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Editorial
Αγαπητοί φίλοι της Γαλλίας,
Η έκδοση του περιοδικού μας για το 2019 είναι πλήρως ανανεωμένη. Νέο όνομα, France.fr, και καινούρια πιο δυναμικά και ζωντανά γραφικά. Ο στόχος, όμως,
παραμένει ο ίδιος: Να σας προσκαλέσουμε και φέτος να ανακαλύψετε τη Γαλλία. Το 2019 είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για τη χώρα μας, για την Ευρώπη
και ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος μετράμε 500 χρόνια από το θάνατο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, μία παγκόσμια ιδιοφυία. Γεννήθηκε στην Ιταλία και πέθανε
στη Γαλλία, στο Clos Lucé λίγα βήματα από το Βασιλικό Κάστρο της Αμπουάζ,
στην Κοιλάδα του Λίγηρα. Ένας Δάσκαλος που ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας και εκείνης της Κοιλάδας του Λίγηρα και ο οποίος
σηματοδότησε την έναρξη του κινήματος τέχνης και πολιτισμού που δεν είναι
άλλο από τη γαλλική Αναγέννηση, την επονομαζόμενη «Renaissance». Ο Λεονάρντο χάραξε μία διαδρομή που πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλό μας και κινείται ανάμεσα στην τεχνολογία, την ζωγραφική, την έρευνα, την καινοτομία. Ποιο
είναι το στοιχείο που ενώνει αυτούς τους διαφορετικούς τομείς στους οποίους
ο Λεονάρντο ξεχώρισε; Η δημιουργικότητα που γεννιέται από την ένωση δύο
στοιχείων, τα οποία προσπαθήσαμε να αφηγηθούμε στο περιοδικό για το 2019:
Η καινοτομία και το savoir-faire αποτελούν σημεία αναφοράς της Γαλλίας σε
όλους τους τομείς και κλειδιά για την επιτυχία που σημειώνουμε στο εξωτερικό.
Κληρονομιά γνώσης, παραδόσεων, εμπειρίας, συνέπειας και δημιουργικότητας
που διαπερνά την ιστορία μας.
Η καινοτομία, το savoir-faire, η δημιουργικότητα που εντοπίζουμε σε διαφορετικά μέρη μαρτυρεί τον εξαιρετικό πλούτο της Γαλλίας ως προορισμό που προσφέρει πραγματικά ατελείωτες ευκαιρίες για νέες «sur-mesure» εμπειρίες.
Ένας προορισμός εύκολα προσβάσιμος με πτήσεις της Air France, ιδανικός για
ένα Σαββατοκύριακο, για μία σύντομη παραμονή, ή για διακοπές όλο το χρόνο.
Μία περιήγηση από το Παρίσι στις υπόλοιπες δημοφιλείς πόλεις, τα πάρκα, μέχρι
τη γαστρονομία και την τέχνη.
Υπό αυτό το πρίσμα προκύπτει εκ νέου η πρόσκλησή μας να απολαύσετε τις
διακοπές σας στη Γαλλία. Σε αυτό το τεύχος σας παρουσιάζουμε τις πόλεις και
μερικές περιοχές της χώρας που διαπρέπουν στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα: Μουσεία «ξεπηδούν» σε ασυνήθιστα σημεία, νέες επιλογές φιλοξενίας,
εστιατόρια σε απρόσμενα μέρη, γαστρονομικοί θησαυροί σε ξεχωριστές γωνιές όπως στέγες, ή ιδιαίτερες διαδρομές που σεφ, ζαχαροπλάστες και barmen
έχουν σχεδιάσει για ένα διαφορετικό ταξίδι αισθήσεων. Φυσικά είναι προγραμματισμένα και πολλά events: Από το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, στην 75η
επέτειο από την Απόβαση στην Νορμανδία, μέχρι τα 150 χρόνια από τη γέννηση
του Ματίς.
Η Γαλλία σας περιμένει με χιλιάδες εκπλήξεις. Καλή ανάγνωση και καλό ταξίδι!

Frédéric Meyer
Διευθυντής Atout France για την
Ιταλία και την Ελλάδα και Συντονιστής
για την Ευρώπη του Νότου
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Στο εξώφυλλο:
Το πάρκο και ο κήπος του Clos
Lucé - Γιγαντιαίοι πίνακες Πορτρέτο της Ginevra de' Benci ©
Leonard de Serres
Οι πληροφορίες, τα κόστη και τα
φωτογραφικά δικαιώματα αυτού
του περιοδικού έχουν ελεγχθεί.
Η Atout France δε φέρει ευθύνη
για περαιτέρω αλλαγές.
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Λεονάρντο ντα Βίντσι: Μία
παγκόσμια καλλιτεχνική ιδιοφυΐα

Το Κάστρο του Clos Lucé, Πάρκο Λεονάρντο Ντα Βίντσι
© Château du Clos Lucé - L. de Serres

Γεννήθηκε στην Τοσκάνη, απεβίωσε στη Γαλλία. Πέρασε τα τελευταία τρία χρόνια της ζωής του στην Κοιλάδα του Λίγηρα,
στην αυλή του Φραγκίσκου Α', στην Αμπουάζ. Ο Λεονάρντο Ντα
Βίντσι είναι η μεγαλύτερη καλλιτεχνική ιδιοφυΐα στον κόσμο.
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εννήθηκε το 1452 στο Ανκιάνο, κοντά στο Βίντσι στα περίχωρα της Τοσκάνης. Ο Λεονάρντο
είναι ήδη 64 ετών όταν το 1516 αποφασίζει να
δεχθεί την πρόσκληση του Φραγκίσκου A' και να
μετοικήσει στη βασιλική αυλή στην Αμπουάζ. Διασχίζει τις
Άλπεις μαζί με τους μαθητές του Φραντσέσκο Μέλτζι και
Μπατίστα ντε Βιλάνις. Παίρνει μαζί του την Τζοκόντα, τον
Άγιο Ιωάννη Βαπτιστή και την Αγία Άννα, πέρα από τα σημειωματάριά του, τα χειρόγραφά του και τις σημειώσεις
μίας ζωής.
Ο Φραγκίσκος A' και η μητέρα του, Λουίζα της Σαβοΐας,
τον υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες. Ο βασιλιάς τον
ονομάζει “πρώτο ζωγράφο, μηχανικό και αρχιτέκτονα”,
του παρέχει το Κάστρο Clos Lucé και του εξασφαλίζει
μία πριγκιπική σύνταξη.
Το Κάστρο της Αμπουάζ, το οποίο κατασκευάστηκε με
ιταλική επιρροή που τόσο αγαπούσε ο Φραγκίσκος Α',
ήταν εκείνη την εποχή η κοιτίδα της πρώτης περιόδου
της γαλλικής Αναγέννησης.
Ο Λεονάρντο εργάζεται έχοντας στο πλευρό του τους
μαθητές του, αφοσιώνεται στη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία, την σκηνογραφία. Υποδέχεται στο
Clos Lucé εκλεκτούς επισκέπτες, βασιλείς, πρεσβευτές
και φίλους καλλιτέχνες και πραγματοποιεί σπουδαίες βασιλικές γιορτές με εντυπωσιακά σκηνικά, ειδικά ηχητικά
και οπτικά εφέ και υπερθεάματα όπως η διάσημη αναπαράσταση των νικητήριων μαχών της Γαλλίας στην Ιταλία,
την οποία πραγματοποιεί στις 15 Μαίου 1518 στην πεδιάδα Châteliers στην Αμπουάζ.
Οι συναντήσεις του με τον Φραγκίσκο Α' είναι σχεδόν
καθημερινές, ο βασιλιάς τον αποκαλεί “πατέρα”. Έπειτααπό αίτημα του βασιλιά ο Λεονάρντο σχεδιάζει την ιδανική αναγεννησιακή πόλη που θα έπρεπε να χτιστεί στο
Romorantin, περίπου 70 χμ από την Αμπουάζ.
Στις 2 Μαΐου 1519 ο Δάσκαλος “φεύγει” στο Clos Lucé.
Σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία ενταφιάζεται
στον καθεδρικό Saint Florentine στην Αμπουάζ. Η εκκλησία καταστρέφεται το 1808 και το μνήμα του μεταφέρεται, πολύ αργότερα, στον ναό Saint-Hubert του κάστρου.

Αυτοπροσωπογραφία που αποδίδεται στον Ντα Βίντσι
© DR

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΜΕΔΙΚΩΝ
Η ΙΤΑΛΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Το 1519 είναι το έτος που τοποθετήθηκε ο πρώτος λίθος
του Κάστρου του Σαμπόρ, το οποίο θεωρείται το κτίριο-σύμβολο της Αναγέννησης. Είναι, όμως, και το έτος
γέννησης της Αικατερίνης των Μεδίκων, βασίλισσας της
Γαλλίας.
Γεννημένη στις 13 Απριλίου 1519 στη Φλωρεντία, κόρη
του Λαυρέντιου Β’ των Μεδίκων, η Αικατερίνη παντρεύεται το 1533 σε ηλικία μόλις 14 ετών, τον Ερρίκο Β' που
αργότερα στέφεται βασιλιάς. Γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, με πάθος για τον αποκρυφισμό και τη μαγεία,
από το 1544 ως το 1556 φέρνει στη ζωή δέκα παιδιά
εκ των οποίων τα επτά επιβιώνουν και τρία θα ηγηθούν
της Γαλλίας: Οι Φραγκίσκος Β', Κάρολος Θ΄ και Ερρίκος
Γ'. Αρχικά βρίσκεται στη σκιά των ερωμένων του βασιλιά, κυρίως της πανέμορφης Ντιάνα ντι Πουατιέ, αλλά
με το θάνατο του Ερρίκου Β' το 1559 έπειτα από έναν
τραυματισμό, η Αικατερίνη αρχίζει να κινεί τα νήματα της
χώρας μέχρι το 1580 όταν ανεβαίνει στο θρόνο ο Ερρίκος Γ'. Πεθαίνει στο κάστρο του Μπλουά στις 5 Ιανουαρίου 1589. Η Αικατερίνη έφερε στη Γαλλία την καινοτομία στην κουζίνα, από τα μακαρόν, μέχρι τη χρήση του
πιρουνιού.
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Ανακαλύψτε
την Κοιλάδα του Λίγηρα
Είναι ο “Κήπος της Γαλλίας” με τις πόλεις τέχνης, τον ποταμό
των βασιλέων που μπορεί κανείς να απολαύσει με το ποδήλατο,
τα κάστρα-κοσμήματα, τα μέρη που έζησε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, πέρα φυσικά από τον Δρόμο του Κρασιού και τις λαχταριστές γεύσεις.
1. ΜΠΟΥΡΖ ΚΑΙ ΣΑΡΤΡ.
Είναι οι δύο πύλες της Κοιλάδας

του Λίγηρα, η Μπουρζ για εκείνους
που φτάνουν οδικώς και η Σαρτρ
Ο Καθεδρικός της Σαρτρ

© Spectaculaires les allumeurs d'images
Cité Patrimoine Office de tourisme
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για όσους επιλέγουν το αεροπλάνο ή φτάνουν από το Παρίσι. Δύο
πραγματικά γοηευτικές πόλεις που
εντάσσονται στο πρόγραμμα για
τα 500 χρόνια της Αναγέννησης.
Η Μπουρζ στην παλαιά επαρχία
του Μπερρύ, κατά την Αναγέννηση
υπήρξε κέντρο διανόησης. Ο καθεδρικός του Σεντ Ετιέν, παγκόσμια
κληρονομιά UNESCO, κατασκευάστηκε ανάμεσα στα τέλη του 12ου
αιώνα και στα τέλη του 13ου αιώνα
και είναι ένα από τα αριστουργήματα γοτθικής τέχνης που έχει αφιερωθεί στον πρωτομάρτυρα, τον Άγιο
Στέφανο. Τα γλυπτά στη βόρεια και
νότια πύλη, το τύμπανο, το θύρωμα
που αποτυπώνει τη Δευτέρα Παρουσία και το τέμπλο, είναι όλα γοτθικά
κομψοτεχνήματα. Τα βιτρό είναι μία
πραγματική εγκυκλοπαίδεια της τέχνης του γυαλιού του 14ου και 16ου
αιώνα. Και στην Νάντη η τέχνη των
βιτρό, χαρακτηριστικό του πολιτισμού της Αναγέννησης, είναι πάντα
ζωντανή. Ο καθεδρικός της NotreDame, Πολιτιστική Κληρονομιά της
UNESCO, είναι ένα αριστούργημα
γαλλικής γοτθικής αρχιτεκτονικής:
Το ευρύ κλίτος, οι εξαιρετικές πύλες

Transpalette

© Elisabeth Delval

Frac Orleans, Jakob Mac Farlane
© Nic Borel

Τουρ, Κέντρο Σύγχρονης Δημιουργίας
Olivier Debré στην Τουρ (CCCOD)
© C. Mouton CRT Centre-Val de Loire

του 12ου αιώνα, τα εντυπωσιακά βιτρό του 12ου-13ου αιώνα, τον καθιστούν σημείο αναφοράς της μεσαιωνικής τέχνης. Εντυπωσιακό είναι το
θέαμα «Sons et Lumières» στις δύο
πόλεις, από την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο. «Chartres en Lumières»
είναι η πιο σημαντική προσπάθεια
προώθησης της ιστορικής κληρονομιάς στον κόσμο: Με 24 κτίρια που
φωτίζονται μαγικά καθηλώνοντας

περισσότερους από ένα εκατ. επισκέπτες. Η Μπουρζ λάμπει με τις
«Nuits Lumières», ένα θέαμα που
εξακολουθεί να μαγεύει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.
2. ΔΙΑΣΧΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΛΆΔΑ
ΤΟΥ ΛΊΓΗΡΑ ΜΕ ΠΟΔΉΛΑΤΟ.
Το Centre-Val de Loire είναι σήμερα η πρώτη ευρωπαϊκή περιοχή για
τον ποδηλατικό τουρισμό με περισσότερα από 40.000 χλμ ειδικών δι-

αδρομών ιδανικές για όλη την οικογένεια. Η πιο γνωστή είναι η La Loire
à Vélo, η Κοιλάδα του Λίγηρα με ποδήλατο, που ακολουθεί τον ποταμό
των βασιλέων -με περισσότερα από
900 χλμ ασφαλούς ποδηλατικής διαδρομής- και αριθμεί εκατομμύρια
επισκεπτών κάθε χρόνο. Επιπλέον,
οι τοπικοί δρόμοι προσφέρονται για
ποδηλατικές εξορμήσεις χάρη στις
140 κυκλικές διαδρομές ιδανικές για
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Το Κάστρο του Clos Lucé, Πάρκο
Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Το Βασιλικό Κάστρο της Αμπουάζ

© L. de Serres, Château du Clos-Lucé

βόλτες, χάρη στις οποίες μπορεί κανείς να ανακαλύψει μαγικούς θησαυρούς του πολιτισμού και της φύσης.
Χάρη στην La Loire à Vélo ο ποδηλατικός τουρισμός έχει μετατραπεί
στην υπ’αριθμόν 1 αθλητική δραστηριότητα της περιοχής σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα με
τη διαδρομή, από τον Μάιο ως τον
Σεπτέμβριο, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις γεύσης, μουσικής και παρατήρησης της φύσης, ενώ μπορεί
κανείς να νοικιάσει ποδήλατο, αλλά
και δωμάτια σε ξενοδοχεία αφιερωμένα στους λάτρεις των δύο τροχών. www.loire-a-velo.fr
3. ΚΆΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ.
Η πολιτιστική προσφορά της Κοιλάδας του Λίγηρα διευρύνεται από τα
πολύτιμα κάστρα στα θρησκευτικά
κτίρια μέχρι τους υπέροχους κήπους.
Μία διαδρομή στην περιοχή οδηγεί
τον επισκέπτη να ανακαλύψει 22 κάστρα, από τα πιο μεγάλα και διάσημα
όπως Chenonceau, Rivau, Villandry,
Azay-le-Rideau… Δε μπορούμε φυσικά να παραλείψουμε τη σύγχρονη
δημιουργικότητα. Το δίκτυο σύγχρονης Τέχνης είναι μοναδικό στην
Ευρώπη με ζωντανά και πρωτοποριακά πειραματικά κέντρα Τέχνης
και περιλαμβάνει εγκαταλειμμένες
βιομηχανικές δομές που έχουν αξιοποιηθεί, όπως η Tanneries d’Amilly
και η Transpalette στην Μπουρζ,
το Κέντρο Σύγχρονης Δημιουργίας
Olivier Debré στην Τουρ (CCCOD),
το Les Turbulences των Jacob και
MacFarlane του Περιφερειακού Ταμείου Σύγχρονης Τέχνης στην Ορλεάνη ή ακόμα και το πρώτο Κέντρο
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Τεχνών αφιερωμένο στη σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία
και τη φύση στο Κάστρο Chaumontsur-Loire. Για να κατανοήσει κανείς
πλήρως την ταυτότητα της Κοιλάδας
του Λίγηρα πρέπει να λάβει υπόψη
του όλα τα στοιχεία: Ιστορική αρχιτεκτονική, σύγχρονη δημιουργικότητα σύγχρονη, φύση, κάστρα που
περιβάλλονται από υπέροχα πάρκα,
πολιτιστικά κέντρα, τρία φυσικά πάρκα και αναρίθμητα σημαντικά δάση.
Επιπλέον, η τέχνη των ρομαντικών
και ιστορικών κήπων που ξεχωρίζουν
στο Διεθνές Φεστιβάλ του Κάστρου
του Chaumont, προσδίδοντας στην
Κοιλάδα του Λίγηρα το προσωνύμιο
«Ο κήπος της Γαλλίας».
4. ΣΤΑ ΧΝΆΡΙΑ ΤΟΥ
ΛΕΟΝΆΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΊΝΤΣΙ.
Απαραίτητος σταθμός στη διαδρομή
που ακολουθεί τα χνάρια του Λεονάρντο Ντα Βίντσι είναι το Κάστρο
Clos Lucé, όπου έζησε τα τελευταία
χρόνια του, από το 1516 ως το θάνατό του το 1519, και αποτυπώνει
τη διάσταση του καλλιτέχνη και του
επιστήμονα, καθώς και την πιο προσωπική και καθημερινή ζωή του. Το
Βασιλικό Κάστρο της Αμπουάζ με το
μνήμα του είναι απλό αλλά προκαλεί
συγκίνηση. Το Κάστρο Chambord
με την εντυπωσιακή σκάλα του, η
οποία εμπνέεται από ένα σχέδιο του
Λεονάρντο που την φαντάστηκε για
την Romorantin-Lanthenay την ιδανική πόλη που σχεδίασε για τον Φραγκίσκο Α’. Η επιρροή του Λεονάρντο για το σχέδιο του Κάστρου του
Chambord υπήρξε πολύ σημαντική,
αλλά δεν πρόλαβε να το δει ολοκλη-

ρωμένο καθώς πέθανε όταν η κατασκευή του είχε μόλις ξεκινήσει.
5. ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΊ.
Στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κοιλάδας του Λίγηρα
συμπεριλαμβάνεται η γαστρονομία
και η οινολογία. Μία επίσκεψη στην
περιοχή δε μπορεί να μην εντάξει και
αυτές τις πτυχές της τέχνης του ζην
αλά γαλλικά που καλύπτει 222 κελάρια κατά μήκος του Δρόμου του
Κρασιού στην καρδιά της Γαλλίας.
Ανάμεσα στα πιο ξακουστά κρασιά:
Touraine, ο λευκός οίνος από σταφύλια Chenin, τα Vouvray, τα Montlouis,
τα Sancerre και τα Menetou-Salon
από σταφύλια Sauvignon, καθώς και
τα ερυθρά Bourgueil, Saint-Nicolasde- Bourgueil και Chinon. Επιπλέον
περισσότερα από 110 παραδοσιακά γαστρονομικά προϊόντα όπως το
ξύδι και η μουστάρδα Ορλεάνης, οι
πράσινες φακές του Berry, η φράουλα Mara des Bois, το σιρόπι Monin.
Οι γεύσεις συνδέονται με την Αναγέννηση που άλλαξε βαθειά την τέχνη της γαστρονομίας. Το γαλλικό
γεύμα, η απόλαυση του καλού φαγητού, η αναζήτηση της ποιότητας
και της φινέτσας γεννήθηκαν εκείνη την εποχή για να φτάσουν μέχρι
τις γαστρονομικές επαναστάσεις
του 19ου αιώνα όπου άλλαξε ο τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης.
Κατά τα γεύματα και τα γαστρονομικά ραντεβού που προτείνονται για
τα 500 χρόνια της Αναγέννησης, οι
σεφ καλούνται να αναζητήσουν την
αυθεντικότητα, την ποιότητα και την
εντοπιότητα.
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Ο ποταμός των
βασιλέων Πολιτιστική
Κληρονομιά της Unesco

Observatoire Loire
© OT Blois Chambord

Χάρη στον πλούτο, τη φύση και τον πολιτισμό της η Κοιλάδα
του Λίγηρα εντάχθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2000 στον κατάλογο
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως “ζωντανό
τοπίο πολιτισμού”.

