 1875, anses i dag 
som en af sin tids arkitektoniske 
perler. Frem til 1989, hvor den nye 
Opéra Bastille slog dørene op, 
var Palais Garnier den franske 

nationaloperas hovedscene. I 
dag opføres kompagniets bal-
letter primært i Palais Garnier, 
mens operaerne vises i den 
moderne operabygning på 
Bastillepladsen. Man kan besøge 
Palais Garnier hver dag mellem 
klokken 10 og 17.  
•	8, rue Scribe
•	www.operadeparis.fr

Roland-Garros
Tennisturneringen, der også er 
kendt som French Open, hører 
til blandt de mest prestigefyldte 
i verden. Den strækker sig over 
to uger og afholdes hvert år fra 
slutningen af maj til begyndel-
sen af juni. Roland-Garros er 
en af verdens fire årlige Grand 
Slam-turneringer og den eneste, 
der afvikles på grus. Billetsalget 
skydes i gang på nettet i begyn-
delsen af året, og man skal være 
hurtigt ude: Billetterne til en af 
Frankrigs største sportsbegiven-
heder bliver nemlig revet væk 
hvert år.
•	Stade Roland-Garros, 2, ave-

nue Gordon Bennett
•	www.rolandgarros.com

Roland Garros.

Hammam.
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ROMANTIK
Muren
Det kan ikke siges meget mere 
tydeligt end med de tre små 
ord, der i Paris er blevet til et 
rent kunstværk. Værket ligger i 
bydelen Montmartre og består i 
al sin – i virkeligheden ret simple 
– enkelhed af en 40 kvadratme-
ter stor mur, hvorpå sætningen 
»jeg elsker dig« er skrevet på 
intet mindre end 250 sprog. Bag 
denne hyldest til kærlighed står 
kunstneren Frederik Baron, der 
har udsmykket jeg-elsker-dig-
muren med sætningen på alt fra 
esperanto til nynorsk. 
•	Place des Abbesses
•	http: www.lesjetaime.com

Sengen
Skal det være romantisk, 
skal omgivelserne på hotellet 
naturligvis også være af den 
slags, man kommer i kærlig-
hedshumør af. Søg væk fra den 

travle bymidte og check i stedet 
ind på hotellet Villa Royale i den 
landsby-agtige bydel Mont-
martre. Hotellet ligger lige ved 
den i sig selv romantiske kirke 
Sacre Couer, og alle værelser 
har udsigt til Place Pigalle og er 
indrettet som kulisser i »Moulin 
Rouge« med himmelseng, rødt 
velourtapet, og dæmpet belys-
ning i de udsmykkede lamper.  
•	2 Rue Duperre
•	www.villa-royale.com

Floden
Broen Pont-Marie, som fører 
over Seinen til øen Île Saint-Lou-
is, er kendt som »de elskendes 
bro«, og ifølge gammel overtro 
vil man, hvis man kysser under 
Pont-Marie og samtidig ønsker 
sig evig kærlighed, går ønsket i 
opfyldelse. 
En måde at komme under broen 
på er ved at hoppe ombord på 

en af de mange flodbåde, der 
cruiser op og ned ad Seinen, og 
sørg for at mødes i et langt kys, 
når båden – en såkaldt bateau-
mouche – driver under broen. Et 
cruise tager en god time og sejler 
også forbi bl.a. Eiffeltårnet og 
Notre Dame.
•	www.bateaux-mouches.fr

Restauranten
Romantisk middag rimer på 
intimt, og det er Laperouse, 
en restaurant indrettet i et 
elegant byhus lige ved Seinen. 
Huset er ikke bare en romantisk 
restaurant, det har også en lang 
historie af romantiske forviklin-
ger – blandt andet blev Lape-
rouse i slutningen af 1800-tallet 
anvendt som mødested mellem 
de franske kurtisaner og deres 
rige kunder fra overklassen. 
Book en af de private middags-
saloner, hvor man sidder på røde 
veloursofaer. Og hvor tjeneren 
først kommer, når man ringer på 
klokken.
•	51 quai des Grands Augustins
•	www.laperouse.fr

Parken
Den ligger lidt væk fra turistmas-
serne og de store seværdighe-
der i midten af Paris, til gengæld 
er den romantiske oplevelse i 
parken Parc des Buttes-Chau-
mont turen hertil værd. Selve 
parken ligner noget, der hører til i 
en skov langt ude på landet med 
grotter, vandfald og klipper. Midt i 
parken ligger en ø i en sø, hvortil 
man kommer via en 22 meter høj 
bro. Dvæl i et kys midt på broen 
med afgrunden under fødderne 
og med udsigt over parken. 
•	1 Place Armand Carrel

