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PARIS. Den franska huvudstaden innehåller precis allt – och du tar dig dit på nolltid. City
guidar dig till en stor upplevelse trots liten reskassa.
n Det kostar inte en krona att se La Tour Eiffel. En skog
av selfiepinnar gör dig sällskap!

n I den populära parken Jardin d’Acclimatation finns det
karuseller, zoo och konstinstallationer.
Enligt tidningen Le Parisien gillar
Zlatan restaurang L’Avenue nära
Champs-Élyssées. Pizza med
svart tryffel ska vara
hans favorit!

5 budgettips

BILLIGA
NÖJEN

1. Hop-on-hop-off-bussar
i all ära, men busslinje 72
ger dig en lika storslagen
upplevelse. Floden Seine, Eiffeltornet, Louvren, Pont d’Iena och Jardins du
Trocadero är några av landmärkena du rullar
förbi för bara 1,80 euro.
2. Fynda och njut av folkvimlet på Paris mest
berömda loppmarknad, Marché aux Puces,
eller i folkmun Les Puces (”lopporna”) i SaintOuen. Marknaden startade i slutet av 1800-talet och har runt 130 000 besökare varje helg.
Men håll hårt i plånboken – ficktjuvarna är
snabba. Metro: Porte de Clignancourt (linje 4).
3. Vill du fika fint och känna dig som en celebritet för en hanterbar kostnad är det anrika
Ladurée du ska besöka. Flaggskeppet ligger
på 16 Rue Royale i 1:a arrondissementet.
4. Paris är de trestjärniga Michelin-krogarnas
hemvist, men misströsta icke. Det finns massor av prisvärda restauranger. I det populära
Arrondissement 10, till exempel, finns en uppsjö av trevliga krogar där du kan äta för 10–5
Euro.
5. Paris äldsta matmarknad Marche Des Enfants Rouge får du inte missa. Här serverar
enkla restauranger fantastisk frukost, lunch
och middag för en billig peng. Metro: Filles du
Calvaire (linje 8).

n Det är svårt att inte älska Paris. Och du är inte ensam, staden
är full av turister från hela världen.

n Det nyöppnade konstmuseet Fondation Louis Vuitton ligger
vackert inbäddat i parken Jardin d’Acclimatation.

Njut av Paris med liten budget
Paris måste man bara älska. Här finns romantik,
vacker arkitektur, kultur,
mode, världens bästa mat
– och gröna parker i överflöd. Har du aldrig varit här
har du kanske ändå hört
talas om Eiffeltornet, den
mäktiga katedralen Notre
Dame, nationalmuseet
Louvren (med den berömda Mona Lisa-tavlan), basilikan Sacré Cœur, Triumfbågen och den vackra avenyn Champs-Élysées med
exklusiv shopping, för att
nämna några av de mest
berömda landmärkena.
Har du bara ett par da-

gar på dig hinner du mer
än väl ta pulsen på staden.
Det finns massor att uppleva som kostar nästan ingenting.

Den bästa utsikten ö
 ver Eif-

feltornet får du från Trocadero, dit du lätt tar dig
med Metro eller till fots.
Det är en magisk upplevelse att se tornet blinka
och glittra när mörkret faller – och det kostar inte en
krona. Strosa i de vackra
Latinkvarteren och ta dig
till de charmiga konstnärskvarteren i stadsdelen Montmartre, belägen

på en 130 meter hög kulle,
där du får stans bästa utsikt helt gratis på terrassen
till Sacré Cœur.

en specialbuss från Place
de l’Étoile (uppgång Friedland) som kostar 1 euro.

Är du intresseradav konst
ska du ta dig en titt på nyöppnade Fondation Louis
Vuitton. Det är ett imponerande privat konstmuseum
i parken Bois du Boulogne,
och invigdes förra året.
Arkitekten Frank Gehry
har ritat byggnaden, som
ser ut som ett stort skepp
i glas och som innehåller elva utställningshallar.
Smidigaste och billigaste
sättet att ta sig dit är med

vackra parker. I anslutning till Fondation Louis Vuitton ligger Jardin
d’Acclimatation, som invigdes år 1860 av den franske kejsaren Napoleon III.
Det är en populär samlingsplats för Parisborna
och här finns både prunkande grönska, zoo, karuseller, konstinstallationer,
linbanor och fontäner som
barnen kan leka i. Entréavgiften är 3 euro för vuxna

Paris är en stadfull av

(om du har besökt konstmuseet är det gratis).
Jardin de Luxembourg
är en av Paris största parker och nästan ett måste
på resan. Andra favoriter
är 1700-talsparken Parc
Monceau och Parc des Buttes Chaumont.

Oavsett vad dugör i Paris,
se till att sitta ner på ett
kafé då och då med en café
au lait framför dig och lyssna på när folk talar franska
och bara njut av att vara i
denna fantastiska stad..
Text och foto:
Charlotte Pehrson

FAKTA PARIS
Språk: Franska.
Valuta: Euro.
Prisexempel: Flyg från
Köpenhamn 17-20 september från ca 2 000 kr. Behöver du inte resa över helgen finns det biljetter för
ca 1 000 kr t/r.
Restid: 1 timme och 55
minuter.
Boende: Prisvärda Hotel
Montpensier ligger nära
Louvren och kostar 900 kr/
natt för två personer. Kolla
också in airbnb.com för privata boenden.