Ό

πως αναφέρεται, η Κοιλάδα του Λίγηρα αποτελεί “ένα εξαιρετικό τοπίο πολιτισμού κατά
μήκος ενός ποταμού που μαρτυρεί τη διαδραστική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και το
περιβάλλον για περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας”.
Πρόκειται για ένα τοπίο που είναι το άθροισμα τεσσάρων
διαφορετικών “πολιτισμών”: Εκείνον του αμπελιού, των κήπων, της πέτρας και του ποταμού. Με τον Λίγηρα σαν “ραχοκοκαλιά” -Πολιτιστική Κληρονομιά UNESCO μήκους 280
χλμ!- και τις όχθες του, τις μαρτυρίες των αιώνων ιστορίας
και δραστηριότητας, η Κοιλάδα του Λίγηρα είναι ένα πραγματικό μνημείο φύσης και πολιτισμού για όλες τις εποχές,
ενώ ο ίδιος ο Λίγηρας, ο μεγαλύτερος ποταμός της Γαλλίας,
μία συναρπαστική ανακάλυψη.
ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΊΑ ΚΑΤΆ ΜΉΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ
Η ξεχωριστή βιοδιαφορετικότητα καθιστά την Κοιλάδα

του Λίγηρα μία πραγματικότητα που ζει στον ρυθμό του
ποταμού των βασιλέων. Εδώ ο Λίγηρας πρωταγωνιστεί
και γοητεύει με το φως και το χρώμα του που είναι πάντα
διαφορετικό. Γύρω του ζώα, φυτά και φυσικά ο άνθρωπος συμβιώνουν σε αρμονική ισορροπία. Πτηνά, κάστορες και έντομα μοιράζονται τις όχθες και τις λιμνούλες,
ενώ ελάφια και αρπακτικά κατοικούν στα πυκνά δάση της
Sologne και γύρω από την Ορλεάνη. Ο ποταμός φιλοξενεί
αποικίες πουλιών και είναι ένας από τους υποχρεωτικούς
σταθμούς των μεταναστευτικών πτηνών. Η παρατήρηση
πτηνών, μάλιστα, είναι μία από τις ξακουστές δραστηριότητες στην περιοχή. Επιπλέον, πολλές είναι οι επιλογές
για περιπάτους στη φύση: Με τα πόδια, με το ποδήλατο,
ανάμεσα στα πάρκα, στο μωσαϊκό που σχηματίζουν οι
λίμνες και τα δάση της Sologne, ή ακόμα στην επιφάνεια
του ποταμού με κανό, με πλοιάριο, αλλά και από ψηλά με
το αερόστατο!
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Ταξιδεύοντας
ανάμεσα στα κάστρα
Δέκα κάστρα, ένα οχυρό και μία πραγματική πόλη: Μία διαδρομή κατά μήκος του ποταμού των βασιλέων προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει νέους συναρπαστικούς σταθμούς που
γίνονται ακόμα πιο «ζωντανοί» χάρη στην καινοτόμα τεχνολογία της HistoPad, η οποία σε ταξιδεύει στο χρόνο.

Α

ΜΠΟΥΆΖ, ΒΑΣΙΛΙΚΈΣ ΣΥΓΚΙΝΉΣΕΙΣ
Το Βασιλικό Κάστρο της
Αμπουάζ, το αγαπημένο
του Φραγκίσκου Α', αποκαλύπτει όλη
την ομορφιά, τη φινέτσα και τη δημιουργικότητα ενός μεγαλοπρεπούς
κτιρίου ιταλικής αισθητικής που αποτελεί ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό
κομψοτέχνημα.
Κυριαρχούν έξοχοι κήποι, πολυτελείς
εσωτερικοί χώροι, οι οποίοι χάρη στο
HistoPad και την επαυξημένη πραγματικότητα αναβιώνουν την εποχή
του Φραγκίσκου Α', μυστικοί λαβύρινθοι που οδηγούν στον Πύργο των

Minims και κυρίως στο μνήμα του
Λεονάρντο Ντα Βίντσι που προκαλεί
συγκίνηση και βρίσκεται εδώ και 500
χρόνια στον γοτθικό ναό του SaintHubert.
CLOS LUCÉ, ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ
ΛΕΟΝΆΡΝΤΟ
Το πνεύμα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι «ζει» σε αυτό το μαγευτικό μικρό κάστρο από τούβλα και τόφφο
που βρίσκεται σε μικρή απόσταση
από το Βασιλικό Κάστρο της Αμπουάζ. Εδώ, στο δωμάτιό του, «έφυγε»
στις 2 Μαΐου 1519 ο Δάσκαλος και
όλος ο χώρος αποτυπώνει πιστά τα

χρόνια που έζησε στη Γαλλία: Τα
ατελιέ του, το εργαστήρι του, η βιβλιοθήκη, όλα ανακαινισμένα με απίστευτη προσοχή στη λεπτομέρεια.
Γύρω του το Πάρκο Λεονάρντο Ντα
Βίντσι είναι ένα πραγματικό ανοιχτό
μουσείο, ενώ ο Κήπος του Λεονάρντο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με
το ύφος των έργων και των σχεδίων
του.
CHAMBORD, ΣΎΜΒΟΛΟ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗΣ
Μοναδικό, μεγαλειώδες, σχεδόν μία
ιδανική πόλη συγκεντρωμένη σε ένα
μόνο κτίριο, το Chambord είναι ένα

Το Βασιλικό Κάστρο της Αμπουάζ
© FSL 2018
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Chaumont
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αριστούργημα με πολλά μυστήρια.
Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον
Σεπτέμβριο του 1519 και αποτελεί
το πιο σπουδαίο έργο της Γαλλικής
Αναγέννησης: 440 δωμάτια, 365
τζάκια, 80 σκάλες, η περίφημη διπλή
σκάλα του Λεονάρντο.
Εντυπωσιάζει η επίσκεψη των εσωτερικών χώρων μέσω του HistoPad
και σε ταξιδεύει στο χρόνο. Το
Chambord βρίσκεται στην καρδιά
ενός δάσους που έχει τις διαστάσεις
του Παρισιού εντός των τειχών. Ανακατασκευάστηκαν κήποι αλά γαλλικά και αναβίωσε το αμπέλι που είχε
φυτέψει ο Φραγκίσκος Α'.

ΜΠΛΟΥΆ, ΕΠΤΆ ΒΑΣΙΛΕΊΣ ΚΑΙ
ΔΈΚΑ ΒΑΣΊΛΙΣΣΕΣ
Το Βασιλικό Κάστρο του Μπλουά είναι
ένα υπέροχο παράδειγμα της εξέλιξης
της γαλλικής αρχιτεκτονικής από τον
13ο ως τον 17ο αιώνα με το κομψοτέχνημα της αναγεννησιακής σκάλας
του. Ανάμεσα στα διαφορετικά ύφη,
το Μπλουά αφηγείται την τύχη επτά
βασιλέων και δέκα βασιλισσών της
Γαλλίας των οποίων αποτέλεσε την
αγαπημένη κατοικία. Εδώ έζησε για
μεγάλο χρονικό διάστημα η Αικατερίνη των Μεδίκων, που γεννήθηκε πριν
ακριβώς 500 χρόνια στη Φλωρεντία
και πέθανε στο κάστρο το 1589.

Chambord
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CHAUMONT, Ο ΘΡΊΑΜΒΟΣ
ΤΩΝ ΚΉΠΩΝ
Ανακατασκευάστηκε στα τέλη του
1400 σε αναγεννησιακό ύφος. Η
μεγαλύτερη έκπληξη είναι το πάρκο
που αποτέλεσε το σκηνικό του Διεθνούς Φεστιβάλ Κήπων του 1992 και
υπήρξε έδρα του πρώτου Κέντρου
Τέχνης και Φύσης αφιερωμένο στη
σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική
δημιουργικότητα και την αρχιτεκτονική κήπων. Υβριδικές δομές, θεαματικές εγκαταστάσεις, περίεργες
και διασκεδαστικές εικόνες: Όλα τα
έργα φιλοτεχνούνται για τον κήπο.
Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί

Chenonceau

© ADT Touraine Loic Lagarde
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περίοδο σε κατοικία. Γοτθικοί εσωτερικοί χώροι, εντυπωσιακοί στάβλοι
του 1500, κήποι-ποίημα, το Rivau
μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα
κάστρο παραμυθιών. Περίπου 20 ιδιαίτερα έργα σύγχρονης Τέχνης συναντώνται στη διαδρομή που οδηγεί
στο πάρκο έκτασης 60 στρεμμάτων
και περιβάλλει το ιστορικό κτίριο. Οι
κήποι συγκεντρώνουν περισσότερες
από 450 ποικιλίες τριαντάφυλλων και
φυτών καθιστώντας το τοπίο ιδανικό
για δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Κάστρο του Rivau
© srgb

στο Chaumont περισσότεροι από
700 κήποι!
CHENONCEAU, ΤΟ ΚΆΣΤΡΟ ΤΩΝ
ΔΎΟ ΚΥΡΙΏΝ
Το Chenonceau χρωστά τη μοναδική
αρχιτεκτονική του και τη φινέτσα του
στην Αικατερίνη των Μεδίκων, η οποία
έδωσε την εντολή να κατασκευαστούν δύο αψίδες στον ποταμό Σερ
εμπνευσμένες από το Πόντε Βέκιο
της Φλωρεντίας. Παλαιότερα το κάστρο ήταν το βασίλειο της αγαπημένης του Ερρίκου Β', της πανέμορφης
Νταΐάνα ντε Πουατιέ, με το θάνατό
του, όμως, η Αικατερίνη ανέλαβε το
Chenonceau και έστειλε την αντίζη-

λό της στο Κάστρο του Chaumont.
Στο σύνολό του το Chenonceau παραπέμπει στη βασίλισσα, μία δυναμική γυναίκα με πάθος για τον αποκρυφισμό και την αστρολογία. Ανάμεσα
στις καινοτομίες του 2019 βρίσκεται
και το ανοιχτό στο κοινό Αρχαίο Φαρμακείο της Αικατερίνης των Μεδίκων
που ανακαινίστηκε όπως ήταν τότε.
Την ίδια στιγμή, τα νέα χρώματα του
κήπου μαγεύουν...
RIVAU, ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΊΑ ΚΑΙ
ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΖΩΉ
Το Κάστρο του Rivau έχει τις ρίζες
του στον Μεσαίωνα, αλλά μετατράπηκε κατά την αναγεννησιακή

VILLANDRY, ΜΊΑ «ΔΑΝΤΈΛΑ»
ΠΡΑΣΊΝΟΥ
Το 1532 ο Jean Le Breton, υπουργός Οικονομικών του Φραγκίσκου Α',
παίρνει στην κατοχή του τα εδάφη
του Villandry και κατασκευάζει ένα
υπέροχο αναγεννησιακό κάστρο. Το
1906 το αποκτά ένα ζευγάρι αμερικανο-ισραηλινών, ο Χοακίμ Καρβάλο
και η Άν Κόλμαν, οι οποίοι επενδύουν όλη τους την περιουσία για την
αναπαλαίωση του κτιρίου, με την
εξαίσια οροφή στο ανατολικό σαλόνι του, και κυρίως τους θεαματικούς
κήπους που αποτελούν «δαντέλες»
πρασίνου.
AZAY-LE-RIDEAU, ΈΝΑ ΔΙΑΜΆΝΤΙ
Ακουμπά στο νερό, το Azay-leRideau το κάστρο-κόσμημα με το
ρομαντικό ύφος και την ζεστή αγκαλιά του πάρκου που το περιβάλλει.
Πολυτελείς εσωτερικοί χώροι, ένα
σαλόνι αριστούργημα του μαρκησίου Biencourt, εξαιρετικοί κήποι,
ένα διαφορετικό και ρομαντικό αγγλικό πάρκο, δασύλλια, λίμνες και
μία πλούσια βοτανική συλλογή. Στον
Κήπο των Μυστικών ευδοκιμούν ποικιλίες φυτών και εντυπωσιάζει ο κήπος των πεταλούδων.
CHINON, ΤΟ ΟΧΥΡΌ ΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΈΩΝ
Το οχυρό του Chinon κυριαρχεί
στην περιοχή και «εξιστορεί» αιώνες
ιστορίας. Από το 2000 είναι πλήρως
αποκατεστημένο και παρουσιάζει
περισσότερα από χίλια χρόνια ιστο-

Το Κάστρο του Villandry
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Το Κάστρο του Cheverny

© C. Mouton, CRT Centre-Val de Loire

ρίας μέσω βίντεο, πολυμέσα και
tablet, ενώ διαθέτει και δωμάτιο
απόδρασης. Το ταξίδι στο χρόνο
είναι διασφαλισμένο χάρη στην καινοτόμα και διαδραστική τεχνολογία
που καθιστά την επίσκεψη των οκτώ
αιθουσών και του πάρκου ακόμα πιο
συναρπαστική.
LOCHES, Η ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΠΌΛΗ
Αριστούργημα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης, είναι
ένα από πιο εντυπωσιακά μνημεία
της Κοιλάδας του Λίγηρα. Το 1249 η
Loches γίνεται Βασιλική Πόλη. Εδώ
η Ιωάννα της Λωρραίνης θα πείσει

τον Κάρολο Ζ΄ να στεφθεί βασιλιάς
στη Reims. Εδώ διαδραματίστηκε ο
έρωτας του βασιλιά με την όμορφη
Agnès Sorel. Στη συνέχεια η πόλη-οχυρό μετατράπηκε σε κρατική
φυλακή όπου κρατήθηκε ο Λουδοβίκος Σφόρτσα, δούκας του Μιλάνου
και προστάτης του Λεονάρντο από
τον οποίο ζήτησε να φιλοτεχνήσει
τον Τελευταίο Δείπνο και ο οποίος
πέθανε στο Loches στις 27 Μαΐου
του 1508.
CHEVERNY, ΤΟ ΚΆΣΤΡΟ
ΤΟΥ ΤΕΝ ΤΕΝ
Το Κάστρο του Cheverny που κα-

τασκευάστηκε στις αρχές του 1600
είναι το πιο πλούσια διακοσμημένο
κάστρο της Κοιλάδας του Λίγηρα.
Στην ιδιοκτησία της ίδιας οικογένειας για έξι αιώνες, εντυπωσιάζει με
την κομψότητα και τη συμμετρία της
πρόσοψής του με την ανοιχτόχρωμη
πέτρα. Ο σκιτσογράφος Ζωρζ Προσπέρ Ρεμί, περισσότερο γνωστός με
το ψευδώνυμο Ερζέ, το μετέτρεψε
στο θρυλικό κάστρο του Moulinsart.
Δεν είναι τυχαίο ότι το Cherverny φιλοξενεί μία μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στις περιπέτειες του Τεν Τεν.
Στο πάρκο φιλοξενούνται και περίπου εκατό κυνηγόσκυλα.

Το Κάστρο του Azay-le-Rideau
© L. de Serres

Loches
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Η Κοιλάδα του
Λίγηρα και η καινοτομία
Είναι μία περιοχή που ενέπνευσε τις ιδιοφυίες της Αναγέννησης και σήμερα είναι η ψυχή της δημιουργικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Η

Κοιλάδα του Λίγηρα κατάφερε να αναπτύξει
την τεχνογνωσία στην εφαρμοσμένη ψηφιακή
τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού, κυρίως σχετικά με την Αναγέννηση και τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Εδώ και τρία χρόνια το πρόγραμμα
ARD Intelligence des Patrimoines εστιάζει στην ανάπτυξη και τη διάδοση της δυναμικής καινοτόμας έρευνας.
Η πρώτη πειραματική προσέγγιση εστίασε στη μελέτη
της αναγεννησιακής κληρονομιάς με το Renaissance
Transmédia Lab, επικεντρώνοντας στην εικόνα του Λεονάρντο ανάμεσα σε μία σύνδεση ενός διαδικτυακού και
διαδραστικού ντοκιμαντέρ και ενός Serious Game εικονικής πραγματικότητας. Με αφορμή τα 500 χρόνια της
Αναγέννησης θα εγκαινιαστεί ο «επαυξημένος δρόμος»
των Κάστρων του Λίγηρα, μία εγκατάσταση που ενώνει
σκηνογραφία και καινοτόμα ψηφιακή διαμεσολάβηση.

Χάρη στην επαυξημένη πραγματικότητα και την ικανότητα των πιο σημαντικών ειδικών του 16ου αιώνα, οι επισκέπτες με το tablet HistoPad θα μπορούν να ανακαλύψουν
τους εσωτερικούς χώρους ορισμένων αιθουσών κάποιων
από τα πιο εμβληματικά κάστρα όπως το Chambord,
το Amboise, το Blois, τη Βασιλική Πόλη της Loches και
το Βασιλικό Οχυρό του Chinon που έχουν αποδοθεί σε
360° για να προσφέρουν μία εντυπωσιακή εμπειρία στην
εποχή της Αναγέννησης. Επιπλέον, θα διεξαχθεί το περιπλανώμενο ψηφιακό θέαμα Αναγέννηση από τις 15
Αυγούστου ως τις 15 Σεπτεμβρίου σε Amboise, Blois,
Bourges, Chambord, Orléans e Tours: Μία αφήγηση του
ουμανιστικού και καινοτόμου πνεύματος της Αναγέννησης, τα σχέδια του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, το Κέντρο της
Κοιλάδας του Λίγηρα του σήμερα και η προβολή του στο
μέλλον μέσα από την πιο σύγχρονη τεχνολογία επαυξημένης ή ψηφιακής πραγματικότητας.