Pont -Marie.
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PLADSER
Charles de Gaulle pladsen
Først hed den Place de l’Etoile, 
som betyder stjerne, på grund af 
den stjerneformede rundkørsel, 
senere fik pladsen med Triumf-
buen navn efter den tidligere 
franske præsident Charles de 
Gaulle. Fra Charles de Gaulle 
pladsen udgår intet mindre end 
12 avenuer og er derfor en af de 
mest trafikerede i Paris, og en af 
dem, man for sit eget livs skyld 
krydser under jorden. Den mest 
kendte af de 12 avenuer er na-
turligvis Champs-Elysées, som 
lang og lige fører til Concorde-
pladsen. 

Concorde-pladsen 
Concorde-pladsen er Paris’ stør-
ste historiske plads, og har lagt 
sten til mange af Paris’ historiske 
begivenheder, blandt andet fik 
den navnet Revolutionspladsen 
under den store revolution i 
1792, hvorefter mere end 1000 
henrettelser fandt sted her, 
blandt andet af kong Ludvig d. 16 
og dronning Marie-Antoinette. I 
dag er pladsen, bortset fra trafik-
ken, anderledes fredelig, med 
udsigt til Eiffeltårnet, Louvre, 

Triumfbuen og Seinen. Og til den 
3.300 år gamle egyptiske obelisk 
i midten af pladsen.

Vosges pladsen
I Marais-kvarteret ligger Vosges-
pladsen, om end den i virkelighe-
den har mere karakter af en park 
end en plads, omkranset som 
den er af træer og med græsare-
aler, grusstier og et springvand 
i hvert hjørne. Pladsen er med 
sin fødsel i 1607 den ældste af 
slagsen i Paris og var i 1600-tallet 
et elegant centrum for aristokra-
tiets fester, som ofte foregik i 
de herskabelige og symmetrisk 
opførte boliger omkring pladsen, 
ni røde og hvide på hver af de fire 
sider. 

Vendome pladsen
En af de mest fornemme pladser 
i Paris er utvivlsomt Vendôme-
pladsen, hvor blandt andet det 
legendariske Ritz Paris har dyr 
adresse. Det er også på denne 
ottekantede plads, man finder 
modebutikker af den supereks-
klusive slags, juveler-butikker 

som Cartier, og siden 1718 en del 
af Justistministeriet. I midten 
står en søjle med en statue af 
Napoleon tronende på toppen, 
som man kan beundre inden 
man går via en af de dyreste 
gader i Paris, Rue de Castiglione, 
de under 1000 meter sydpå til 
Louvre.

Tertre pladsen
I bydelen Montmartre finder man 
en af byens mest populære plad-
ser, som er evigt mylder af liv. Te-
tre-pladsen ligger et stenkast fra 
Sacré Coeur, og har med de små 
kringlede gader og gamle skæve 
bygninger, der fører til pladsen, 
mest karakter af en landsby. 
Området var tidligere beboet af 
kunstnere, men kommercialise-
ringen har også fundet vej hertil, 
og atmosfæren på Tetre-pladsen 
er i dag mest præget af turister 
og portrætmalere. Hyggeligt er 
det dog stadig, især fordi pladsen 
er bilfri.

Tertre pladsen.

Vosges.
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SHOPPING
High end

Avenue Montaigne
Avenue Montaigne er la grande 
dame, når det kommer til eksklu-
sive shoppinggader i den fran-
ske hovedstad. Her troner alle 
de vigtigste high-end mærker 
side og side: Louis Vuitton, Dior, 
Gucci, Chloé, Lanvin. Multimær-
kebutikken Montaigne Market, 
som ligger i nummer 57, sælger 
som den eneste et eksklusivt ud-
valg af kollektioner fra de store 
modehuse. Den tyske skuespil-
lerinde Marlene Dietrich tilbragte 
sine sidste leveår i gaden i sin 
lejlighed i nummer 12.
•	Avenue Montaigne

