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PARIS
HER ZAMAN

IYI BIR FIKIRDIR

Geleneklerine hep bağlı
ama yenilikleri ve enerjisi
hiç tükenmeyen Paris için
yeni bir rehber hazırladım.
En hip bölgeleri, yeni
açılan restoranların
yanında klasikler,
kaçırmamanız gereken
sergiler ve trendy alışveriş
noktaları sizin için burada.
HAZIRLAYAN: FÜSUN HATTAT

İkat desenli yastıklar, grafik tasarımlı duvar kağıtları, egzotik kumaşlı perdeler uyumlu geçişlerle birbirine karıştırılmış. Modern mobilyalara
yapılan uzak doğulu dokunuşlar retro bir hava
yaratmış. Banyoda bol ışık altında beyaz metro fayanslar kullanılmış. Ben otelin iç tasarımını
çok beğendim. Küçük bir gym, ücretsiz bisikletler ve akşam saat üstü çay ikramları da otelin
diğer hoş ayrıntıları.
Nerede yemeli içmeli?
Paris yeme içme konusunda sürekli değişim geçiriyor. Son zamanlarda 7. bölgede Quartier Montorgueil ve 2’de Rue de Cler’de ard
arda kafe, bar ve restoranlar açılıyor. Klasikler bir yana yeni açılan mekanları takip etmekte zorlanıyorum. Neo bistrot ve sağlıklı kafe
tarzı yerler giderek artıyor. Sentier’de Frenchie Bar hem kendisi hem menüsünü yenileyerek tekrar açıldı. Fransız-Amerikalı fusion mutfağını daha önce denemediyseniz mutlaka ama
mutlaka gidin. Cafe Méricourt pancake, yumurta çeşitleri, pain perdu ile brunch’ın tam adresi. République meydanı civarında Du pain et
des Idées tüm Paris’te tartışmasız en iyi kruvasan ve ekmeği bulacağınız fırın. Çok ama çok
baştan çıkarıcı. Öyle ki, bir gün bütün öğünlerimi sabah oradan aldığım sade, çikolatalı, muzlu kruvasan ve ekmek çeşitleri ile geçirdim. Seine kıyısında baget ekmeğinin yanına peynir şarap alıp piknik yaptık, kalanını akşamüstü Place Vosges’da parkta oturup yedik. Pigalle’de
Buvette çok romantik, ‘coq au vin’ ve elmalı
‘tarte tatin’ ısmarlamalısınz. Klasik bir akşam geçirmek isterseniz St Germain’de akşamüstü Rue
de Buci, Bar du Marche’de aperatif alıp Brasserie Lipp’te yemek yiyeceksiniz. 1930’lu yılların
tasarımına sahip Girafe, La Belle Epoque, Clover Grilll, Septime, Le Richer, önereceğim diğer
restoranlar. Treize Bakery, Rose Bakery’in pastalarını tatmalısınız. Sebastian Gaudard’in kestaneli ‘Mont Blanc’ pastası, Jean Paul Hevin’in bit-