Το Βασιλικό Κάστρο της Μπλουά,
Sonts et Lumière
© FLeguere

Κάστρο του Chambord, Histopad

© L. de Serres - Dom. National de Chambord
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Δέκα σημαντικές
εκδηλώσεις για τα 500 χρόνια
της Αναγέννησης
1519 Ο ΘΆΝΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΛΕΟΝΆΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΊΝΤΣΙ:
ΧΤΊΖΕΤΑΙ ΈΝΑΣ ΘΡΎΛΟΣ
2 Μαΐου - 31 Αυγούστου 2019:
Βασιλικό Κάστρο της Αμπουάζ.
Σχετικά με τον μνημειώδη πίνακα
(280 εκ. × 357 εκ.) του FrançoisGuillaume Ménageot «Ο θάνατος
του Λεονάρντο Ντα Βίντσι» μία έκθεση που εστιάζει στη σχέση του
Φραγκίσκου Α’ με τον Λεονάρντο και
τη γέννηση ενός μύθου στην υπηρεσία της γαλλικής μοναρχίας του
18ου αιώνα.
Ο ΜΥΣΤΙΚΌΣ ΔΕΊΠΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΕΟΝΆΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΊΝΤΣΙ, ΈΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΎΡΓΗΜΑ ΜΕ ΜΕΤΆΞΙ ΚΑΙ
ΑΣΉΜΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΑΓΚΊΣΚΟ Α’
6 Ιουνίου - 2 Σεπτεμβρίου 2019,
Clos Lucé, Αμπουάζ
Ο Μυστικός Δείπνος, αντίγραφο της
πασίγνωστης τοιχογραφίας του Λεονάρντο, σε ύφασμα για την Λουίζα
της Σαβοΐας και τον γιο της, Φραγκίσκο Α’ που στη συνέχεια δωρίστηκε
στον πατέρα του, θα παρουσιαστεί
για πρώτη φορά σε χώρο εκτός των
Μουσείων του Βατικανού και εκτός
Ιταλίας.
CHAMBORD 1519-2019:
ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΥΤΟΠΊΑ ΣΤΟ ΈΡΓΟ
2 Μαΐου - 2 Σεπτεμβρίου 2019,
Κάστρο του Chambord
Η πρώτη έκθεση που πραγματοποιείται στο Κάστρο του Chambord
σχετικά με την αρχιτεκτονική του κτιρίου και με γύρω από τον ρόλο του

Λεονάρντο στον σχεδιασμό του. Πάντα στο Chambord, στις 29 Ιουνίου,
500 ιππότες για τα 500 χρόνια του
Chambord: Παρέλαση 500 ιπποτών
με αναγεννησιακές φορεσιές.
ΈΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΊΑ
ΝΈΑ ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ
27 Μαρτίου - 3 Νοεμβρίου 2019,
Κάστρο του Chaumont-sur-Loire
Είναι ο τίτλος μίας μεγάλης έκθεσης του Κινέζου συγγραφέα, ποιητή, σκηνοθέτη και ζωγράφου Gao
Xingjian, που απέσπασε το Βραβείο
Νόμπελ για τη Λογοτεχνία το 2000.
Ονειρικά τοπία με μελάνι για μία νέα
περιήγηση στην απόλυτη Τέχνη.
CHENONCEAU: ΤΟ ΑΡΧΑΊΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΔΊΚΩΝ
Για τον εορτασμό των 500 ετών από
τη γέννηση της Αικατερίνης των Μεδίκων (13 Απριλίου 1519, Φλωρεντία) ανοίγει την Άνοιξη στο Κάστρο
του Chenonceau το ιστορικό φαρμακείο της.
ΠΑΙΔΙΆ ΤΗΣ ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗΣ
18 Μαΐου - 1 Σεπτεμβρίου 2019,
Βασιλικό Κάστρο του Μπλουά
Μία έκθεση που αναπτύσσει το
ζήτημα της παιδικής ηλικίας στην
Αναγέννηση και συγκεκριμένα των
παιδιών του βασιλιά. Στο Μπλουά μεγάλωσαν οι δύο κόρες του Λουδοβίκου ΙΒ’ και της Άννας της Βρετάνης,
τα επτά παιδιά του Φραγκίσκου Α’
και της Κλαυδίας της Γαλλίας. Επι-

πλέον, το κάστρο ήταν το κτίριο της
οικογένειας του Ερρίκου Β’ και της
Αικατερίνης των Μεδίκων και αργότερα του Ερρίκου Δ’ και της Μαρίας
των Μεδίκων και των παιδιών τους.
Πάντα στο Μπλουά, τα RendezVous de l’Histoire είναι αφιερωμένα
φέτος στην Ιταλία από τις 9 ως τις
13 Οκτωβρίου.
VIVA ΛΕΟΝΆΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΊΝΤΣΙ,
500 ΧΡΌΝΙΑ ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗΣ
15 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου
2019
Είναι ο τίτλος του περιπλανώμενου
ψηφιακού θεάματος, στις πόλεις
Bourges, Orléans, Blois, Chambord,
Tours, Amboise. Στην Orléans διεξάγεται και το Φεστιβάλ του Λίγηρα
στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το Κάστρο της Αμπουάζ, αναγεννησιακός
χορός με κοστούμια εποχής
© V. Treney, CRT Centre-Val de Loire

www.vivadavinci2019.fr
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Το μυστικό του Hôtel Da Vinci

Δωμάτιο L'Adorateur
© Christophe Bielsa

Δωμάτιο Monna Lisa
© Christophe Bielsa

Δωμάτιο Inspiration
© Christophe Bielsa

Στην καρδιά του Saint-Germain-des-Prés στο Παρίσι, υπάρχει ένα
ξεχωριστό ξενοδοχείο που κρύβει ένα μυστικό: Το Hôtel Da Vinci.

Σ

ε ένα από τα δωμάτια αυτού
του ξενοδοχείου ο ληστής
του αιώνα ο Βιντσέντσο Περούτζα έκρυψε τον πίνακα
της Τζοκόντα αφού προηγουμένως
τον είχε κλέψει από το Μουσείο του
Λούβρου. Αυτή η απίστευτη περιπέτεια ολοκληρώθηκε δύο χρόνια
αργότερα όταν το αριστούργημα
βρέθηκε στη Φλωρεντία, όπου ο
Περούτζα είχε προσπαθήσει να το
πουλήσει σε έναν αντικέρ. Τελικά το
έργο επέστρεψε στο Παρίσι στις 4

Ιανουαρίου του 1914. Το ξενοδοχείο
άνοιξε και πάλι τις θύρες του για να
γιορτάσει τα εκατό χρόνια από την
επιστροφή του έργου στη γαλλική
πρωτεύουσα, πλήρως ανακαινισμένο
και με ένα νέο όνομα προσφέροντας
μία φινετσάτη εμπειρία Αναγέννησης: Hôtel Da Vinci. Το αναγεννησιακό ταξίδι ξεκινά από το ασανσέρ:
Μέσα από τα διάφανα τοιχώματά
του παρελαύνουν σχέδια από τα
έργα του Λεονάρντο. Τα 24 δωμάτια έχουν ονόματα των σημαντικών

προσωπικοτήτων της εποχής, όπως
Μποτιτσέλι, Ραφαέλο, Μικελάντζελο,
Αικατερίνη των Μεδίκων… Πολύ φιλόξενα, τα δωμάτια αποκαλύπτουν λεπτομέρειες της Αναγέννησης. Μερικά
διαθέτουν μπαλκόνι που βλέπει στο
αίθριο ή στην rue des Saints-Pères
από όπου φαίνεται το Μουσείο του
Λούβρου. Το Café Da Vinci είναι ιδανικό για ένα γκουρμέ πρωινό, όπου
αναβιώσει η ατμόσφαιρα του μυθικού
καφέ Florian της Βενετίας με την
οροφή, τα πλακίδια και τις μπουαζερί. Το άλλο μυστικό του Ντα Βίντσι
βρίσκεται στο υπόγειο: Μία πισίνα σε
μία αίθουσα με έναστρο θόλο και μωσαϊκά με τα χρώματα της Τζοκόντα
σε προσκαλούν να χαλαρώσεις και
να τονωθείς με κολύμπι κόντρα στο
ρεύμα. Επιπλέον, χαλαρωτικό μασάζ
από την ομάδα του Olivier Lecocq,
τον διάσημο μασέρ.
www.hoteldavinciparis.com

Αυλή

© Christophe Bielsa
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JO&JOE,
η φιλοξενία αλλάζει πρόσωπο

Together

OpenHouse Hossegor

© PENSON

© Jeremie Mezenq, Abaca

Οι Millennials, στην ηλικία ή το πνεύμα, βρήκαν σπίτι: Το JO&JOE
είναι ένα open house, μία νέα ιδέα φιλοξενίας που φέρει την
υπογραφή Accor.

Έ

να ανοιχτό σπίτι για όσους
μένουν κοντά, τους λεγόμενους townsters που
ζουν στην περιοχή ή για
όσους ταξιδεύουν, τους tripsters. Ένα
σπίτι με κομψό design, με χρώμα, που
φτιάχνει τη διάθεση, οικονομικό και με
προσωπικό που φροντίζει τις ανάγκες
των φιλοξενούμενων με υπηρεσίες
sur-mesure. Ένας χώρος για στιγμές
Κήπος

© PENSON

απόλυτης ελευθερίας ή για ύπνο. Στο
JO&JOE μαγειρεύεις, εργάζεσαι,
ακούς μουσική. Το πρώτο open house
JO&JOE άνοιξε στο Hossegor της
Λαντ πέντε λεπτά από τον Ατλαντικό
και αποτελεί must για τους λάτρεις
του σερφ. Προσφέρει ιδιωτικά δωμάτια και χώρους για περισσότερους
επισκέπτες σε πολύ ενδιαφέρουσες
τιμές: Από 19 ευρώ το άτομο ανά
διανυκτέρευση. Μία προσφορά που
ταιριάζει στους Millennials, οι οποίοι
δεν αναζητούν μόνο έναν χώρο για
να μείνουν, αλλά μία κοινότητα, ένα
σημείο για να μοιραστούν εμπειρίες,
ανεπίσημο και φιλόξενο. Ιδανικό για
όποιον ταξιδεύει μόνος, για μία ομάδα
φίλων, για ερωτευμένους, το JO&JOE
συνδυάζει το διασκεδαστικό ύφος
ενός hostel και την άνεση ενός ξενοδοχείου. Πίσω από την κατασκευή του
βρίσκεται το βρετανικό αρχιτεκτονικό

γραφείο PENSON, γνωστό για τους
όμορφους και έξυπνους χώρους που
δημιούργησε για μερικές από τις πιο
καινοτόμες εταιρίες όπως Google,
YouTube, Jaguar, Land Rover και
Playstation, αλλά και τον 5ο πιο ψηλό
πύργο του κόσμου, τον Lotte World
Travel. Το JO&JOE είναι καινοτόμο,
λειτουργικό και αισθητικά ευχάριστο,
με κήπο, roof garden, περιβόλια και
μενού με μόλις 10 ευρώ στο εστιατόριο, αλλά και μία κοινή κουζίνα για τους
επισκέπτες και ένα μπαρ με μοναδικό
design. Μετά το Hossegor, άνοιξε
τον Απρίλιο του 2019 ένα στο Παρίσι
Gentilly (20 λεπτά από το κέντρο της
πόλης με το σιδηροδρομικό δίκτυο
RER Réseau Express Régional), και
έπειτα στο Παρίσι Nation, το Λονδίνο,
τη Βουδαπέστη, το Ρίο…
www.joandjoe.com

Σελίδα 17

Προορισμοί

Τρεις ρομαντικές ημέρες
Τρεις αξέχαστες ημέρες στην πρωτεύουσα του έρωτα: Το Παρίσι σας περιμένει για μία ρομαντική απόδραση.

Ε

πιπλέον, το Paris Region Pass Experience σας
απαλλάσσει από ουρές στα εκδοτήρια εισιτηρίων
για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για τα μουσεία
και τα μνημεία (όσα σας προτείνουμε για τις διακοπές σας), για να βιώσετε αξέχαστες εμπειρίες. Είστε
έτοιμοι; Πρώτη ημέρα. Φτάνετε στο αεροδρόμιο, παραλαμβάνετε το Paris Region Pass Experience σε ένα από τα
γραφεία τουριστικών πληροφοριών (μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του visitparisregion.com - το πάσο τριών ημερών στοιχίζει 159 ευρώ). Με την πολύτιμη κάρτα στην τσέπη επιλέξτε το πιο βολικό μέσο συγκοινωνίας (RER, μετρό ή
λεωφορείο, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κάρτα) για
να φτάσετε στο κέντρο του Παρισιού. Περπατήστε στην Île
de la Cité, περάστε από την αγορά των λουλουδιών και των
πτηνών, μπείτε στην Conciergerie της Sainte-Chapelle,
στη συνέχεια περάστε στην Rive Gauche και απολαύστε
ένα διάλειμμα στο Beaupassage, ένα νέο γαστρονομικό
χώρο στην rue de Grenelle.
Συνέχεια έχει το Μουσείο του Πορτοκαλεώνα για να θαυμάσετε το εξαιρετικό έργο του Κλωντ Μοντέ, Νούφαρα. Είναι
απολαυστικό να περπατάς στον Κήπο του Κεραμεικού και
να φτάνεις στο Μουσείο Ορσέ με τις ανεκτίμητες συλλογές ιμπρεσιονισμού. Έχετε ακόμα δυνάμεις; Τότε συνεχίστε στις όχθες του Σηκουάνα περνώντας από το Μέγαρο
των Απομάχων, το Μουσείο της Αποβάθρας Μπρανλί - Ζακ
Σιράκ μέχρι τον Πύργο του Άιφελ και από εκεί δοκιμάστε
μία μίνι κρουαζιέρα μίας ώρας: Συμπεριλαμβάνονται όλα

Βασιλική της Ιερής Καρδιάς
© CRT IDF/Gelot

Musée de l'Orangerie

© CRT IDF/ATF/Ooshot/ Van Biesen

Paris Region Pass

Paris Region Pass *Το Paris Region Pass προσφέρει: Απεριόριστες διαδρομές τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μεταφορά από και προς
το αεροδρόμιο, εισιτήρια σε 50 μουσεία, κρουαζιέρα στον Σηκουάνα μίας ώρας και ημερήσια διαδρομή με το πανοραμικό λεωφορείο.
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Το Ανάκτορο των Βερσαλλιών
© CRT IDF/Tripelon-Jarry

στην κάρτα που έχετε εκδώσει! Δεύτερη ημέρα. Σήμερα
το Paris Region Pass σας οδηγεί στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών. Αφιερώστε όλο το πρωί, αφεθείτε στην Αίθουσα
με τους Καθρέφτες και στους θεαματικούς κήπους. Επιστρέφοντας στο Παρίσι θα ξαναζήσετε έναν παθιασμένο
έρωτα για το Μουσείο Ροντέν: Ένα μαγευτικό μικρό κτίριο
που περιβάλλεται από έναν ρομαντικό κήπο όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα έργα του σπουδαίου γλύπτη Ωγκύστ
Ροντέν και της μαθήτριας και ερωμένης του, Καμίλ Κλοντέλ.
Περνώντας και πάλι από το Μέγαρο των Απομάχων, θαυμάστε τον Θόλο των Απομάχων που από κάτω του φιλοξενείται ο τάφος του Ναπολέοντα. Λίγο πιο μακριά, διασχίστε το
Pont d'Iéna για να δειπνήσετε στο Chez Girafe, το κομψό
και πολυτελές εστιατόριο της πόλης της αρχιτεκτονικής και
της πολιτιστικής κληρονομιάς με θέα στον Πύργο του Άιφελ.
Και για να ολοκληρώσετε τη βραδιά σας, δώστε ένα φιλί
κάτω από τα αστέρια στην Αψίδα του Θριάμβου που παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 22.30. Τρίτη ημέρα. Ξεκινήστε με μία
όμορφη βόλτα με το ανοιχτό λεωφορείο που αποτελεί ιδανικό τρόπο για να δει κανείς την πόλη. Μπορείτε να κατέβετε
και να ανέβετε όσες φορές θέλετε χάρη στην Paris Region
Pass. Στόχος τα Ηλύσια Πεδία και το Μουσείο του Λούβρου,
στη συνέχεια τα μεγάλα καταστήματα με το νέο Printemps
du Goût που αξίζει να «γευθείτε». Για το τέλος, δεν μπορεί
να λείψει μία βόλτα από την Μονμάρτρη και τη Βασιλική της
Ιερής Καρδιάς που προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη.
Έπειτα, με το Paris Region Pass φτάνετε στο αεροδρόμιο
με μία τεράστια διάθεση να επιστρέψετε στο Παρίσι.

Ο πύργος του Άιφελ

© CRT IDF/Ooshot/Capelle-Tourn

Ο Σηκουάνας - Bateaux Parisiens

© CRT IDF/ATF/Liiinks/Laurent Derossi

@visitparisregion
www.visitparisregion.com

Σελίδα 19

Προορισμοί

Disneyland® Paris,
εκεί όπου η μαγεία συναντά
την πραγματικότητα

Άνοιξη με υπερήρωες, καλοκαίρι με… άγριες διαθέσεις ή μαγικά
Χριστούγεννα. Όποια στιγμή και να διαλέξετε τη Disneyland Paris
τα θεάματα, τα events και οι φαντασμαγορικές εκδηλώσεις θα
σας ενθουσιάσουν.

Υ

πάρχει ένα μέρος όπου σε
μία μόνο ημέρα μπορείς να
κατορθώσεις το ακατόρθωτο: Να "οργώσεις" τον ουρανό του Λονδίνου μέσα σε μία ιπτάμενη
πειρατική γαλέρα, να εμπλακείς σε επικές γαλαξιακές μάχες ακόμα και χωρίς
διαστημόπλοιο, να κάνεις το γύρο του
κόσμου σε λίγα λεπτά και να μετατραπείς σε ένα μικροσκοπικό ποντικάκι που
τρέχει σε μία γιγαντιαία κουζίνα. Και όχι
μόνο. Μπορείς να συναντήσεις πριγκίπισσες, σπουδαίες προσωπικότητες και
να δεις θεάματα που κόβουν την ανάσα, όλα αυτά κάνοντας βόλτα σε ένα
μαγικό κάστρο βγαλμένο από τα παρα-

μύθια. Καλώς ήρθατε στην Disneyland
Paris όπου η μαγεία συναντά την πραγματικότητα! Πολλές είναι και φέτος
οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες
που προσελκύουν χιλιάδες κόσμου στο
Πάρκο Disneyland και το Πάρκο Walt
Disney Studios. Πρωταγωνίστρια αυτής
της Άνοιξης στην Disneyland Paris είναι
η δράση, με την Εποχή των Υπερηρώων
Marvel. Μετά την πρώτη επιτυχημένη
έκδοση του 2018 οι Captain America,
Iron Man, Spider-Man και πολλοί άλλοι υπερήρωες επιστρέφουν στο Πάρκο Walt Disney Studios. Το καλοκαίρι αποκτά άλλη ατμόσφαιρα με την
Disneyland Paris να φιλοξενεί τον ένα
© Disney

και μοναδικό βασιλιά των ζώων με το
Φεστιβάλ του Βασιλιά των Λιονταριών
και της Ζούγκλας. Ένα διασκεδαστικό
και πολύχρωμο σόου που παραπέμπει
στα διαχρονικά Κλασικά του Disney.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα αναρίθμητα και συναρπαστικά θεάματα
που κλέβουν καρδιές όλο το χρόνο στη
Disneyland Paris: Από το Star Wars
Hyperspace Mountain στο Ratatouille:
The Adventure, από το Peter Pan’s
Flight στο The Twilight Zone Tower of
Terror. Ακόμα και μία μόνο ημέρα στα
Πάρκα Disney είναι αρκετή για να βιώσει κανείς τη μαγική ατμόσφαιρα που
δεν υπάρχει όμοιά της.
Η ΜΑΓΕΊΑ ΛΊΓΑ ΒΉΜΑΤΑ
ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΊΣΙ
Η μαγεία δεν υπήρξε ποτέ τόσο
κοντά! Η Disneyland Paris, στην
Marne-la-Vallée, απέχει μόνο 35
λεπτά από το Παρίσι με τη γραμμή RER A. Προαγοράζοντας τα
εισιτήριά σας και αξιοποιώντας τις
διαθέσιμες προσφορές ο σταθμός
στο κέντρο διασκέδασης είναι περισσότερο από απαραίτητος.
Ανακαλύψτε περισσότερα στο:
www.disneylandparis.com
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LE ΒHV MARAIS είναι το
αγαπημένο των Παριζιάνων
Με περισσότερα από 160 χρόνια ιστορίας, το μεγάλο κατάστημα LE BHV MARAIS είναι ένα πραγματικό σύμβολο του Παρισιού
με περισσότερες από 2.000 μάρκες σε είδη ρουχισμού και διακόσμησης σπιτιού.