Den første Chanel-butik
Butikken i nummer 31 i rue 
Cambon er den første Chanelfor-
retning. Den er ikke mindst kendt 
for vindeltrappen, der omgivet 
af spejle forbinder husets 
fire etager. Derved kunne det 
franske modeikon følge med i alt, 
hvad der foregik i huset. På de 
to øverste etager havde Chanel 
sin private lejlighed, dog uden et 

soveværelse, for hun foretrak at 
overnatte i sin suite på Hotel Ritz. 
Designeren boede i huset frem 
til sin død i 1971. I dag sælges 
modehusets haute couture på 
adressen, mens prêt-à-porter-
kollektionen holder til i butikken 
ved siden af. 
•	31, rue Cambon
•	www.chanel.com

Le Bon Marché 
Le Bon Marché er det ældste og 
fineste stormagasin i Frankrig. 
Det har siden dets åbning i 1889 
været en institution i Paris. Den 
smukke bygning byder på et 
eksklusivt udvalg af herre- og 
dametøj samt alt fra parfumer og 
lingeri til brevpapir og møbler. Be-
søger man Le Bon Marché, bør 
man også kigge forbi La Grande 
Épicerie, som er et imponerende 
madmekka med lækre fødevarer 
og frisklavede delikatesser fra 
alle verdensdele. 
•	24, rue de Sevres
•	www.lebonmarche.com

Mainstream

Sessun
Selvom det franske tøjmærke 
Sessun har haft stor succes, 
findes der kun en enkelt butik i 
Paris. Den ligger i 11. arrondisse-
ment og er trods sin lidt afsides 
placering et besøg værd. Stilen er 
beundret for de feminine silhuet-
ter og sommerlige blomsterprint. 
Ikke mindst de eftertragtede 
Piu-tasker har sat mærket på 
det franske mode-landkort. 
Heldigvis sælges Sessun også 
i stormagasiner som Galeries 
LaFayette og Le Bon Marché. 
•	34, rue Charonne
•	www.sessun.com

The Kooples
The Kooples, som blev lanceret 
af to franske brødre i 2008, er 
inspireret af britisk musikkultur 
og dandyattitude. Stilen er rocket 
og trendy med militærinspire-
rede jakker og cremefarvede 
blondeshorts. The Kooples 
blev ikke mindst kendt for sin 

Le Bon Marché.

Chanel.
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massive reklamekampagne, 
hvor virkelige par poserede i 
tøjet. Trods mærkets unge alder 
har The Kooples forretninger næ-
sten overalt i Paris og sælges nu 
også i England og Spanien. 
•	191, rue Saint-Honoré
•	www.thekooples.com

Isabel Marant
Isabel Marant er en darling på 
den franske modescene. Hver 
måned er hendes feminine og 
etnisk-inspirerede kollektioner 
at finde i de internationale mo-
deblade, men selv om tøjet i dag 
forhandles verden over, er det 
værd at besøge butikken i Rue 
Jacob. Her sælges både Isabel 
Marant og det billigere søster-
mærke Etoile. Der ligger to andre 
butikker i Paris, og derudover 
forhandles mærket i en række 
multimærkebutikker og storma-
gasiner i byen. 
•	1, rue Jacob
•	www.isabelmarant.tm.fr

De hippe butikker

Merci
Smykker, møbler, mode og 
brugte bøger. Merci har det hele. 
Konceptbutikken er skabt af par-
ret bag børnetøjsmærket Bon-
point og er på rekordtid kommet 
på alle mode- og designentusia-
sters læber. Huset, der åbnede i 
januar 2009, er 1.500 kvadratme-
ter stort og rummer en hyggelig 
bogcafé og to gode restauranter. 
Samt en afdeling, hvor nye smyk-
kekunstnere udstiller deres fine 
kreationer. Man shopper med 
god samvittighed hos Merci: En 
stor del af butikkens overskud 
går til velgørende formål.
•	111, boulevard Beaumarchais
•	www.merci-merci.com

Colette
I Paris er Colette konceptbutik-
ken over dem alle. Selv om 
stedet har eksisteret siden 
1997, formår det gang på gang at 
overraske med de skæveste og 
mest eksklusive kreationer fra 
mode-, musik- og kunstverde-
nen. Colette råder over knap 800 
kvadratmeter og er blandt andet 

kendt for sit imponerende udvalg 
af limited edition sneakers og 
streetwear og naturligvis for 
vandbaren i kælderetagen, der 
har mere end 50 forskellige 
mineralvand på kortet. 
•	213, rue Saint-Honoré
•	www.colette.fr