ter bademli portakallı çikolataları birer efsane.
Nereden alışveriş yapmalı
Tasarım mabedi Colette’in kapanmasının ardından yeri doldurulamadı dersek hata olur. Sıfırdan bir online sitesi olarak yola çıkıp tahmin
edilemez bir ilgi ve satış rakamlarına ulaşan Sezane mağaza değil apartman ismini verdiği ilk
yerini bakın nerede açmış: Grand Boulevard’da
Rue Saint-Fiacre’de. sokağında... Son iki senede bu apartmanlar New York, Londra ve Aix en
Provence’a kadar ulaştı. Floral emprime uçuş
uçuş elbise ve bluzları, yünlü trikoları çok kadınsı ve Parizyen. Kapısında kuyrukta beklemeyi göze alın. Bizde de sayısı giderek artan sneaker shop’lara Paris’te bir yenisi daha eklendi.
İngiliz Footpatrol’un yeni mağazası Marais’de.
Marais bölgesi alışveriş için ideal çünkü özellikle Paris’te pazar günleri bir çok semtte mağazalar kapalıyken burada açık. Sokaklar, kafeler
ve restoranlarla brunch’a gelmiş cıvıl cıvıl insalarla dolu. Hazır gitmişken Le BHV Marais departman mağazasına uğramayı ihmal etmeyin.
Hem kadın hem erkek bölümleri genç markaların zor bulunan tasarım ürünlerini arayanlar için ideal.
Kaçırmamanız gereken sergiler
Paris’in ilk dijital sanat müzesi olan
L’Atelier des Lumiéres’de 6 Ocak 2019’a
kadar Gustav Klimt’in eserleri dev projeksiyonla duvarlara yansıtılarak sergileniyor. Önceleri dökümhane olan bu alanda
daha önce bir sergi gezme fırsatı bulamadıysanız bu kez kaçırmayın. Yine 6 Ocak’a
kadar Musée d’Orsay’da Picasso’nun sanatında önemli altı yılını anlatan “Mavi ve
Gül” sergisini de görebilirsiniz. Fondation
Louis Vuitton ise 14 Ocak’a kadar Amerikalı graffiti sanatçısı Jean-Michel Basquiat’ın
120 eserinin bulunduğu retrospektif sergisini ağırlayacak.
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HOTEL ADÈLE & JULES

Paris’in ünlü parklarından Lüksemburg Bahçesi
17. yüzyılda Kraliçe Marie de Medicis için
yaptırılmış. Bir köşesinde 2.Dünya Savaşı sırasında
Alman Karargâhı olarak kullanılan bugün
Fransız Senatosu’na ev sahipliği yapan Palais du
Luxembourg bulunmaktadır. Her Paris’e gelişimde
burada zaman geçirmekten keyif alıyorum.
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Nerede Kalmalı?
Paris öyle bir şehir ki, her gidişinizde farklı
bölgesinde kalırsanız başka başka Paris’ler yaşarsınız. Bu sefer son yıllarda şehrin en hip bölgelerinden biri haline gelen 9. bölgede Grand
Boulevard’da Hotel Adele & Jules’da kaldım.
Eskiden kumaş imalathanelerinin, terzi atölyelerinin olduğu işçi sınıfına hizmet eden şehrin

bu köşesi bugün kozmopolit yeme içme ve buluşma alanı olmuş. Haritadan baktığınızda merkezden biraz kuzeyde kalmasına rağmen bulunduğu aks sebebiyle Opera Garnier, Marais, Bastille, Madeleine, Les Halles semtlerine,
St Germain’e bile yürüme mesafeleri içindeydi. Tabii yürümeyi seviyorsanız. Paris’te zaten
yürüyün bence. Bu duruma hayret edip burayı

resmen şehrin merkezi ilan ettik. Hotel Adéle &
Jules, trafiğe kapalı sessiz bir pasaj geçidin içinde 19. yüzyıla ait ikiz, tıpatıp aynı şekilde tasarlanmış iki binada Lattre Ailesi tarafından işletiliyor. Binaların birinin ismi Adele diğeri Jules.
Stephane Poux tarafından design edilmiş 60
odada her katta ayrı pastel bir renk şeması kullanılıp huzur dolu sımsıcak mekanlar yaratılmış.

MARAIS

Hotel Adèle & Jules’da
bulunan 60 odada her
katta ayrı pastel bir renk
şeması kullanılıp huzur
dolu sımsıcak mekanlar
yaratılmış. İkat desenli
yastıklar, grafik tasarımlı
duvar kağıtları, egzotik
kumaşlı perdeler uyumlu
geçişlerle birbirine
karıştırılmış. Modern
mobilyalara yapılan uzak
doğulu dokunuşlar retro
bir hava yaratmış.
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