Β

ρίσκεται στο Marais, την
ιστορική συνοικία του Παρισιού, και προσφέρει μοναδική εμπειρία shopping.
Έχει, μάλιστα, και καλή συντροφιά
χάρη στην παρουσία δύο νέων αποκτημάτων της Galeries Lafayette:
Το Ίδρυμα Τέχνης Lafayette
Anticipations και τον βωμό της ιταλικής γαστρονομίας, Eataly. Το LE
© Studio Cui - Cui

BHV MARAIS που ιδρύθηκε το 1856
έχει διατηρήσει την παρισινή ατμόσφαιρά του.
Δύο βήματα από το ιστορικό κατάστημα στον αριθμό 52 της rue de
Rivoli, το BHV MARAIS L’HOMME
διαθέτει πέντε ορόφους αφιερωμένους στην ανδρική μόδα και μία
εσωτερική αυλή για φαγητό. Λίγο
πιο μακριά στην rue des Archives,

άνοιξαν πέντε πολυτελείς μπουτίκ
(Bang & Olufsen, Royal Quartz,
Givenchy, Gucci e Moncler) και μία
νέα μπουτίκ της streetwear εταιρίας
Bapestore. Την ίδια στιγμή, όλο το
χρόνο προκύπτουν νέα pop-up καταστήματα και συνεργασίες με γνωστούς ή ανερχόμενους designer.
Επιπλέον, υπάρχουν και οι λαχταριστές προτάσεις: Η σοκολάτα στο
Marcolini, το Café Marlette στον 3°
όροφο με βιολογικά πιάτα, το μπέργκερ στο Big Fernand και τα πιάτα
του Artisan de la Truffe και φυσικά η
πανέμορφη θέα στο Παρίσι από την
ταράτσα του Le Perchoir Marais!
Δεν υπάρχει μόνο το shopping και η
γαστρονομία, όμως. Το 2018 άνοιξε
τις πύλες του το Ίδρυμα Lafayette
Anticipations που προσφέρει στους
καλλιτέχνες τα μέσα για να πειραματιστούν, να εργαστούν και να
εκθέσουν. Το πρώτο πολυεπίπεδο
κέντρο αυτού του είδους στη Γαλλία
βρίσκεται σε ένα βιομηχανικό κτίριο
του 1800 στην καρδιά του Marais
και παρουσιάζει καινοτόμα έργα μοντέρνας Τέχνης, design και μόδας.
www.bhv.fr
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Εννιά ταράτσες και μία…
Beaupassage
Το Παρίσι ανακαλύπτει τις οροφές δημιουργώντας ταράτσες -με
μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα- για μία ευχάριστη βραδιά για
ποτό και δίνει πνοή σε μία νέα γκουρμέ στοά.
TERRASS’HOTEL
Πρόκειται για μία μεγάλη πράσινη
ταράτσα στον 7ο και τελευταίο όροφο ενός κτιρίου art déco. Εκεί από
τις 17.00 μπορείς να απολαύσεις το
ποτό και το φαγητό σου, ενώ το πρωί
μπορείς να πάρεις ένα πλούσιο πρωινό με θέα σε όλη την πόλη. 12-14,
rue Joseph-de-Maistre - 18° arr.
LE JARDIN SUSPENDU
Είναι η πιο μεγάλη ταράτσα στο Παρίσι και συγκεκριμένα στην Πόρτα
των Βερσαλλιών. Βρίσκεται στην
οροφή ενός πάρκινγκ στον 8ο όροφο με 3.500 τμ πρασίνου, με μικρά
εστιατόρια που προτείνουν διαφορετικές κουζίνες και ένα urban factory
100 τμ. 40, rue d’Oradour sur
Glane - 15° arr.
Perruche, Παρίσι
© Perruche
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L’OISEAU BLANC
Η στέγη με το εστιατόριο του 5αστερου Peninsula της avenue Kléber
έχει εκπληκτική θέα στον Πύργο του
Άιφελ και την Μονμάρτρη. Μία συμβουλή για να μην ξοδέψετε πολλά
χρήματα; Απολαύστε το ποτό σας
μακριά από τα ωράρια του μεσημεριανού και του δείπνου. 19, avenue
Kléber - 16° arr.
PERRUCHE
500 τμ, μία όαση πρασίνου στην οροφή των καταστημάτων Printemps.
Εκεί άνοιξε το Printemps du Goût,
ένα εξαιρετικό εστιατόριο, με προσεγμένο design και πλήρη πανοραμική θέα. 2, rue du Havre - 9° arr.

LE BELVÉDÈRE DE LA
PHILHARMONIE
Από τον 6ο όροφο της φιλαρμονικής της Cité de la Musique στην
Villette η θέα σου κόβει την ανάσα.
Η οροφή σχεδιασμένη από τον Jean
Nouvel προσφέρει θέα 360 μοιρών,
ενώ μπορεί κανείς να την απολαύσει και από το εστιατόριο Le Balcon
που βρίσκεται στον ίδιο όροφο. 221,
avenue Jean-Jaurès - 9° arr.
LE POINT EPHÉMÈRE
Στο κανάλι Saint-Martin σε μία παλιά
αποθήκη art déco υπάρχει ένας χώρος
Τέχνης, μουσικής και θεάματος με μία
καταπράσινη οροφή που είναι ανοιχτός
τους καλοκαιρινούς μήνες με μπαρ, μπιστρό, ξαπλώστρες και φυσικά πανοραμική θέα. 200, quai de Valmy - 10° arr.
Molitor, Παρίσι
© Marc Plantec

Molitor, Παρίσι

© The Peninsula Paris

H BEAUPASSAGE ΕΊΝΑΙ Η ΠΙΟ ΝΈΑ ΣΤΟΆ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΎ
Η πιο νέα από τις περίφημες παρισινές στοές που άνοιξαν για πρώτη φορά
το 1800, ονομάζεται Beaupassage και βρίσκεται στην Rive Gauche, μεταξύ της rue du Bac, της rue de Grenelle και του boulevard Raspail. Με
ένα μικρό δάσος που δημιουργήθηκε από τον αρχιτέκτονα κήπων Michel
Desvigne και εγκαταστάσεις Τέχνης, η στοά φιλοξενεί εξαιρετικά ονόματα της εστίασης αλλά παρ’όλα αυτά καθιστά την υψηλή γαστρονομία
προσβάσιμη. Ο Yannick Alléno βραβευμένος με τρία αστέρια Michelin
άνοιξε εδώ το εστιατόριο Allénothèque με εξαιρετικά κρασιά και γκαλερί,
ο Pierre Hermé εγκαινίασε το πρώτο του καφέ με υπέροχα μακαρόν, και
η Anne Sophie Pic, η μοναδική γυναίκα σεφ με τρία αστέρια Michelin στη
Γαλλία, θέλησε να ανοίξει εδώ το πρώτο της παρισινό Daily Pic. Επιπλέον, υπάρχει η Boulangerie
του Thierry Marx με δύο
αστέρια Michelin, η μπουτίκ κρεάτων και το εστιατόριο του Alexandre
Polmard, το street food
με θαλασσινά και μπαρ με
τζιν του Olivier Bellin, το
ιαπωνικό καφέ του Junichi
Yamaguchi. Πρόκειται για
μία στοά του 21ου αιώνα
που εστιάζει στη γεύση.
Beaupassage, Παρίσι
© Dario Bragaglia

www.beaupassage.fr
Mama Shelter, Παρίσι
© Francis Amiand

MOLITOR
Η ταράτσα του Hôtel Molitor είναι
διάσημη για την πισίνα της και προσφέρει από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο στιγμές απόδρασης με
μπάρμπεκιου, σαλάτες και ευφάνταστα κοκτέιλ με απίστευτη θέα στον
Πύργο του Άιφελ και τη γύρω περιοχή. 1-5, boulevard d'Auteuil - 16°
arr.
MAMA SHELTER
Η οροφή της Mama, σε design του
Philippe Starck, είναι το ιδανικό μέρος για να διασκεδάσεις με φίλους
σε μία περιοχή που είναι πάντα μέσα
στη μόδα. 109, rue de Bagnolet 20° arr.
LOUXOR
Ένας θρυλικός κινηματογράφος με
την ταράτσα του. Παρότι βρίσκεται
στον 3ο όροφο η θέα του στην Βασιλική της Ιερής Καρδιάς είναι τέλεια
συνοδεία ελαφριών γευμάτων με
κρασί. 170, boulevard Magenta 10° arr.
Le Balcon, η θέα από
την Philharmonie, Παρίσι
© Julien Mignot
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Pierre Hermé, ο
βασιλιάς των μακαρόν

Μακαρόν, εσπεριδοειδή και μέλι
© Pierre Hermé

Από την Κολμάρ της Αλσατίας, ο 58χρονος Pierre Hermé θεωρείται ο «βασιλιάς των μακαρόν» και μας μιλάει για την φιλοσοφία
του στην ζαχαροπλαστική.

Κ

ύριε Hermé, το μακαρόν
είναι το γλυκό σήμα κατατεθέν σας. Πώς φτάσατε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα;
Όταν ξεκίνησα, το μακαρόν ήταν
ένα γλυκό σε κλασικές εκδοχές
όπως βανίλια, φράουλα, φραμπουάζ, σοκολάτα… Θέλησα να αναζητήσω διαφορετικούς συνδυασμούς
με δύο, τρείς, τέσσερις γεύσεις διαφορετικές μεταξύ τους αλλά ευχάριστες στο σύνολό τους.
Σήμερα πόσες διαφορετικές εκδοχές διαθέτετε;
Είναι 18 διαφορετικές και φτάνουν
μέχρι και τις 21 στην μπουτίκ των
Ηλυσίων Πεδίων. Αυτά που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση είναι το mogador,
δικής μου έμπνευσης, με σοκολάτα
γάλακτος και φρούτο του πάθους,
καθώς και η κλασική σοκολάτα και
το τριαντάφυλλο.
Πώς γεννιέται μία ιδέα για ένα
νέο μακαρόν;
Δεν υπάρχουν κανόνες. Η έμπνευση
ποικίλει. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι,
ένα βιβλίο, μία συνάντηση…
Κατάγεστε από την Αλσατία, μία

Pierre Hermé

© Stéphane de Bourgies
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Μακαρόν, γκρέιπφρουτ και λεμόνι
© Pierre Hermé

περιοχή με μακρά παράδοση στη
ζαχαροπλαστική. Ποια είναι τα
αγαπημένα σας γλυκά πέρα από
τα μακαρόν;
Με ενδιαφέρει όλος ο κόσμος του
γλυκού. Παρασκευάζω τούρτες, σοκολάτα, παγωτά. Προέρχομαι από μία
οικογένεια φουρνάρηδων και ζαχαροπλαστών και από μικρός κατάλαβα ότι
ήθελα να γίνω ζαχαροπλάστης.
Ποιο είναι το μυστικό στη δουλειά σας;
Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η
γεύση. Η ζαχαροπλαστική πρέπει
να είναι νόστιμη, πολύ νόστιμη. Με
αυτό το πνεύμα άνοιξα τα δύο καινούρια σημεία πώλησης στο Παρίσι,
στα Ηλύσια Πεδία, σε συνεργασία
με την εταιρία L’Occitane, και στη
Beaupassage. Δύο καταστήματα
που έχουν κοινό παρονομαστή την
επιθυμία να προτείνω καλά γλυκά,
πρώτα από όλα τα μακαρόν, μαζί
με τσάι, καφέ, φρούτα. Δύο καταστήματα των οποίων η προσοχή στη
λεπτομέρεια είναι ουσιαστική.

Μακαρόν, τριαντάφυλλο και περγαμόντο
© Pierre Hermé

τερίνη των Μεδίκων τη συνταγή για
αυτό το γλυκό που σήμερα είναι τόσο
γαλλικό. Θα μου άρεσε να ετοιμάσω
ένα μακαρόν το οποίο να εστιάζει στη
ρίζα του, το αμύγδαλο, ένα είδους
μακαρόν διαφορετικό, απόλυτο.
Κάναμε την τελευταία απαραίτητη ερώτηση, ζητώντας να μάθουμε
ποιο είναι το αγαπημένο του μακα-

ρόν. Η απάντηση είναι σε απόλυτη
αρμονία με το πνεύμα αναζήτησης,
περιέργειας και πειραματισμού που
πάντα χαρακτηρίζει τη δουλειά του.
Ο Pierre Hermé δε δίστασε στιγμή:
Το αγαπημένο του μακαρόν είναι
το… επόμενο. Εκείνο που ακόμα
δεν έχει ετοιμάσει και όλοι περιμένουμε να γευθούμε μαζί του.
Merci, Monsieur Hermé!

Terrazza Café Pierre Hermé
© Pierre Hermé

Το 2019 είναι η χρονιά της Αναγέννησης, τα 500 χρόνια από το
θάνατο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, καθώς και από τη γέννηση
της Αικατερίνης των Μεδίκων,
η οποία βρίσκεται πίσω από την
άφιξη των μακαρόν στη Γαλλία
από την Τοσκάνη. Σκέφτεστε
να ετοιμάσετε ένα μακαρόν με
αφορμή αυτές τις επετείους;
Ναι, πράγματι. Χρωστάμε στην Αικα-
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Φυσικά, στην Κορσική
Είναι το νησί του ευ ζην, της φύσης, της δραστήριας ζωής,
ιδανικό όλες τις εποχές και με πολλές επιλογές για δραστηριότητες, από τον αθλητισμό ως μία ξέγνοιαστη ημέρα στην
παραλία… φυσικά.

1

00% ΔΡΑΣΤΉΡΙΑ ΦΎΣΗ
Ως πραγματικό «θαλασσινό
βουνό», η Κορσική προσφέρει
το ιδανικό περιβάλλον για αμέτρητες δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Είναι ένα μοναδικό τοπίο όπου
θάλασσα και βουνό συμβιώνουν. Είναι
το μέρος που μπορείς να αθληθείς
στη φύση όλο το χρόνο. Περίπατοι και

Ajaccio
© ATC
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εκδρομές, ιππασία, mountain-bike,
αναρρίχηση, ελεύθερη πτώση, χειμερινά σπορ, εξορμήσεις με 4x4, μηχανή
ή ποδήλατο, όλα σε οδηγούν να ανακαλύψεις την ενδοχώρα. Για τους πιο
περιπετειώδεις υπάρχει και η επιλογή
του rafting ή του κανό στα υπέροχα
ποτάμια του νησιού, αλλά και του καγιάκ κατά μήκος των ακτών, ανάμεσα

στους μαγευτικούς κολπίσκους, όλο
το χρόνο.
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ ΠΡΑΣΊΝΟΥ
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΎ
Με περίπου 1.500 τ.μ. μονοπατιών
και περισσότερες από 1.350 διαθέσιμες θέσεις στα καταφύγια ή τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, το Φυσικό
Περιφερειακό Πάρκο της Κορσικής
προτείνει εξαιρετικές διαδρομές για
εκδρομές για να ανακαλύψετε τη
σπάνια χλωρίδα και πανίδα που μετρά
περισσότερα από 2.000 είδη φυτών.
Υπάρχουν επιλογές για όλους και όλα
τα επίπεδα, όπως μονοπάτια, αρχαία
δρομάκια από όπου περνούσαν μουλάρια και οδηγούν από χωριό σε χωριό, μέχρι διαδρομές μέσα στα δάση.
Ο περίπατος σημαίνει ότι αναπνέεις
την αυθεντικότητα μίας ξεχωριστής
περιοχής αρχίζοντας από τις ακτές,
τα βουνά μέχρι τα δάση της. Οι πιο
έμπειροι περιπατητές πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουν τα μονοπάτια της
GR20, την Grande Randonnée, που
διασχίζει όλο το νησί ξεκινώντας από
τις βραχώδεις κορυφές της Bavella
ή να βυθιστούν στις φυσικές πισίνες
των φαραγγιών της Restonica. Είναι
όλα τους εντυπωσιακά. Οικογενεια-

Kayak

Παραλία Ostriconi

© ATC Kayaks econautica

© ATC

κώς ή με φίλους, ο αθλητισμός στην
ύπαιθρο είναι αυτό που χρειάζεστε για
να ανακαλύψετε τις πιο «άγριες» περιοχές του νησιού. Δεν έχει σημασία η
εποχή του χρόνου για το Île de Beauté
καθώς αποκαλύπτεται σιγά-σιγά με
μυστήριο και αυθεντικότητα. Μπορείτε να κάνετε κανό σε όλες τις περιοχές του νησιού, χάρη στο οποίο θα
ανακαλύψετε τα δάση και τα ποτάμια
στην καρδιά της Κορσικής, να κάνετε
μπάνιο, να περάσετε κάτω από τους
καταρράχτες να ακολουθήσετε το
ρεύμα. Εσείς και η οικογένειά σας θα
ενθουσιαστείτε και θα νιώσετε ασφαλείς με τον πιστοποιημένο και έμπειρο
εκπαιδευτή στο πλευρό σας. Και γιατί
να μην δοκιμάσετε και την via ferrata;

Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να
ανακαλύψετε την Κορσική κάνοντας
αναρρίχηση στους βράχους της και
τεστάροντας τις αντοχές σας στο
υψόμετρο. Υπάρχουν ειδικές διαδρομές για κάθε επίπεδο και όλες θα σας
συναρπάσουν.
ΕΞΕΡΕΥΝΉΣΤΕ ΤΟ ΝΗΣΊ
ΜΕ ΤΟ MOUNTAIN-BIKE
Αν οι εξορμήσεις στο Niolu είναι ενδεδειγμένες για τους περισσότερο
τολμηρούς, οι λιγότεροι έμπειροι μπορούν να δοκιμάσουν το ποδήλατο ή το
ηλεκτρικό ποδήλατο για μία οικολογική προσέγγιση και να ακολουθήσουν
μονοπάτια κατά μήκους της ακτής ή
να γνωρίσουν τα χωριουδάκια. Είναι
Erbalunga
© ATC

μία μοναδική ευκαιρία να συνομιλήσετε με τους ντόπιους που θα σας
συμβουλεύσουν άγνωστες διαδρομές
για την ποδηλατική εξόρμησή σας. Οι
πιο μακρινές διαδρομές θα σας σαγηνεύσουν, για αυτό κάντε μία μικρή
παράκαμψη προς τις Les Aiguilles της
Bavella που αγαπούν οι πιο έμπειροι.
ΒΌΛΤΑ ΜΕ ΤΟ ΆΛΟΓΟ
Ένας διαφορετικός τρόπος για να εξερευνήσετε την Κορσική είναι η βόλτα
με το άλογο. Σχεδόν σε όλο το νησί
θα βρείτε κέντρα ιππασίας με τους
ειδικούς να σας προτείνουν διαδρομές για το επίπεδό σας. Η λίμνη του
Creno, η παραλία των Ostriconi, η
Balagne στην περιφέρεια του Corte ή
Βασιλική ρεγκάτα
© ATC

Σελίδα 27

ξίπτωτο και όλο το νησί θα «περάσει»
μπροστά από τα μάτια σας προκαλώντας σας έκπληξη.