L’Eclaireur
Ægteparret Hadida åbnede 
deres første l’Eclaireur i 1996, og 
duoen har siden været pionerer 
inden for kunsten at kombinere 
kunst, design og mode. De driver 
i dag en række konceptbutikker, 
hvor de sælger eksklusiv mode, 
udstiller provokerende kunst og 
viser møbelikoner af franske og 
internationale designere. Butik-
kerne minder om eksperimen-
terende gallerier, og det nyeste 
skud i l’Eclaireur-universet i Rue 
Sevigne er ingen undtagelse. 
Butikken er indrettet som enorm 
udstillingssal, hvor kunderne 
selv skal finde frem til tøjet. 
•	40, rue de Sevigne
•	www.leclaireur.com

Vandbaren i Colette.

L’Eclaireur.
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HEMMELIGE STEDER
Den oversete falafel
På rue des Rosiers i nummer 
54 hos Rami og Hanna står de 
lokalkendte i kø til en ydmyg biks 
- der serverer en storslået falafel. 
Og hvis du mener, at du har kedet 
dig nok med danske falaflers ka-
rakteristiske smag af ingenting, 
så giv det lige en sidste chance. 
En falafel i rue des Rosiers har 
intet at gøre med Vesterbrogade 
i København en fredag nat. Bare 
spørg Cyrus og Anouk, der bor 
lige rundt om hjørnet, og som 
endnu engang brugte deres ef-
termiddag i en stille Marais-gyde 
til at nyde lidt falafellykke. 
•	Rami et Hanna, 54, rue des 

Rosiers

Den erotiske hoveddør
I avenue Rapp. ligger et hus, 

tegnet af Jules Lavirotte, og som 
maleren Salvador Dali kaldte 
den mest erotiske port, han 
havde set. Lad øjet hvile lidt, 
så dukker symbolerne frem af 
den organiske, rigt dekorerede 
facade. Vinduerne på hoved-
døren former sammen med 
træskærerarbejdet i bunden 
en to en halv meter stor fallos. 
På dørens hjørner står en koket 
Eva og en flov Adam og i midten 
et portræt af Lavirottes kone. 
Vender du ryggen til døren, så 
står Eiffeltårnet desuden og gør 
sig til lige for næsen af dig.
•	29, avenue Rapp.

Den sidste rest af  
guillotinen
Hvad der ved første øjekast 
ligner noget kommunalt sløseri 
med asfalteringen, er i virkelig-
heden et konkret efterladenskab 
fra den tid, hvor franskmændene 
lod guillotinen falde over synde-
res nakkestykker. Granitstyk-
kerne i vejen er mærker, som 
i sin tid hjalp bødlen med at få 
sat maskineriet op, så øksen 
kunne falde, hvor den skulle. 
Selv om dødsstraffen gerne blev 
eksekveret ved nattetide, var 
det stadigvæk et tilløbsstykke. 
Da guillotinen endnu gjorde sit 
arbejde her på hjørnet, lå der 
lidt længere oppe ad gaden et 
mandefængsel. 
•	16, rue de la Croix-Faubin

Den glemte plakat
Har du nogensinde fundet en 
pengeseddel i en gammel frakke-
lomme og tænkt »Nå, lå du der?« 
Sådan cirka må tingfinderen bag 
denne plakat have tænkt, da han 
i 1919 fandt en plakat, der var 
blevet hængt op i 1914 og oplyste 

borgerne i det 8. arrondisement 
om, at alle skulle mobiliseres til 
krig. Originalen overlevede også 
besættelsen under Anden Ver-
denskrig, men det nuværende 
opslag på 1, Rue Royale er dog en 
kopi fra 1970erne, der ikke desto 
mindre minder om starten på en 
lang og blodig periode i det 20. 
århundrede.
•	1, rue Royale

Den støttende engel
Det er et vovet forslag, og du 
risikerer at træde i efterladen-
skaber fra parisernes mange 
hunde. Ikke desto mindre: Kig 
op! Byen vrimler med ypperligt 
dekorerede facader, en af dem 
holder styr på tingene ved Arts-
et-Métiers, og er en kæmpe engel 
i tre etager, der med vinger og 
hoved understøtter balkonen på 
øverste sal. Hun har haft biroller 
i mange film, og med sit milde 
blik og sin engleudstråling er der 
noget beroligende ved hendes 
fremtoning her midt på den 
travle plads i et af byens mest 
hektiske kvarterer. 
•	57, rue de Turbigo

Rester fra guillotinen.