© ATC - Lucciani

η έρημος των Agriates και η Κοιλάδα του Rizzanese είναι μερικές από
τις προτάσεις που θα γοητεύσουν
όσους αγαπούν τις μεγάλες εκτάσεις. Τα περίπου 1.900 χλμ μονοπατιών στο νησί θα σας δώσουν τη
δυνατότητα να ανακαλύψετε την αυθεντικότητα της γης που τη χαϊδεύει
το άρωμα της θάλασσας.
ΤΟ ΝΗΣΊ ΑΠΌ ΨΗΛΆ
Τι πιο συναρπαστικό από το να θαυ-

μάσετε την ανάγλυφη ομορφιά του
νησιού από ψηλά! Το παραπέντε προσφέρει ένα μαγικό θέαμα, ενώ για
λίγο θα έχετε την αίσθηση ότι αγγίζετε
τον ουρανό. Λίγα λεπτά αργότερα θα
αφεθείτε στο παιχνίδι και ο φόβος θα
εξαφανιστεί αφήνοντας χώρο στην
αίσθηση της απόλυτης ελαφρότητας.
Πετάξτε πάνω από το Cap Corse και
τα παραμυθένια Teghime και Nonza
που ενέπνευσαν θρυλικούς τραγουδοποιούς. Δοκιμάστε την πτώση με αλε-

ΟΙ ΧΑΡΈΣ ΤΗΣ ΘΆΛΑΣΣΑΣ
Αν είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι η
ευτυχία βρίσκεται στο νερό, τότε η
Κορσική είναι ο παράδεισος για τους
λάτρεις της θάλασσας. Σανίδα, καγιάκ, funboard, σερφ, σκι, καταδύσεις:
Εδώ όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες γίνονται όλο το χρόνο και αποτελούν ευκαιρία για συναντήσεις…
στενού τύπου με σπάνια χλωρίδα και
πανίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από
τα θεαματικά μέρη του νησιού έχουν
καταχωρηθεί στον Κατάλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Μπορείτε να αθληθείτε όσο θέλετε ή
να βγείτε στη στεριά όπου σας πει η
καρδιά σας σε ένα από τα τουριστικά
λιμάνια του νησιού.
www.visit-corsica.com
© ATC

Βόλτα με άλογο στο Bonifacio
© ATC

Πόλη της Bastia
© ATC
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LIFESTYLE ΚΑΙ ΕΥΕΞΊΑ
Η Κορσική είναι ένα νησί όπου η ζωή είναι ωραία.
Μπορείτε να το επισκεφθείτε όλες τις εποχές του
χρόνου για να χαλαρώσετε. Είναι ο ιδανικός προορισμός για τις διακοπές σας, για να περάσετε ευχάριστες στιγμές, εκεί όπου ο ήλιος λάμπει πάντα, το
κλίμα είναι εύκρατο και η φύση είναι συγκλονιστική.
Αν αναζητάτε ένα πρόγραμμα χαλάρωσης από το
καθημερινό στρες η θαλασσοθεραπεία, τα spa, η
υδροθεραπεία και τα θερμά λουτρά είναι ό,τι πρέπει
για να ξεχάσετε την ένταση της καθημερινότητας.
Την ίδια στιγμή, μπορείτε να απολαύσετε τις παραδοσιακές λιχουδιές, όπως σαλάμι, τυρί, εσπεριδοειδή,
μπισκότα, αλεύρι από κάστανο. Γεύσεις ιδιαίτερες
και αυθεντικές που μπορείτε να δοκιμάσετε με την
οικογένεια ή με φίλους για εγγυημένη ευχαρίστηση.

Πού να μείνετε

Η αίγλη του Hôtel Barrière
Le Majestic Cannes
«Βλέπει» στην Croisette και βρίσκεται μπροστά από το Palais
des Festivals et des Congrès. Το Le Majestic είναι ένας συνδυασμός πολυτέλειας, κομψότητας, μοντέρνου και ιστορίας.

Έ

να επιβλητικό ξενοδοχείο
με μοναδική θέα στη θάλασσα, με κομψές σουίτες βγαλμένες σαν από
παραμύθι, με μία θεσπέσια ιδιωτική
παραλία και ένα exclusive spa, το
Spa Diane Barrière, με προϊόντα
Biologique Recherche. Σε όλα αυτά
προστίθεται η γαστρονομία υψηλού
επιπέδου του Fouquet’s Cannes υπό
την επίβλεψη του star της γαλλικής
κουζίνας, τον Pierre Gagnaire (συνομιλούμε μαζί του στις επόμενες
σελίδες), ενώ ο Mauro Colagreco,
με τρία αστέρια Michelin, δημιούργησε το concept BFire του εστιατορίου στην παραλία, χωρίς φυσικά να
ξεχνάμε τη μεσογειακή πινελιά του
Petite Maison de Nicole και τα κοκτέιλ του Emanuele Balestra, ένας
από τους καλύτερους barmen στον
κόσμο.
ΤΟ ΤΈΛΕΙΟ ΣΚΗΝΙΚΌ ΕΥ ΖΗΝ!
Το Hôtel Barrière Le Majestic
Cannes προσφέρει στιγμές τόνωσης
και ευεξίας υψηλού επιπέδου με ειδικό χώρο και cardiotraining, προπόνησης και μία μεγάλη βεράντα.
Οι επισκέπτες έχουν τη μοναδική
ευκαιρία να προπονηθούν σε μηχανήματα ποιότητας ακόμα και σε
εξωτερικό χώρο! Χάρη σε ένα ξε-

Βεράντα με πισίνα σε σουίτα
© Fabrice Rambert

χωριστό μηχανικό σύστημα, κατά
τη διάρκεια των θερινών μηνών, τα
όργανα μεταφέρονται στην βεράντα
που βλέπει στη θάλασσα. Στιγμές ιδιωτικότητας και τα καλύτερα μηχανήματα Technogym για ένα πρόγραμμα προπόνησης sur-mesure.
Όλα αυτά ενώ τα παιδιά σας διασκεδάζουν. Το Hôtel Barrière Le
Majestic Cannes εστιάζει στη φιλοξενία οικογενειών και αφιερώνει
στα παιδιά πολλές δραστηριότητες
χάρη στο Studio by Petit Vip. Φέτος
προτείνει το ολοκαίνουριο Μajestic
Adventure, ένα δωμάτιο απόδρασης
που εμπνέεται από τον κόσμο της

μαγείας. Διεξάγεται ένα πραγματικό
τουρνουά μάγων που ταξιδεύει τους
μικρούς επισκέπτες ηλικίας 6-12
ετών σε μία φανταστική διάσταση
όπου το τηλέφωνο γίνεται μαγικό
ραβδί, με έξι αποστολές, οι οποίες
πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε
60 λεπτά, με μαγικά φίλτρα, ξόρκια,
βοτανολογία και αστρονομία… Το
Escape Game Majestic Adventure
είναι διαθέσιμο κατά τις γαλλικές
σχολικές διακοπές και πολλά Σαββατοκύριακα.
www.hotelsbarriere.com
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Antibes Juan-les-Pins, γη
έμπνευσης και δημιουργικότητας
Η Κυανή Ακτή ενέπνεε ανέκαθεν τους δημιουργικούς ανθρώπους: Καλλιτέχνες και χειροτέχνες μετέτρεψαν την περιοχή,
και δη την χερσόνησο της Antibes, σ ένα μοναδικό σταυροδρόμι Τέχνης, design και σύγχρονης δημιουργίας.

A

ntibes Juan-les-Pins, δύο
ονόματα και δύο μέρη με
έναν κοινό προορισμό.
Ενωμένα χάρη σε μία υπέροχη χερσόνησο, έναν φυσικό παράδεισο που αποκαλύπτει πραγματικούς αρχιτεκτονικούς θησαυρούς,
όπως η βίλα Aujourd’hui ή το Hôtel
du Cap Eden-Roc, καθώς και πολλές ιστορικές βίλες που μαρτυρούν
το παρελθόν της παραθαλάσσιας
περιοχής του Juan-les-Pins.
Μεταξύ του τέλους του 19ου αιώΣαββατοκύριακο Design και Τεχνών
© Office de Tourisme
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να και της αρχής του 20ου αιώνα, η
ομορφιά του τοπίου μάγεψε δεκάδες
καλλιτέχνες και συγγραφείς όπως
ο Ιούλιος Βερν, ο Βίκτωρ Ουγκώ,
ο Γκυ ντε Μωπασάν, ζωγράφους
όπως ο Κλωντ Μονέ, ο Ραούλ Ντιφί,
ο Εζέν Μπουντέν, ο Πάμπλο Πικάσο, ο Φράνσις Πικαμπιά, ο Μαν Ρέι,
ο Μαρκ Σαγκάλ, ο Νικολά ντε Σταλ
και ο Χανς Χάρτουνγκ, καθώς και διασημότητες όπως ο πρώην βασιλιάς
της Αιγύπτου, Φαρούκ, και ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η διαχρονική γοητεία
της Antibes, πόλη που ίδρυσαν οι
Έλληνες πριν από περίπου 2.500
χρόνια, τους έκλεψε την καρδιά.
Η Antibes χάρη στο savoir-faire της
και τα πολλά δυνατά σημεία της,
φέρει υπερήφανα τον τίτλο Ville et
Métiers d'Art που απονέμεται στις
πόλεις τέχνης. Τα οχυρά με τους
τεχνίτες τους είναι ένα ιστορικό μέρος της παλιάς πόλης που αξίζει να
επισκεφθείτε, καθώς και τα Bains
Douches, τα παλιά δημοτικά λουτρά, πάνω στα τείχη. Αυτός ο καλλιτεχνικός χώρος άνοιξε στο κοινό
το 1996 και πλέον διατηρεί μόνο τον
τίτλο των δημόσιων λουτρών.
Οι αίθουσες με το θόλο και οι πέ-

τρινοι τοίχοι σήμερα αποτελούν εκθεσιακό χώρο για καλλιτέχνες και
χειροτέχνες. Τέλος, οι κατοικίες των
καλλιτεχνών, οι καλοκαιρινές εκθέσεις μνημειωδών έργων, η αγορά
των αγγειοπλαστών. Η Antibes είναι
διάσημη σε ολόκληρο τον κόσμο και
το οφείλει και στον τεχνολογικό πόλο
της Sophia-Antipolis με τις πολλές
καινοτόμες εταιρίες της που μαρτυρούν για μία ακόμα φορά τον δυναμισμό αυτής της γωνιάς της γαλλικής
Ριβιέρας.
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΤΩΝ ΚΉΠΩΝ
ΟΝΕΙΡΕΎΕΤΑΙ ΤΗ ΜΕΣΌΓΕΙΟ
Τα Όνειρα της Μεσογείου ήταν το
θέμα της δεύτερης έκδοσης του Φεστιβάλ των Κήπων που διεξήχθη από
τις 30 Μαρτίου ως τις 28 Απριλίου
του 2019. Ήταν μία πρόσκληση στο
όνειρο, συνώνυμο του κήπου των…
θαυμάτων. Ο πευκώνας Gould της
Antibes Juan-les-Pins φιλοξένησε
τρεις δημιουργίες 200 τ.μ. η καθεμία
και έναν κήπο εκτός συναγωνισμού
που δημιουργήθηκε από το Γεωπονικό Ινστιτούτο της Αntibes, σε
συνεργασία με τον Εθνικό Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων Τοπίου. Η εκδήλωση

Les Bains Douches

© Service communication, Ville d'Antibes

ήταν δωρεάν και συμπεριλάμβανε
δεκάδες εκδηλώσεις. Ήταν μία ακόμα ευκαιρία για την Antibes να αναδείξει τη φυσική κληρονομιά της και

την Cap d’Antibes, έναν πραγματικό
οικολογικό ναό.
www.antibesjuanlespins.com

Γλυπτά της Dorothée Selz

© Service communication, Ville d'Antibes

Σαββατοκύριακο Design και Τεχνών
© Office de Tourisme

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΎΡΙΑΚΟ ΤΟΥ
DESIGN ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΏΝ
Από την 1η ως τις 3 Νοεμβρίου
του 2019 θα πραγματοποιηθεί
για δεύτερη χρονιά η Έκθεση του
Design και των Τεχνών στην Juanles-Pins. Από τις σχολές στη βιομηχανία, από τον χειροτέχνη στον
designer, από τα έπιπλα στα διακοσμητικά, το Συνεδριακό Κέντρο
για ένα Σαββατοκύριακο μετατρέπεται σε κέντρο καινοτομίας και
δημιουργικότητας. Πολλά τα ιδιαίτερα προϊόντα που θα εκτεθούν,
ανάμεσά τους αρκετά σπάνια και
ξεχωριστά, ενώ θα παρουσιαστούν
οι νέες τάσεις του art de la table
και σημαντικές γαλλικές και διεθνείς εταιρίες θα δώσουν το «παρών». Παράλληλα, πολλές σχολές
και χειροτέχνες ο καθένας με την
εξειδίκευσή του από τη δημιουργία εφαρμογών γυαλιού, τον πηλό
μέχρι το ξύλο, θα βρίσκονται στην
έκθεση.
www.wda-juan.com

Το Φεστιβάλ των Κήπων, πευκώντας στο Juan-les-Pins
© Office de Tourisme
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Το νέο πρόσωπο
του πολιτισμού
Αστικοί χώροι έχουν μετατραπεί σε πολιτιστικά κέντρα και αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να φανταστεί κανείς τα μουσεία.
Η «αναγέννηση» του γαλλικού πολιτισμού έχει πολλές όψεις.

Luma Arles, Parc des Ateliers

Ν

ΈΟΣ ΑΈΡΑΣ
ΠΝΈΕΙ ΣΤΟ MIDI
Υπάρχει νέα πολιτιστική
ζωντάνια στα Νότια της
Γαλλίας ακόμα και σε περιοχές που
κάποτε θεωρούνταν αποκλειστικά
θερινά θέρετρα. Ξεκινάμε το τουρ
μας από την Nîmes, πόλη με σπουδαίο ρωμαϊκό παρελθόν. Η νέα άφιξη
είναι ένα πραγματικά επαναστατικό
μουσείο, το Musée de la Romanité,
που αποτελεί σημαντικό έργο της
Elizabeth de Portzamparc και το
οποίο «συνομιλεί» με το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο. Διαθέτει τις πιο καινοτόμες
μουσειογραφικές τεχνικές, αλλά και
μία καταπράσινη οροφή που χαρίζει

Σελίδα 32

© Hervé Hôte

θέα 360 μοιρών. Το μουσείο παρουσιάζει φέτος τη νέα προσωρινή έκθεση Πομπηία - Ιστορία μίας Διάσωσης,
η οποία στήθηκε χάρη στα αμέτρητα
αρχαιολογικά ευρήματα προερχόμενα από μεγάλες ιταλικές συλλογές,
ενώ πολλές είναι οι αναπαραστάσεις
και τα εντυπωσιακά σκηνικά καθώς
και τα διαδραστικά πολυμέσα (θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο).
Μία ακόμα πόλη με σημαντικό ρωμαϊκό παρελθόν, η Arles, αντιλαμβάνεται
τα μουσεία με έναν απόλυτα καινοτόμο τρόπο. Έως το τέλος του 2019 θα
εγκαινιαστεί ο φουτουριστικός μεταλλικός πύργος ύψους 56 μέτρων που
σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα

Αναπαράσταση της Έναστρης Νύχτας του Βαν Γκογκ
© Culturespaces / Gianfranco Iannuzzi

Frank Gehry και θα αποτελέσει το
σύμβολο του Ιδρύματος Luma, ένα
νέο σημαντικό πολιτιστικό κέντρο
στο Parc des Ateliers που από παλιό
μηχανοστάσιο έγινε ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο. Επιπλέον, στην Arles
ξαναγεννιέται το ιστορικό Muséon
Arléaten μουσείο αναφορά της κουλτούρας της Προβηγκίας (ανοίγει τον
Δεκέμβριο του 2019). Ακόμα και
σε ένα νησί που είναι καλοκαιρινός
προορισμός όπως το Porquerolles,
απέναντι από το Hyères, παίρνει
νέα πνοή ένα ακόμα μουσείο: Η Villa
Carmignac που έχει ενταχθεί πλήρως
στο περιβάλλον και έχει γίνει κέντρο
Τέχνης του Ιδρύματος Carmignac

Musée de la Romanité

Ίδρυμα Carmignac

© Olivier ARQUES - Collections MUROMA

© Camille Moirenc

Το λούνα παρκ του Θαλάσσιου Κόσμου. Les Machines de l'Île Nantes
© Jean-Dominique Billaud, LVAN

με το πάρκο 150 στρεμμάτων που
φιλοξενεί εγκαταστάσεις σημαντικών
σύγχρονων καλλιτεχνών. Από τις 5
Απριλίου μπορείτε να επισκεφθείτε
την Villa Carmignac και να δείτε τη
νέα έκθεση La Source.
ΤΟ ATELIER DES LUMIÈRES
ΑΝΑΒΙΏΝΕΙ ΣΤΟ ΌΝΟΜΑ
ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ
Το ιστορικό χυτήριο Plichon που άνοιξε στο Παρίσι το 1835, στον αριθμό
38 της rue Saint- Maur, έγινε το ιδανικό σκηνικό για το πρώτο Κέντρο Ψηφιακής Τέχνης της πρωτεύουσας: Το
Atelier des Lumières. Πρόκειται για
ένα πρότζεκτ που φέρει την υπογρα-

φή του Culturespaces γνωστό για τις
εντυπωσιακές και μνημειώδεις εκθέσεις με τους 120 βιντεο-προβολείς
και τα ηχητικά εφέ, μία εγκατάσταση
πολυμέσων μοναδική στο είδος της
και περισσότερες από 3.000 κινούμενες εικόνες σύμφωνα με το σύστημα AMIEX® (Art & Music Immersive
Experience). Η επόμενη μεγάλη έκθεση μέχρι το τέλος του 2019 είναι
αφιερωμένη στην Έναστρη Νύχτα
του Βίνσεντ βαν Γκογκ, ενώ το πρόγραμμα των μικρότερων εκθέσεων
αφορά στην Ιαπωνία.
ΞΕΧΩΡΙΣΤΈΣ ΜΗΧΑΝΈΣ
Στην Τουλούζ, πόλη που συνδέεται

με την έρευνα του διαστήματος, η
Piste des Géants, είναι πράγματι μία
πίστα γιγάντων και βρίσκεται στην
πρώην πίστα του Montraudan όπου
το 1918 ξεκίνησε η περιπέτεια της
Aéropostale.
Εκεί
δημιουργήθηκαν
ασυνήθιστα μηχανήματα που αντλούν την
έμπνευσή τους από την αεροναυπηγική και από τον Μινώταυρο, όπως
ο Astérion με ύψος 14 μέτρων. Τα
ξεχωριστά μηχανήματα, πρώτο από
όλα ο Μεγάλος Ελέφαντας, «γεννιούνται» στα παλιά ναυπηγεία της
Nantes και μεταμορφώνονται σε ειδικά εργαστήρια στο όνομα της μαγείας και του ονείρου.
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Οι αρχιτέκτονες που
άλλαξαν την Γαλλία
Από τους Mansart στους αστέρες του σήμερα. Αυτός είναι ο
χάρτης με τους δέκα αρχιτέκτονες που ανανέωσαν και μεταμόρφωσαν την Γαλλία
1 FRANÇOIS ΚΑΙ JULES HARDOUIN
MANSART. Θείος και ανιψιός, έζησαν
ανάμεσα στο 1600 και τις αρχές του
1700 και είναι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του γαλλικού μπαρόκ. Η φήμη τους είναι συνδεμένη με
τον ιδιαίτερο τρόπο κάλυψης της στέγης που πήρε το όνομα «mansarde»
δηλαδή σοφίτα.
2 EUGÈNE VIOLET-LE-DUC. Γεννημένος στο Παρίσι το 1814, είχε πάθος
με τα αρχαία και τον Μεσαίωνα. Σε
αυτόν οφείλεται η αποκατάσταση του
Αββαείου της Vézelay στην Βουργουνδία, της Sainte Chapelle και της NotreDame στο Παρίσι. Το αριστούργημά
του παραμένει η Cité της Carcassonne.

3 AUGUST PERRET. Βρίσκεται
πίσω από την αναβίωση της Χάβρης,
η οποία καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά κατα τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Ο Perret, «ποιητής του τσιμέντου», δίνει νέα πνοή στην πόλη καθιστώντάς την καινοτόμα, αρμονική,
λειτουργική. Πρόκειται για το πρώτο
ευρωπαϊκό αστικό συγκρότημα του
20ου αιώνα που βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO.
4 TONY GARNIER. Αρχιτέκτονας
και πολεοδόμος από την Λυών (18691948), εστιάζει στη βιομηχανική, καινοτόμα και οικολογική πόλη και πραγματοποιεί στην Λυών ένα ολόκληρο
τετράγωνο-πρότυπο, σχεδιασμένο τη
Στέγες και σοφίτες, Παρίσι
© David Lefranc, OTCP

δεκαετία του 1930.
5 CHARLES-EDOUARD JEANNETTE
-GRIS. Γνωστός ως Le Corbusier, γεννήθηκε στην Ελβετία το 1887 αλλά πολιτογραφήθηκε Γάλλος. Δημιουργεί από
τη δεκαετία του 1950 οικιστικές μονάδες, δηλαδή γιγαντιαία κτίρια από σκυρόδεμα. Το πρώτο, το 1952, είναι στην
Μασσαλία και πρόκειται για την Cité
Radieuse. Δημιουργεί την ουτοπία της
ιδανικής πόλης, την Firminy, σε απόσταση 12 χλμ απο την Saint-Étienne.
6 RUDY RICIOTTI. Ένας από τους
πιο καινοτόμους σύγχρονους Γάλλους
αρχιτέκτονες που δημιούργησε το τμήμα Ισλαμικών Τεχνών στο Μουσείο του
Λούβρου, το Μουσείο Cocteau στην
Mentone, το θεαματικό Mucem στην
Μασσαλία. Ανάμεσα στα πιο πρόσφατα έργα η Ουμανιστική Βιβλιοθήκη του
Sélestat, ο σταθμός TGV στην Nantes
και η μεγάλη αίθουσα θεαμάτων στο
Bordeaux.
7 Από τα πιο καινοτόμα έργα του JEAN
NOUVEL στο Παρίσι είναι το Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου, το Ίδρυμα
Cartier, το Μουσείο του Quai Branly,
η Φιλαρμονική της Villette και τα δύο
μεγάλα κτίρια Duo στην ανατολική
πλευρά που βιώνει πλήρη μεταμόρφω-
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Mucem, Marsiglia
© Lisa Ricciotti

La Halle, Lione

© Halle Tony Garnier

ση. Επιπλέον, η Opéra και το Ycone
της Λυών, το Δικαστικό Μέγαρο της
Nantes και το Συνεδριακό Κέντρο της
Tours φέρουν την υπογραφή του.
8 JEAN MICHEL WILMOTTE. Ανάμεσα στα έργα του η μεταμόρφωση
της Halle Freyssinet του σταθμού
Austerlitz στο Παρίσι σε κέντρο για
startup, υπέροχα ξενοδοχεία όπως
το Hôtel Lutetia στη γαλλική πρωτεύουσα, το στάδιο Allianz Riviera στην
Νίκαια, ο σταθμός της Auguille στο
Midi του Monte Blanc, η διαμόρφωση
της Mutualité στο Παρίσι σε συνεδριακό κέντρο και το συνεδριακό κέντρο
του Metz, καθώς και οι οροφές της
Presq’Île της Λυών.
9 CHRISTIAN PORTZAMPARC ΚΑΙ
Η ΣΎΖΥΓΌΣ ΤΟΥ ELIZABETH. Μεταμόρφωσαν την εικόνα ενός σημαντικού
τμήματος της χώρας. Σε εκείνον χρωστάμε, μεταξύ άλλων, την δημιουργία
της Cité de la Musique στο Παρίσι και
την ιδέα του «ανοιχτού τετραγώνου»
που εφαρμόστηκε στο πρότζεκτ της
Rive Gauche. Η σύζυγός του δημιούργησε το μεγαλειώδες νέο Musée de la
Romanité στην Nîmes.

Centre Georges Pompidou, Παρίσι
© Fabian Charaffi, OTCP

Allianz Riviera, Νίκαια
© FA Reportagephotos.fr

10 Τέλος, ένας σπουδαίος Ιταλός αρχιτέκτονας ο RENZO PIANO. Από το
Κέντρο Pompidou που μεταμόρφωσε
ολοκληρωτικά το κέντρο της πόλης,
στο νέο Δικαστικό Μέγαρο της ClichyBattignolles, αμφότερα αποτελούν σημαντικά αρχιτεκτονικά πρότζεκτ αστικής αναβίωσης.
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4 νύχτες στα γαλλικά μνημεία
Ποιος είναι ο πιο ευφάνταστος τρόπος για να γνωρίσει κανείς
τα μνημεία της χώρας; Παρακολουθώντας τα νυχτερινά θεάματα. Ας κάνουμε ένα μικρό τουρ στη Γαλλία και σε τέσσερα
εκπληκτικά μνημεία.

Θέαμα του Bruno Seillier, Κάστρο του Carcassonne, Cité των Ζωντανών Λίθων

Τ

Α ΜΥΣΤΙΚΆ ΤΟΥ
ΑΒΒΑΕΊΟΥ ΤΟΥ
MONT-SAINT-MICHEL
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
δίνουμε ραντεβού στην Νορμανδία
για τη δεύτερη πράξη του Χρονικού
του Βουνού, ένα νυχτερινό θέαμα που
σας οδηγεί να ανακαλύψετε τα πιο
μυστικά μέρη του Mont-Saint-Michel
χάρη στις νέες τεχνολογίες. Η περιήγηση διαρκεί μια ώρα και ακολουθεί
την αλληλουχία πρωτότυπων σκηνο-
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© Thomas Thibaut, CMN

γραφιών και μία συμφωνία εικόνας και
ήχου.
ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΊΘΟΥΣ
ΤΗΣ CARNAC ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΆΝΗ
Για δεύτερη φορά το πιο διάσημο
σημείο λόγω του πλήθους μεγαλίθων
στον κόσμο φιλοξενεί ένα νυχτερινό
θέαμα γεμάτο ποίηση: το Skedanoz.
Μόλις πέσει η νύχτα αυτό το μυστηριώδες μέρος γίνεται ακόμα πιο γοητευτικό. Σαν να θέλει να προκαλέσει την

αρχαιολογία και να απομακρυνθεί από
την ιδέα του ναού για να προσεγγίσει
εκείνη του μεταβατικού τόπουμε την
εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικούς
κόσμους και διαστάσεις.
CARCASSONE, ΤΟ ΌΝΕΙΡΟ
ΕΝΌΣ ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΑ
Θαύμα του Μεσαίωνα και Παγκόσμια
Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO.
Με το νυχτερινό θέαμα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, το Κάστρο του

Conciergerie, Παρίσι
© C. Rose, CMN

Μεγάλιθοι της Carnac

Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας

© Mathieu Le Palabe, CMN

Carcassone γίνεται το σκηνικό μίας
φανταστικής και ποιητικής διαδρομής
στα χνάρια της Viollet-le-Duc και των
πέτρινων φαντασμάτων της. Η Cité
των Ζωντανών Λίθων ενώνει την τεχνολογία με το υπερθέαμα. Και για
το τέλος; Μια βόλτα στα τείχη. Η θέα
από το κάστρο είναι θαυμάσια.
500 ΧΡΌΝΙΑ ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗΣ ΣΤΟ
AZAY-LE-RIDEAU
Αυτό το καλοκαίρι το κάστρο του
Azay-le-Rideau στην καρδιά της Κοιλάδας του Λίγηρα προφέρει έναν νέο
νυχτερινό περίπατο μετατρέποντας τη
βόλτα σε ονειρική εμπειρία. Απο τις 29
Ιουνίου ως την 1η Σεπτεμβρίου το θέαμα Azay και οι Νέοι Κόσμοι προσκαλεί στο όνειρο και τη φαντασία. Ένα
εικονικό ταξίδι στο νέο αναγεννησιακό

© Aulteribe, P. Berhé, CMN

Κάστρο του Azay-le-Rideau
© Leonard de Serres, CMN

κόσμο στο πνεύμα της ευρηματικότητας και την ανακάλυψη της Αναγέννησης. Οι γεωγραφικές αστρονομικές
και επιστημονικές ανακαλύψεις, ο Ουμανισμός, ένας νέος τρόπος αντίληψης και εκπροσώπησης τους κόσμου,
ο επαναπροσδιορισμός της τέχνης.
Σημαντικά ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος που φτάνουν σε εμάς
και παραμένουν σύγχρονα ακόμα και
σήμερα.

Η ΜΑΡΊΑ ΑΝΤΟΥΑΝΈΤΑ...
ΕΚΤΊΘΕΤΑΙ.
Είναι το πιο πολυσυζητημένο ιστορικό πρόσωπο και έχει «πρωταγωνιστήσει» σε βιβλία, βιογραφίες,
ταινίες. Έχει εμπνεύσει σύγχρονους
καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει κούκλες, κόμικ, μυθιστορήματα, διαφημίσεις και βίντεο. Για ποιο
λόγο; Γιατί η τύχη αυτής της βασίλισσας αναβιώνει σαν φάντασμα ακόμα και σήμερα; Η έκθεση παρουσιάζει την παγκόσμια υπερέκθεση της
εικόνας της Μαρίας Αντουανέτας
και την κιτς αναβίωσή της. Στην
Conciergerie στο Παρίσι από τις 16
Οκτωβρίου 2019 ως τις 26 Ιανουαρίου 2020.

www.tourisme.monuments-nationaux.fr
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Ανακαλύπτοντας την Αλσατία

Στρασβούργο, Μικρή Γαλλία, Γέφυρα του Saint-Martin
© Bruno Paci

Στρασβούργο, Κολμάρ, Μυλούζη: Η Αλσατία, από τον βορρά ως
τον νότο είναι γεμάτη εκπλήξεις και σας προσκαλεί να ανακαλύψετε τα new entries της γαστρονομίας και της ευεξίας.

Α

ΝΆΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΎΣ, ΑΜΠΕΛΏΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΊΑ
Το Στρασβούργο είναι διάσημο για τον θεαματικό Καθεδρικό
της Notre Dame, ένα κόσμημα της
Grande Île, Πολιτιστική Κληρονομιά
της UNESCO από το 1988. Με ύψος
142 μέτρα ο Καθεδρικός «βλέπει» στη
συνοικία La Neustadt, ένα ξεχωριστό
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σύγχρονο αστικό τοπίο που με τη σειρά
του έχει ενταχθεί στον κατάλογο της
UNESCO. Ποιος είναι ο πραγματικός
θησαυρός του Καθεδρικού; Μα φυσικά τα εξαίσια βιτρό του. Από τα αρχαία
μέχρι τα σύγχρονα, όπως το βιτρό του
Ιησού στο ναό της Sainte-Catherine:
Το πρόσωπο του Κυρίου σχηματίζεται
από περίπου 200 φωτογραφικά πορτρέτα κατοίκων του Στρασβούργου.

www.otstrasbourg.fr
Η Κολμάρ, η πρωτεύουσα του κρασιού
της Αλσατίας, είναι γραφική, γοητευτική, «πνιγμένη» στους αμπελώνες. Είναι μία μαγευτική πόλη ιστορίας και Τέχνης και από τις πιο αγαπημένες των
επισκεπτών. Με ένα πλούσιο παρελθόν και πολιτισμό που τη διαμόρφωσε,
η Κολμάρ διατήρησε την αρχιτεκτονική
κληρονομιά της και μία ανθρώπινη και

Brasserie Le Grand Tigre
© Anne Anne Milloux

θερμή διάσταση. Το ιστορικό κέντρο
της είναι ένα στολίδι, ενώ η γοητευτική
Μικρή Βενετία και το διάσημο Μουσείο
Unterlinden, με την καινοτόμα αρχιτεκτονική που δημιούργησε το γραφείο
Herzog & de Meuron συνδυάζοντας
τη δομή του παλιού μοναστηριού με
ένα σύγχρονο κτίριο, δεν αφήνουν
κανένα ασυγκίνητο. Εδώ μπορείτε να
θαυμάσετε το αριστούργημα του μουσείου, το πολύπτυχο του Ισσενχάιμ,
έργο του Matthias Grünewald.
www.tourisme-colmar.com
Η Μυλούζη, πόλη της βιομηχανικής
επανάστασης του 18ου αιώνα, είναι
ένα Μάντσεστερ αλά γαλλικά και θεωρείται η πρωτεύουσα των πιο σημαντικών τεχνικών μουσείων της Ευρώπης. Για να νιώσετε την ατμόσφαιρα
απαραίτητοι σταθμοί είναι: Η Πόλη του
Αυτοκινήτου με μία εκπληκτική συλλογή αυτοκινήτων Bugatti, η Πόλη του
Τρένου, το Μουσείο EDF Electropolis,
το Μουσείο της Μεταξοτυπίας, το Οικολογικό Μουσείο της Αλσατίας. Επιπλέον, η Κολμάρ διαθέτει και ονειρικά
μέρη όπως το Ζωολογικό και Βοτανολογικό Πάρκο του Μικρού Πρίγκιπα
που είναι αφιερωμένο στον ήρωα του
Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ.
www.tourisme-mulhouse.com
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΗΣ ΤΊΓΡΗΣ
Ξεκινώντας με τα new entries του
2019, ανοίγει τις πύλες της και πάλι η
Brasserie Le Tigre στο Στρασβούργο, ένας πραγματικός θεσμός για την
πόλη. Είναι το «φέουδο» της οικογένειας Hatt, ιδιοκτήτες της εταιρίας
Kronenbourg από τη δεκαετία του
1920 μέχρι τη δεκαετία του 1960.

Colmar - Σπίτια με εμφανή ξύλινο σκελετό
© Istock - Ralf Hettler

Πρόκειται για ένα «μυθικό» μέρος
όπου παράγεται εκ νέου η μπίρα Tigre
Bock. Εκτός της brasserie, στην
οποία οι λάτρεις της μπίρας μπορούν
να γευθούν μία από τις τέσσερις Tigre
Bock κατευθείαν από τις δεξαμενές
ζύμωσης, στο κτίριο φιλοξενείται και
ένα εστιατόριο όπου κυριαρχεί η tarte
flambée που παρασκευάζεται επί τόπου με διαλεχτά τοπικά προϊόντα και
ψήνεται στον ξυλόφουρνο. Όλα αυτά
υπό την επίβλεψη του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ, Thierry
Schwartz, ο οποίος υπογράφει το
μενού και το ολοκληρώνει με άλλα
παραδοσιακά πιάτα της γαστρονο-

μίας της Αλσατίας. Τέλος, μία βεράντα 150 τμ., η οποία θυμίζει βαυαρική biergarten, και μικρά κελάρια που
αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για συναυλίες, θεάματα και ιδιωτικές βραδιές. Η brasserie Le Tigre είναι ένας
από τους σταθμούς της έντονης ζωής
του Στρασβούργου που θα σας μείνει
αξέχαστος.
www.kronenbourg.com/newsroom/
le-tigre-renait-au-coeur-destrasbourg/
ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΥΕΞΊΑ ΣΤΟ SPA ΤΟΥ
LE PARC HÔTEL ΣΤΗΝ OBERNAI
Στο Le Parc Hôtel της Obernai, στο
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Kientzheim

© Patrick Bogner

Δρόμο του Κρασιού της Αλσατίας,
ανοίγει ένα πρωτοποριακό spa. Πρόκειται για έναν πραγματικό ναό της
ευεξίας σε έκταση 2.500 τμ., σε σύγχρονο ύφος που χαρακτηρίζεται από
λιτές γραμμές, με μία εσωτερική πισίνα, μία εξωτερική πισίνα με υπερχείλιση, οκτώ δραστηριότητες spa, τρεις
σάουνες, δύο χαμάμ, τέσσερα σημεία χαλάρωσης, πέντε χώρους για
μασάζ, ένα εστιατόριο και τέλος μία
αίθουσα fitness με boxing studio. Το
νέο spa θα παρουσιάσει μία καινοτόμα πισίνα που θα παρασύρει τον επισκέπτη σε ταξίδι αισθήσεων με δέκα
διαφορετικούς χρωματισμούς και
εκατό διαφορετικές υδάτινες δραστηριότητες για απόλυτη χαλάρωση
στο νερό στους 33 βαθμούς Κελσίου.
Επιπλέον, ο χώρος ευεξίας θα διαθέτει πέντε suite spa για λουτροθεραπεία και θέα στα υπέροχα Βόσγια
Όρη. Περιτριγυρισμένη από ένα φυ-
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σικό περιβάλλον που παραπέμπει σε
σαβάνα, με ένα κρεμαστό κήπο και
μία παραλία, η πισίνα με υπερχείλιση
που θερμαίνεται από τον Απρίλιο ως
τον Οκτώβριο, είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους πρώτους πελάτες από
τον Ιούνιο. Τέλος, δε θα μπορούσε να
λείπει ένα συνεδριακό κέντρο 900 τμ.
και δέκα αίθουσες συσκέψεων.
www.hotel-du-parc.com
ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΈΝΑ ΝΈΟ ΚΕΛΆΡΙ
Στο Rorschwihr, σε απόσταση 20 λεπτών από την Κολμάρ, στην καρδιά
ενός χωριού 400 κατοίκων, η βίλα
Rolly Gassmann εκπλήσσει τους επισκέπτες με ένα φιλόδοξο πρότζεκτ.
Ο ανεξάρτητος οινοπαραγωγός που
έχει γίνει γνωστός για την ποιότητα
των κρασιών του, ανοίγει φέτος ένα
νέο κελάρι έκτασης 15.000 τμ. σε έξι
ορόφους. Το δυνατό σημείο του θα
είναι ο χώρος οινογνωσίας που θα

έχει έκταση 800 τμ. και θα αποτελείται από μία ξύλινη δομή με πανοραμική θέα στους αμπελώνες, ένα πραγματικά μοναδικό σημείο στον κόσμο.
Η οικογένεια του Pierre Gassmann
ζει σε αυτό το χωριό από τον 17ο αιώνα και παράγει κρασί με σημαντικές
δυνατότητες παλαίωσης. Κάποτε το
κρασί αυτής της περιοχής προοριζόταν για ποντίφικες και βασιλείς και
χρειάζονταν ακόμα και 50 χρόνια πριν
καταναλωθεί. Σήμερα, τα περίπου 40
διαφορετικά κρασιά που παράγονται
διατίθενται σε σπουδαία βραβευμένα
εστιατόρια και στις κάβες των ειδικών. Στο νέο κελάρι μπορεί κανείς
να γευθεί περίπου 50 κρασιά από το
2018 ως το 1994.
www.vinsalsace.com/fr/
vignobleroute-des-vins/annuairevignoble/
www.visit.alsace
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Dolce vita αλά γαλλικά
Το πλοιάριο Renoir στο Παρίσι
© Paul Hilbert

Τι είναι η τέχνη του ζην αλά γαλλικά; Φαγητό, διασκέδαση, αξιοθέατα; Όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με μία κρουαζιέρα σε ποτάμια και κανάλια με την CroisiEurope που εδώ και 40 χρόνια
ηγείται του πλωτού τουρισμού στην Ευρώπη.