Den erotiske dør.
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REDAKTIONENS TIPS

LÆSERNES TIPS

Førsteklasses kager
Les Cakes de Bertrand er kendt 
for at lave nogle af de bedste 
kager i den franske hovedstad. 
Fra kanelsnegle til æbletærter 
og med en kop te on the side. Og 
nåede man ikke at shoppe helt 
så meget, som man ville, fører 
den lille butik i Montmantre også 
et udvalg af håndtasker, punge, 
t-shirts og postkort. Kagerne 
koster fra omkring 50 kr. 
•	7 Rue Bourdaloue
•	www.lescakesdebertrand.com

Tip til kort kø
På Louvre er den hurtigste 
indgang til museet gennem 
metroen. Tag metroen (linie 1), 
og stå af på Palais-Royal-Musée 
du Louvre, her er køen til gen-
nemlysning af tasker betydeligt 

kortere, og man når hurtigere 
frem til billetautomaterne og 
ind i museet. Billetter trækker 
man selv i automaterne under 
pyramiden, og som sidegevinst 
kommer man på vejen forbi den 
omvendte pyramide.
•	Place des Pyramides
•	www.louvre.fr

Tour de france
En af de største sportslige til-
løbsstykker i Paris i juli måned er 
cykelløbet Tour de France. Feltet 
af de flere hundrede ryttere ruller 
ind i Paris på den allersidste 
etape i løbet, altid på en søndag, 
og fræser i en rute, der involverer 
adskillige ture ad Champs-Elysé-
es, rundt i byen i kampen om at 
komme først til målstregen. Kom 
tidligt og scor en god plads langs 
Champs-Elysées - der er garanti 

for adrenalinrus. 
•	www.letourdefrance.com

De dødes by
Pere Lachaise er den mest turist-
besøgte kirkegård i Paris og blev 
tidligt en model, når store byer i 
verden anlagde kirkegårde. Her 
ligger berømte skikkelser som 
komponisten Frederic Chopin, 
dramatikeren Oscar Wilde, 
sangerinden Edith Piaf, forfattere 
som Honoré de Balzac, Marcel 
Proust (»På sporet efter den tab-
te tid«), Gertrude Stein, Alice B. 
Toklas og Richard Wright. Samt, 
ikke mindst, rock-legenden Jim 
Morrison, der har haft flere fans 
som død, end da han levede. 
•	16 Rue du Repos
•	www.pere-lachaise.com

Et besøg i kloakkerne
Kloakkerne under Paris har en 
lang historie. I sin nuværende 
form er størstedelen af systemet 
mere end 100 år gammelt, men 
fungerer stadig og byder på et 
system, der rækker sig over 
mere end 600 km. Man kan 
komme rundt i nogle af gangene, 
og se et museum om kloakker-
nes historie. Og bare rolig... Der 
lugter ikke. 
•	MortenFoe

Kulturarvsdage
Hvert år den tredje weekend i 
september har du mulighed for 
at se steder i Paris, som ellers er 
lukket for offentligheden. Det er 
i anledning af »Journées du Pa-

triomoine« (Kulturarvsdagene), 
at steder som Palais de l’Elysée 
(præsidentpaladset), l’Hôtel de 
Matignon (premierministerens 
bolig) le Sénat og l’Assemblée 
Nationale slår dørene op. Det er 
imidlertid også dagen, hvor man 
skal væbne sig med endog me-
get stor tålmodighed, da køerne 
er meget lange. 
•	MMR

Canal Saint-Martin
Stig ombord på båden nedenfor 
Musée d’Orsay og sejl ca. 2½ 
time op til Parc de la Vilette 
– og tag evt. metroen tilbage til 
centrum. Man sejler en del af 
tiden under jorden (bl.a. under 
Bastille-pladsen), gennem ni 

sluser og gennem en ukendt, 
meget spændende del af Paris - 
man passerer bl.a. Hotel du Nord 
(kendt fra filmen af samme navn 
1938) og caféen kendt fra filmen 
Amélie (2001).  Det kan være 
nødvendigt at reservere plads på 
båden i højsæsonen.
•	Lis arbs

De overdækkede gader
I 9. arrondissement er det værd 
at besøge Passage Jouffroy. Det 
er en af de ældste overdækkede 
gader i Paris. Den går mellem 
Rue de la Grange-Batelière/
Boulevard Montmartre. Der er 
et væld af forretninger for filateli-
ster og mange gode spisesteder.
•	Helle Høst
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