Σ

ας προσκαλούμε να ανακαλύψετε την ιστορία, την Τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία κατά μήκους του
Ρήνου ποταμού, του Σηκουάνα, του
Λίγηρα, στις εκβολές του Ζιρόν, θαυμάζοντας από το νερό τις μεγάλες πόλεις όπως το Στρασβούργο, το Παρίσι,
την Νάντη, την Λυών, το Μπορντώ ...
Όλα αυτά εν πλω σε ένα από τα πολυτελή ποταμόπλοια που αναχωρούν
για να σας φέρουν κοντά σε μνημεία,
κάστρα, μουσεία, αμπελώνες. Η εταιρεία ιδρύθηκε στο Στρασβούργο, στην
Αλσατία, το 1976 από έναν άνθρωπο
με πάθος για τα ταξίδια που αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στον τουρισμό του ποταμού: Ο Gérard Schmitter

υπήρξε πρωτοπόρος ξεκινώντας ιστιοπλοΐα στο Ρήνο ποταμό-σύμβολο της
CroisiEurope. Σήμερα η CroisiEurope
είναι παγκοσμίως γνωστή, μετρά
1.600 υπαλλήλους και 55 σκάφη σε
όλο τον κόσμο. Τα πλοιάρια με σύγχρονο σχεδιασμό και εκλεπτυσμένη
εσωτερική διακόσμηση, μπορούν να
φιλοξενήσουν από 100 έως 200 επιβάτες, προσφέροντας απόλυτη άνεση
με «ζεστές» καμπίνες που βλέπουν
στην ύπαιθρο, με τραπεζαρίες και
μπαρ με υπέροχη θέα και ένα κατάστρωμα ιδανικό για χαλάρωση. Η υποδοχή είναι θερμή και προσεκτική, σε
οικογενειακό κλίμα και με εξαιρετική
σχέση ποιότητας-τιμής. Επιπλέον, η
γαστρονομία είναι ένα must που υμνεί

τη σπουδαία γαλλική κουζίνα, με κλασικές και δημιουργικές παραλλαγές
σε συνδυασμό με εξαιρετικά κρασιά:
Μπορντώ, Βουργουνδίας και Μποζολέ. Και για όσους αγαπούν την ηρεμία,
ιδανικός είναι ο αργός ρυθμός των
πλοιαρίων péniches που πλέουν στα
γαλλικά κανάλια. Μικρά και φιλόξενα,
μπορούν να επιβιβάσουν 22 επιβάτες,
ενώ το εκπαιδευμένο πλήρωμα θα
ικανοποιήσει κάθε τους ανάγκη. Πρόκειται για μία ωραία ιδέα για να ανακαλύψετε κρυμμένους θησαυρούς της
επικράτειας και να απολαύσετε την
τέχνη του ζην αλά γαλλικά.
www.croisieurope.com
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Μία καταπράσινη χώρα
Με δέκα εθνικά πάρκα και 53 περιφερειακά πάρκα, η Γαλλία είναι πραγματικά «green» και είναι ιδανική για οικολογικό τουρισμό στο όνομα της φύσης και της βιωσιμότητας.

Δ

ιάσπαρτα στη μητροπολιτική
Γαλλία, την Κορσική και τα
υπερπόντια εδάφη, τα γαλλικά πάρκα προσφέρουν μία
σειρά μοναδικών τοπίων στον κόσμο
και μία άθικτη, προστατευόμενη φύση.
ΝΈΑ ΚΑΙ ΠΕΡΊΕΡΓΑ
Οι εκπλήξεις της γαλλικής φύσης δεν
λείπουν. Αγαπάτε το βουνό τους καλοκαιρινούς μήνες; Στις Γαλλικές Άλπεις,
στα σύνορα με την Ιταλία, υπάρχουν
προτάσεις για όλες τις προτιμήσεις από
πεζοπορία, μέχρι βόλτες με ποδήλατο,
μηχανή και αυτοκίνητο. Οι λίμνες ανά-

μεσα στα βουνά είναι ένα μικρό θαύμα: Στην περιοχή της Σαβοΐας-Λευκού
Όρους οι λίμνες της Annecy, η Λεμάν, η λίμνη της Aiguebelette και της
Bourget διαθέτουν παραλίες με λευκή
αμμουδιά, τυρκουάζ νερά και ναυτικές
δραστηριότητες. Μία όμορφη ιδέα είναι να ανακαλύψετε όλα αυτά τα μέρη
με mountain bike ακολουθώντας τη
διαδρομή Les Chemins du Soleil από
τη λίμνη Λεμάν στην Γκρενόμπλ (350
χλμ.), περνώντας από την Bourget και
την Aiguebelette. Για πραγματικούς
αθλητές υπάρχει και η GTA (Grande
Traversata delle Alpi) μία διαδρομή
Orcières, Hautes-Alpes
© B.Bodin
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620 χλμ. στις Άλπεις. Επιπλέον, στην
περιοχή της Auvergne Rhône-Alpes
το θεαματικό Φυσικό Πάρκο των Ηφαιστείων με περισσότερα από εκατό
ηφαίστεια σβησμένα εδώ και χιλιετίες,
καλυμμένα με πράσινο, με 109 πηγές,
δέκα ιαματικά λουτρά και περισσότερες από 20.000 χλμ. υδάτινες διαδρομές. Η Auvergne είναι ένας από τους
φυσικούς χώρους με τη μεγαλύτερη
έκταση στην Ευρώπη!
ΕΞΩΤΙΚΈΣ ΣΥΓΚΙΝΉΣΕΙΣ
Η φύση στη γαλλική... Καραϊβική κρύβει μεγάλες συγκινήσεις: Τα νησιά της
Γουαδελούπης με το Εθνικό Πάρκο
και το Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων
Βιόσφαιρας της UNESCO και η Μαρτινίκα με το 70% της επιφάνειάς της
να είναι φυσικό πάρκο. Στην Ταϊτή οι
παραλίες δεν τελειώνουν ποτέ, ενώ
υπάρχουν παρθένες λιμνοθάλασσες
και εκπλήξεις ακόμα και στο βυθό
της θάλασσας. Στην Νέα Καληδονία
υπάρχει η μεγαλύτερη και πιο όμορφη
κοραλλιογενής λιμνοθάλασσα στον
κόσμο έκτασης 23.000 τετραγωνικών
χιλιομέτρων που αποτελεί Παγκόσμια
Κληρονομιά. Ακόμη και στη Ρεϋνιόν,
στον Ινδικό Ωκεανό, η φύση είναι Κληρονομιά της UNESCO. Ένας ορεινός
πνεύμονας που φτάνει μέχρι τα 3.000
μ. του Piton des Neiges, με 1.000 χλμ.

Αρχιπέλαγος των Les Saintes στην Γουαδελούπη
© Atout France / Richard Soberka

μονοπατιών και ένα εθνικό θαλάσσιο
πάρκο 35 χιλιομέτρων.
Η ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΆΡΚΩΝ
Η περιφέρεια με τον μεγαλύτερο
αριθμό πάρκων και φυσικών αξιοθεάτων στη Γαλλία που «κοιτάζει» προς
τη θάλασσα δεν είναι άλλη από την
Προβηγκία. Συγκεκριμένα, τα τμήματα Hautes-Alpes, Alpes-de-HauteProvence και Alpes-Maritimes, δηλαδή οι Άλπεις του Νότου, προσφέρουν
δυνατές συγκινήσεις. Ξεκινώντας:
Τα φυσικά πάρκα όπως το Ecrins με
150 κορυφές με υψόμετρο πάνω από
3.000 μ., 700 χλμ. διαδρομών, πλούσια
πανίδα (15.000 αγριόγιδα!) και χλωρίδα
και το Mercantour, διάσημο για τις τοιχογραφίες της Vallée des Merveilles
που φέτος γιορτάζει 40 χρόνια και
είναι υποψήφιο να ενταχθεί στον καΝήσος του Ouessant
© Berthier Emmanuel

τάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO. Έπειτα,
το Queyras το λιγότερο κατοικημένο
και πιο μυστικό περιφερειακό φυσικό
πάρκο, οκτώ χωριά συνδεδεμένα με
δρομάκια και η οχυρωμένη ακρόπολη Vauban, Παγκόσμια Κληρονομιά,
το Πάρκο Baronnies Provençales,
το πάρκο Préalpes d'Azur στο οποίο
κάνεις βουτιά σε έναν ανθισμένο
«ωκεανό» με λεβάντες. Τα γεωπάρκα είναι μια αποκάλυψη: Από τις Alpes
Cottiennes στην περιοχή Briançon και
γύρω από το Digne-les-Bains, το Γεωπάρκο της Haute Provence, το πρώτο
παγκοσμίως αναγνωρισμένο από την
UNESCO, όπου ο καλλιτέχνης land
art, Andy Goldsworthy, δημιούργησε
τα Καλλιτεχνικά Καταφύγιά του. Επιπλέον, στο Βιοπάρκο Monviso υπάρχει
το εκπληκτικό Pertuis du Viso, μια σή-

ραγγα που ανασκάφηκε το 1479!
www.purealpes.com
ΣΤΟ ΔΡΌΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΆΡΟΥΣ
Στην Βρετάνη υπάρχει ο μεγαλύτερος
αριθμός φάρων σε ολόκληρο τον κόσμο με την περιοχή Finistère να κατέχει
το ρεκόρ. Σήμερα δεν κατοικούνται πια,
αλλά χάρη στις τεχνικές υποβοηθούμενης πλοήγησης παραμένουν ιστορικά
μνημεία, ανοιχτά για επισκέψεις. Με
αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να
απολαύσει θέα που κόβει την ανάσα
όπως από τον Φάρο της Île Vierge με
τα 365 σκαλοπάτια του που τον καθιστούν τον πιο ψηλό πέτρινο φάρο. Ο
φάρος του Saint-Mathieu αναδύεται
από τα ερείπια μίας αρχαίας μονής
και προσφέρει πανοραμική θέα από
το Pointe du Raz έως το Ouessant. Ο
φάρος του Trézien υψώνεται 500 μέτρα από την ακτή και ο Φάρος του Stiff
στην Ouessant, σε σχέδιο του Vauban
που λειτουργεί από το 1700 είναι ο
«βετεράνος» των φάρων. Ένας αρχαίος δεσμός ενώνει φάρους και νησιά:
Το νησί των λουλουδιών, Bréhat, είναι
ένας κήπος με γλυκό κλίμα, τα επτάνησα Ouessant στα δυτικά της Ευρώπης,
το Glénan ένας παράδεισος για τους
ιστιοπλόους, το Groix φιλόξενο και χαρούμενο, το Belle-Île το μεγαλύτερο,
τα Houat και Hoëdic μικροί παράδεισοι
διάσπαρτοι στον Κόλπο του Morbihan.
Η φύση είναι πηγή ευεξίας: Εδώ γεννήθηκε η θαλασσοθεραπεία και τα υπέροχα ιαματικά λουτρά σας προσκαλούν να χαλαρώσετε και να ξαναβρείτε
τη φόρμα σας.
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Megève,
γοητεία και αυθεντικότητα

Χιονοδρομικό κέντρο στην Megève
© Commune de Megève

Βρίσκεται μπροστά από το Mont Blanc και συνδυάζει τη γοητεία
με την αυθεντικότητα, τα υπέροχα τοπία και την τέχνη του ζην:
Καλώς ορίσατε στην Megève.

Τ

Ο ΠΙΟ ΌΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΌ
ΣΤΙΣ ΆΛΠΕΙΣ
Τον 18ο αιώνα, η Megève
ήταν ένα μικρό αγροτικό χωριό όπου οι άνθρωποι ζούσαν στο
ρυθμό της εποχής. Το 1920, με πρωτοβουλία της βαρόνης Noémie de
Rothschild, η πόλη ξεκίνησε την ανάπτυξή της. Σήμερα έχει αλλάξει πολύ,
αλλά η ψυχή της έχει παραμείνει ανέπαφη με τα ξύλινα σαλέ της που έχουν
άνετους εσωτερικούς χώρους εμπνευσμένους από το στυλ της Jocelyne
Sibuet, η οποία ίδρυσε το πολυτελές
ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων Les
Fermes de Marie. Φυσικά η βασική
δραστηριότητα είναι το σκι με πίστες
400 χλμ., σε μια περιοχή προσβάσιμη
σε όλους και τόσο εκτεταμένη ώστε

να κάνετε σκι όλη την ημέρα χωρίς να
περάσετε ποτέ δύο φορές από το ίδιο
σημείο!
ΣΤΟ ΤΡΑΠΈΖΙ
Λέξη κλειδί τα ντόπια προϊόντα: 45
αγροκτήματα αποτελούν το ζεστό
σκηνικό για γευσιγνωσία τυριών, ντόπιων κρεάτων και παραδοσιακών γευμάτων σε ευχάριστη ατμόσφαιρα. Από
τον Ιανουάριο του 2019, επτά αστέρια Michelin λάμπουν στην Megève!
Οι πρωταγωνιστές σεφ Emmanuel
Renaut, Julien Gatillon, Anthony
Bisquerra και Nicolas Hensiger δίνουν ραντεβού το φθινόπωρο του
2019 με συναδέλφους τους από τις
Άλπεις για το φεστιβάλ γαστρονομίας
Toquicimes.

ΓΙΟΡΤΈΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
Από τα φώτα του χριστουγεννιάτικου
δέντρου που ανάβει στις 8 Δεκεμβρίου, μέχρι τη διάσημη κυνοδρομία του
Ιανουαρίου, La Grande Odyssee, αλλά
και το Back to Back, ένα μοναδικό ευρωπαϊκό event freestyle και freeskiing,
η Megève χαρίζει πάντα μεγάλες
συγκινήσεις. Φυσικά δεν ξεχνάμε το
Φεστιβάλ Τζαζ της Megève που κλείνει τη χειμερινή σεζόν με σπουδαίους
καλλιτέχνες από την Dee Bridgewater
στον Thomas Dutronc. Επιπλέον, στο
πρόγραμμα υπάρχουν πολλές χαλαρωτικές δραστηριότητες: Σπα, λουτροθεραπεία, γκαλερί, γιόγκα. Δεν
πρέπει να παραλείψετε μια επίσκεψη
σε ένα εκτροφείο ταράνδων, αλλά και
να απολαύσετε το δείπνο σας σε ένα
yurt. Για τους πιο περιπετειώδεις αξίζει
μία πτήση πάνω από το Mont Blanc με
αεροπλάνο ή ελικόπτερο, αλλά και με
αλεξίπτωτο πλαγιάς, καθώς και η αναρρίχηση σε παγωμένο καταρράκτη, ενώ
για να κλείσει όμορφα η ημέρα απαραίτητο είναι ένα απεριτίφ σε ιγκλού! Τέλος, μην ξεχάσετε ότι οι πίστες 45 χλμ.
για κλασικό σκι δημιουργούν ένα μαγικό
λευκό σκηνικό.
www.megeve.com

Festival International Jazz
© Philip Ducap
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Grenoble-Alpes: Καινοτομία,
βουνό και ιστορία
Στο σταυροδρόμι Γαλλίας, Ελβετίας και Ιταλίας, στην καρδιά
των Γαλλικών Άλπεων, υπάρχει ένας προορισμός που εκπλήσσει και είναι διάσημος για την ποιότητα ζωής.

Η

ΠΙΟ ΕΠΊΠΕΔΗ ΠΌΛΗ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΊΑΣ ΚΑΙ Ο
ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ
Η Grenoble-Alpes είναι
πραγματικά εκπληκτική. Το πρωί μπορείτε να θαυμάσετε στο μουσείο της
το έργο του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς,
Άγιος Γρηγόριος, και το απόγευμα
να κατευθυνθείτε προς τις βουνοκορφές, να μπείτε στο τελεφερίκ της
Grenoble Bastille, γνωστό ως bulles
de Grenoble, ή να ακολουθήσετε τα
ίχνη της Γαλλικής Επανάστασης στο
Domaine de Vizille. Η γειτνίαση με το
βουνό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα
της πόλης. Η οροσειρά του Vercors,
του Chartreuse, των Oisans, της
Belledonne και άλλα φυσικά καταφύγια
είναι εύκολα προσβάσιμα με τα πόδια ή
με λεωφορείο από το κέντρο της πόλης. Το πάθος για τη φύση και το βουνό βρίσκεται στο DNA της Grenoble,
η οποία διαθέτει περίπου σαράντα
πάρκα και κήπους και ένα δίκτυο μητροπολιτικών διαδρομών μήκους 820
χλμ. Περιτριγυρισμένη από βουνά, η
Grenoble είναι η πιο επίπεδη πόλη της
Γαλλίας με 320 χλμ ποδηλατοδρόμων!
Προορισμός για όσους αγαπούν τα
χειμερινά σπορ, η πόλη συνδυάζει τον
αστικό τουρισμό και τα βουνά για μία
τέλεια σύντομη παραμονή. Επιπλέον,

υπάρχουν χιονοδρομικά κέντρα διάσημα σε όλη την Ευρώπη και 20 χιονοδρομικές περιοχές, όλες προσβάσιμες
με τη Μέσα Μαζικής Μεταφοράς!
ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ
Τα 23 μουσεία της αποτελούν ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά και
αναδεικνύουν την επιστήμη, τη βιομηχανία, τις καλές τέχνες, τη σύγχρονη
τέχνη και την τεχνολογική καινοτομία,
συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου
της Grenoble που θεωρείται ένα από
τα πιο διάσημα στην Ευρώπη. Επιπλέον, η πόλη διαθέτει δύο εθνικά θέατρα,
την Belle Électrique αίθουσα συναυλιών που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα SMAc για τη σύγχρονη μουσική,
πολιτιστικά κέντρα... Η Grenoble είναι
καινοτόμα, εναλλακτική, εκλεκτική και
παρουσιάζει ένα πλήρες ημερολόγιο
θεαμάτων, συναυλιών και εκθέσεων.
Ανάμεσα στις πιο διάσημες εκδηλώσεις αυτή του Cabaret Frappé και των

συναντήσεων Cine-Montagna, στις
οποίες προστίθενται περίπου σαράντα
πολιτιστικές εκδηλώσεις από τη μουσική έως τη λογοτεχνία και την τέχνη
του δρόμου. Από το 2015, κάθε Ιούνιο
πραγματοποιείται το Street Art Fest της
Grenoble, το πρώτο φεστιβάλ Street
Art στην Ευρώπη. Φυσικά δεν ξεχνάμε
την γαστρονομία! Η Grenoble διαθέτει
πλούτο από παραδοσιακά πιάτα, εστιατόρια και τοπικά προϊόντα, όπως το
καρύδι της, το τυρί Bleu du VercorsSassenage, το λικέρ Chartreuse ...
Είναι, όμως, καινοτόμα και στην τεχνολογία, καθώς η πόλη φροντίζει για το
μέλλον του πλανήτη και απαντά στις
περιβαλλοντικές προκλήσεις πραγματοποιώντας πολλές οικολογικές πρωτοβουλίες κατά της ρύπανσης. Ήταν,
μάλιστα, η πρώτη πόλη στη Γαλλία που
το 2005 εφήρμοσε ένα σχέδιο για τη
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
www.grenoble-tourisme.com

© Pierre Jayet
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Στην Νάντη για
ένα πολιτιστικό break

Château des ducs de Bretagne

© Philippe Piron, Le Voyage à Nantes

Myrtille Drouet, Micr'Home,
rue du Puits d'argent, Nantes

© Philippe Piron, Le Voyage à Nantes

Γενέτειρα του Ιουλίου Βερν και ιστορική πρωτεύουσα της Βρετάνης, η Νάντη είναι σήμερα μία από τις πιο δυναμικές και δημιουργικές μητροπόλεις της Γαλλίας. Είναι μία πόλη όπου όλα
είναι δυνατά.

Φ

τιαγμένη για τον άνθρωπο και
άνετη να την προσεγγίσει κανείς χάρη στις απευθείας πτήσεις, η Νάντη «συστήνεται»
στον επισκέπτη μέσα σε τρεις ημέρες,
επομένως είναι ιδανική για ένα σύντομο
ευχάριστο διάλειμμα. Δεν πρέπει να χάσετε: Το Κάστρο των Δουκών της Βρετάνης και το Ιστορικό Μουσείο του, τις
εκθέσεις, τον Καθεδρικό Ναό (πιο ψηλό
από την Notre-Dame του Παρισιού!), τις
φανταστικές δημιουργίες Machines de
l'Île όπως το διάσημο Big Elephant 12
και το Λούνα Παρκ του Θαλάσσιου Κό-
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σμου, τις πολλές εγκαταστάσεις τέχνης,
την συνοικία Graslin με την κλασική
αρχιτεκτονική, αλλά και την μεσαιωνική
συνοικία που είναι τόσο ζωντανή το βράδυ. Μια πράσινη πόλη, με 100 πάρκα και
κήπους, μεγάλες αγορές τοπικών προϊόντων και εξαιρετικά εστιατόρια.
ΤΟ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗΝ ΝΆΝΤΗ:
ΜΊΑ ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ
ΓΕΜΆΤΗ ΕΚΠΛΉΞΕΙΣ
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος
από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου το Voyage à Nantes είναι το

event που μεταμορφώνει την πόλη,
δημιουργώντας μία αστική ποιητική διαδρομή με περίπου πενήντα σταθμούς
που θα ανακαλύψετε ακολουθώντας
μια πράσινη γραμμή σχεδιασμένη στο
οδόστρωμα. Πρόκειται για ένα είδος
«διάχυτου μνημείου» που απλώνεται σε
απόσταση 12 χλμ., συμπληρώνοντας
ένα παζλ έργων Τέχνης σύγχρονων
καλλιτεχνών που αποδεικνύεται κόσμημα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Είναι ένα «must-see» της πόλης, μαζί
με τους λιγότερο γνωστούς θησαυρούς
της που αποκαλύπτουν μια εκπληκτική

Le Passage Pommeraye

© Franck Tomps, Le Voyage à Nantes

ΔΩΜΆΤΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ
Σε συνεργασία με την Voyage à
Nantes, τρεις καλλιτέχνες, νικητές
του βραβείου των Οπτικών Τεχνών
της πόλης, έδωσαν τη δική τους
πινελιά μετατρέποντας μερικά δωμάτια ξενοδοχείων. Η καλλιτεχνική
παρέμβαση ξεκίνησε τον Ιούνιο του
2017 και διευρύνεται κάθε χρόνο.
Φέτος μπορείτε να ανακαλύψετε
τρία νέα δωμάτια καλλιτεχνών.
www.levoyageanantes.fr
ψετε και τη γύρω περιοχή, όπως τους
αμπελώνες και τις διαδρομές κατά
μήκους του Λίγηρα για να θαυμάσετε
την πλούσια συλλογή σύγχρονης Τέχνης στις εκβολές του, τη λεγόμενη
«Estuaire art collection».

Ο Μεγάλος Ελέφαντας, Les Machines de l'Île
© Franck Tomps, Le Voyage à Nantes

όψη της Νάντης. Σας προσκαλούμε
να περπατήσετε, να αφεθείτε στην
περιέργεια, να παρατηρήσετε, να ανακαλύψετε. Την ίδια ώρα, η Cantine du
Voyage προσφέρει ένα μενού αποτελούμενο από τοπικά προϊόντα που
καλλιεργούνται σε αστικούς κήπους και
Erwin Wurm, Misconceivable,
Canal de la Martinière, Le Pellerin,
μόνιμη εγκατάσταση Estuaire 2007
© Philippe Piron, Le Voyage à Nantes

ντόπιο κοτόπουλο. Πιάτα που μπορείτε
να απολαύσετε σε τραπέζια κατά μήκους της όχθης του Λίγηρα.
ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΆΣΕΤΕ ΣΤΗ
ΓΎΡΩ ΠΕΡΙΟΧΉ
Μετά την Νάντη μπορείτε να ανακαλύ-

Η CLISSON ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΠΕΛΏΝΕΣ
Μισή ώρα από την Νάντη, προς τον
ωκεανό, υπάρχουν οι πιο εκτεταμένοι
αμπελώνες λευκού μονοποικιλιακού
κρασιού ΠΟΠ στον κόσμο: Φρέσκα,
ελαφριά, κρασιά με ορυκτό χαρακτήρα, όπως το Muscadet. Εδώ μπορείτε
να επισκεφθείτε διαφορετικά οινοποιεία και να επιδοθείτε σε οινογνωσία,
αλλά και να ανακαλύψετε την μικρή
πόλη Clisson, με την αρχιτεκτονική
ιταλικής επιρροής, όπως το κάστρο,
την αγορά και το Domaine GarenneLemot.
ΟΙ ΕΚΒΟΛΈΣ ΤΟΥ ΛΊΓΗΡΑ ΚΑΙ Η
SAINT-NAZAIRE
Από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο
μπορείτε να απολαύσετε μια κρουαζιέρα στον Λίγηρα από την Νάντη
στην Saint-Nazaire διάρκειας περίπου
2 ωρών και 45 λεπτών, για να ανακαλύψετε τον φυσικό και καλλιτεχνικό
πλούτο του ποταμού. Το καλλιτεχνικό πρότζεκτ Estuaire σας επιτρέπει
να θαυμάσετε 30 έργα σύγχρονης
Τέχνης διάσπαρτα κατά μήκους του
Λίγηρα, όπως τη βίλα Cheminée του
Tatzu Nishi ή την Maison dans la
Loire, δηλαδή το σπίτι στον Λίγηρα,
του Jean-Luc Courcoult.
www.nantes-tourisme.com
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Η παραλία της Tilleul, Ετρετά
© Vincent Rustuel

Προορισμοί

Πολιτισμός και φύση
στην Χάβρη - Ετρετά
Η Χάβρη με την Ετρετά είναι το τέλειο ζευγάρι. Μαζί προσφέρουν τον ιδανικό συνδυασμό ανάμεσα σε αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά και εντυπωσιακή φύση.
πιο σημαντικούς καλλιτέχνες του 20ου
αιώνα και γοητεύει με το μπλε του και
το ιδιαίτερο στυλ του.
ΣΤΥΛ L.H.
Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνουν τα αρχικά
L.A. του Λος Άντζελες. Ίσως, όμως,
δεν γνωρίζουν ότι και η Χάβρη φέρει με
τη σειρά της αρχικά: L.H. (Le Havre).
Η ιδέα προκύπτει από το logo που δημιούργησε ο Alix Chesnel για την γενέτειρά του, την Χάβρη, εμπνευσμένος
από το Λος Άντζελες και την αμερικανική κουλτούρα. L.H. Original είναι και
η επωνυμία μίας σειράς casual ρούχων
που χάρισε στην πόλη επιπλέον φήμη.

Ετρετά, La Poterie Cap d'Antifer
© Vincent Rustuel

Η

Χάβρη, Πολιτιστική Κληρονομιά και λίκνο του Ιμπρεσιονισμού, και οι Ύφαλοι
της Ετρετά που εμπνέουν
καλλιτέχνες και έχουν γίνει διάσημοι
σε όλο τον κόσμο, είναι η ελκυστική
μας τουριστική πρόταση. Οι κοιλάδες του Pays de Caux με θέα στη
θάλασσα , τα γήπεδα γκολφ «κρεμασμένα» στο χείλος του γκρεμού,
οι ιστορικές βίλες και άλλα πολλά
συμπληρώνουν το τέλειο παζλ για
έναν νέο πρωτότυπο προορισμό
στην Νορμανδία.
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ΈΝΑ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ ΣΤΗΝ ΧΆΒΡΗ
Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της Χάβρης,
Un Été au Havre, έχει πλούσιο πρόγραμμα με πολλές εκδηλώσεις από τον
Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο. Μη χάσετε
την έκθεση της χρονιάς, Raoul Dufy au
Havre, στο MuMa (Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης André Malraux) από τις 18
Μαΐου ως τις 3 Νοεμβρίου που συγκεντρώνει για πρώτη φορά 80 έργα Τέχνης από τις μεγαλύτερες γαλλικές και
διεθνείς συλλογές στον κόσμο με θέμα
την πόλη της Χάβρης. Ο Dufy, γεννηθείς στην Χάβρη, είναι ένας από τους

ΠΕΙΡΑΣΜΟΊ ΓΕΎΣΗΣ
Όποιος λέει Νορμανδία, εννοεί γκουρμέ. Απαραίτητος σταθμός το ζαχαροπλαστείο Mazzoni, στη rue Frédéric
Bellanger 10, για να δοκιμάσετε τα
γλυκά "βότσαλα", μαζί με την άλλη
σπεσιαλιτέ το pomme de pin, το γλυκό σε σχήμα πεύκου. Στη συνέχεια,
σταματήστε στο Carmel της rue Félix
Faure 151, επισκεφθείτε τον κήπο της
σιωπής και αφεθείτε σε μια τελευταία
αμαρτία αγοράζοντας τις χειροποίητες
μαρμελάδες της μονής.
www.lehavretourisme.com

Προορισμοί

Ραντεβού στο Μπορντώ
Επισκεφθείτε αμπελώνες, θαυμάστε την πολιτιστική κληρονομιά του 1700, ταξιδέψτε στον ποταμό, γευθείτε τη γαστρονομία
της περιοχής… Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείτε να κάνετε
στο Μπορντώ.

Τ

ο Μπορντώ είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του κρασιού, εκεί όπου χτυπάει η
καρδιά του μεγαλύτερου και
παλαιότερου αμπελώνα στον κόσμο
έκτασης 112.000 εκταρίων και με 65
Ονομασίες Προέλευσης. Μπορείτε να
ανακαλύψετε το savoir faire της περιοχής με μία επίσκεψη σε μία από τις
εκατοντάδες ιδιοκτησίες, τα λεγόμενα châteaux, που ανοίγουν τις πύλες
τους για περιηγήσεις στους αμπελώνες. Η παρουσία του κρασιού, όμως,
είναι έντονη και στην πόλη, όπως για
παράδειγμα στο Cité du Vin. Πρόκειται για έναν μοναδικό χώρο που θυμίζει
μουσείο αλλά και θεματικό πάρκο και
αποκαλύπτει τον πλούτο και την ποικιλία του κόσμου του κρασιού σε ένα
ταξίδι αισθήσεων. Ο χώρος έχει έκταση 3.000 τμ., διαθέτει 19 θεματικές
αίθουσες, κυρίως διαδραστικές, έχει
υπέροχη θέα από τον 8ο όροφο και
φιλοξενεί προσωρινές εκθέσεις.

και προς τις υπέροχες προσόψεις του
18ου αιώνα, επιβιβαστείτε σε ένα από
τα bateaux-mouches, ενώ αν θέλετε
να ανακαλύψετε τα νησιά, πείτε «ναι»
σε μια ημερήσια κρουαζιέρα. Από τις
20 έως τις 23 Ιουνίου η εκδήλωση
Bordeaux Fête le Fleuve ζωντανεύει τις όχθες του Γαρούνα. Φέτος η
εκδήλωση θα είναι ξεχωριστή με δωρεάν συναυλίες, θεματικές εκθέσεις,
μεγάλα αγκυροβολημένα ιστιοφόρα,
ναυτικά σόου, μια νυχτερινή παράσταση στο ποτάμι... Επιπλέον, αυτό το καλοκαίρι ανοίγει τις πύλες του το ΜΜΜ,
το Musée Mer Marine, που είναι αφιερωμένο στη θάλασσα, την ιστορία, την

επιστήμη και τον πολιτισμό. Η μόνιμη
έκθεση θα εγκαινιαστεί τον Ιούλιο.
Η ΤΈΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ ΣΤΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΆ
Η τέχνη του ζην εκφράζεται και μέσω
της πλούσιας και δημιουργικής γαστρονομίας, με βραβευμένα εστιατόρια, διάσημους σεφ, αλλά και νέα
ταλέντα. Οι γαστρονομικές ιδέες πληθαίνουν με τα εγκαίνια του Halles de
Bacalan στον ειδικό χώρο La Boca: 14
stand εστίασης σε έναν μεγάλο κοινό
χώρο γευσιγνωσίας.
www.bordeaux-tourisme.com

© Alban Gilbert

Η ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΆΜΙ
Κλίμα ευχάριστο, ένας μεγάλος πεζόδρομος για περπάτημα στην παλιά
πόλη, κήποι δίπλα στον ποταμό για
χαλάρωση... Για να απολαύσετε μια
άνευ προηγουμένου θέα στην πόλη
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Προσωπικότητες

Pierre Gagnaire, η
Τέχνη στην κουζίνα

Αντζούγιες, ψωμί από πλαγκτόν
και καυτερή πιπεριά
© Jacques Gavard

Ο Pierre Gagnaire λατρεύει να ανακαλύπτει νέες κουζίνες, να δουλεύει με σεφ από άλλες χώρες και με διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις. Εξάλλου η μαγειρική είναι μία διεθνής Τέχνη.

Γ

εννημένος το 1950 στο
Apinac, της Auvergne RhôneAlpes, έχει πάθος με την Τέχνη, τη λογοτεχνία, τη μουσική
και μαγειρεύει με τη δημιουργικότητα
ενός καλλιτέχνη. Είναι οραματιστής, καινοτόμος και ακολουθεί το ένστικτό του.
Ξεκινήσατε πολύ νέος κάνοντας
πρακτική στην κουζίνα του Paul
Bocuse σε ηλικία μόλις 15 ετών. Τι
θυμάστε από τον σπουδαίο Bocuse,
ποιοι άλλοι σεφ επηρέασαν τη δουλειά σας και κυρίως πώς έχει αλλάξει από τότε η έννοια της κουζίνας
για εσάς;
Έκανα μία σύντομη πρακτική στον
Bocuse, αλλά θυμάμαι πολύ καλά
την κομψότητά του, το κύρος του, το
Το εστιατόριο Gaya
© Jacques Gavard
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Pierre Gagnaire

© Jacques Gavard

Σεβίτσε με χτένια και χαμομήλι
© Marco Strullu

ότι ήταν πραγματικά ένας σπουδαίος
σεφ που σεβάστηκε τις παραδόσεις
της περιοχής. Επηρεάστηκα από τους
σεφ όπως ο Alain Chapel και ο Fredy
Girardet. Σήμερα πιστεύω πως έχω
μεγαλύτερη γνώση των προϊόντων και
επίγνωση της εικόνας που θέλω να
δώσω στο πιάτο μου. Ερευνώ συνδυασμούς που μπορούν να δώσουν περισσότερη ψυχή στα προϊόντα και να
δημιουργήσουν συναισθήματα. Το συναίσθημα είναι ένα βασικό συστατικό
της ζωής και έχω την τύχη, με το έργο
μου, να μπορώ να δημιουργώ συναισθήματα κάθε μέρα.
15 εστιατόρια σε ολόκληρο τον
κόσμο, 25 χρόνια με 3 αστέρια
Michelin. Πώς αυτοπροσδιορίζεστε;
Σεφ, επιχειρηματίας ή τεχνίτης;
Είμαι ένας τεχνίτης. Αυτό που έχω δεν
είναι μία αυτοκρατορία, αλλά ένα σχέδιο ζωής που ανέκαθεν με ενθουσίαζε
χάρη στους ανθρώπους που γνωρίζω
ανά τον κόσμο και τη συνεργασία μου
με σεφ. Το 1996 άνοιξα στο Παρίσι,

Γρανίτα με καρότα και γρέιπφρουτ
© Marco Stullu

στην οδό rue Balzac, το εστιατόριο
της «αναγέννησής» μου, μετά την
αρνητική εμπειρία του Saint-Étienne.
Μετά ακολούθησε το Λονδίνο με το
Sketch, ένα από τα πρότζεκτ για τα
οποία είμαι υπερήφανος, και στη συνέχεια το Τόκυο, το Μπορντώ, η Νιμ, το
Ντουμπάι... Συνεργάστηκα με τα εστιατόρια Fouquet’s του ομίλου Barrière,
σε Παρίσι και Κάννες, επαναφέροντας
το πνεύμα της πραγματικής γαλλικής
brasserie.
Ποια είναι τα τελευταία σχέδιά
σας;
Μόλις επανήλθα με το Gaya στο Παρίσι, ένα εστιατόριο με θαλασσινά αλλά
και κρέας, αλλάζοντας διεύθυνση από
την rue du Bac στην rue de SaintSimon σε έναν μεγαλύτερο χώρο. Στο
σημείο που ήταν προηγουμένως το
Gaya άνοιξα το νέο Piero TT με ιταλική
ομάδα, πέρα από την ζαχαροπλαστική
που την έχει αναλάβει η Julie Bellier, η
οποία προέρχεται από το γαστρονομικό εστιατόριό μου.

Πιάτο με κόκκινη γαρίδα
© Jacques Gavard

Θεωρείστε ένας διανοούμενος
σεφ που αγαπά την Τέχνη, έχει
γράψει πολύ ιδιαίτερα βιβλία μαγειρικής και δημιούργησε ένα πιάτο αφιερωμένο στον Γάλλο γλύπτη
και ζωγράφο Daniel Buren...
Δεν θεωρώ τον εαυτό μου διανοούμενο. Μου αρέσει να διαβάζω, αγαπώ τα
όμορφα πράγματα, όπως μία συναυλία, μία έκθεση, ένα καλό βιβλίο... Όλα
αυτά μου δίνουν πνοή, με κάνουν πιο
πλούσιο, συνεισφέρουν στην ευαισθησία μου. Στα εστιατόριά μου υπάρχουν
έργα μοντέρνας και σύγχρονης Τέχνης, φωτογραφίες, αντικείμενα που
έχω επιλέξει, όπως η ηχητική εγκατάσταση Prends le Temps του Fabien
Chalon που βρίσκεται στο εστιατόριο
της rue Balzac. Το όμορφο σε ηρεμεί.
Προσπαθώ να δημιουργώ τα πιάτα
μου με το ίδιο πνεύμα ενός καλλιτέχνη, ενός μουσικοσυνθέτη. Η κουζίνα
πρέπει να εκφράζει την ψυχή του σεφ,
αυτές είναι οι σκέψεις, η ευαισθησία
μου που προσπαθώ να αποτυπώσω
στα πιάτα μου.

Το εστιατόριο Pierre Gagnaire
© Thomas Duval

Το εστιατόριο Piero TT
© Marco Strullu
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Το εστιατόριο αλλάζει
Τα εστιατόρια αλλάζουν, παλιά εργοστάσια μετατρέπονται σε
προσεγμένους χώρους εστίασης, πρώην σιδηροδρομικοί σταθμοί σερβίρουν πιάτα υψηλής αισθητικής… Η κουζίνα αποκτά νέα
μορφή, επίπεδο και στυλ. Παρακάτω σας προτείνουμε πέντε ιδέες για ξεχωριστά γεύματα σε ιδιαίτερους χώρους.
Atelier Renault, Παρίσι
© Studio Cui Cui

www.atelier.renault.com

Έ

ΝΑ ΓΕΎΜΑ Ή ΈΝΑ
ΑΠΕΡΙΤΊΦ ΣΤΟ ATELIER
RENAULT
Παρίσι, λεωφόρος Champs
Élysées 53. Το Atelier Renault εδώ και
100 χρόνια ενσαρκώνει το πνεύμα των
αυτοκινήτων Renault στο όνομα της
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www.groundcontrolparis.com
καινοτομίας και του design. Πρόκειται
για μία διεθνή «βιτρίνα» της εταιρείας,
αλλά και ένας παρισινός χώρος του
«στυλ Renault» ιδανικός για μία συναυλία ή ένα διάλειμμα γκουρμέ. Στο
εστιατόριο-σαλόνι θα βρείτε κουζίνα
αλά καρτ, ή προσεγμένα μενού, ενώ

στο μπαρ κρασιά, σαμπάνιες και κοκτέιλ που συνοδεύονται από αλλαντικά
και τυριά.
ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΆΣΙΟ ΜΕ ΤΟ STREET
FOOD ΑΠΌ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ
Λέγεται Ground Control και είναι ένα

Le Lieu Unique,
Νάντη

Salle, Brasserie de l'Est, Λυών©

© Daniel THIERRY,
Atout France

Restaurant et Brasserie Lyon, Bocuse

www.lelieuunique.com
www.restaurantlieuunique.fr
γιγαντιαίο αμαξοστάσιο των γαλλικών
σιδηροδρόμων έκτασης 1.500 τμ., στην
rue du Charolais, δύο βήματα από την
Gare de Lyon, στο 12° διαμέρισμα. Είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο street
food από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να
βρείτε ιταλικά πιάτα στον Salina, πίτσα
από την Νάπολη στον Faggio, tacos e
guacamole στον Chilam και σπεσιαλιτέ
της κινεζικής κουζίνας στον Mr Zhao.
Ground Control, Παρίσι
© Julie Limont

www.brasseries-bocuse.com
ώνα σε ένα εργοστάσιο στην Νάντη,
έπειτα από επιθυμία της δυναστείας
των ζαχαροπλαστών Lefèvre-Utile
(από όπου προκύπτουν τα αρχικά LU).
Σήμερα αυτός ο χώρος έχει μετατραπεί στο πολιτιστικό κέντρο LU, Lieu
Unique, όπου μπορείτε να πιείτε τον
καφέ σας ή να απολαύσετε ένα σύντομο γεύμα, ενώ στο εστιατόριο με
τις προτάσεις από την τοπική κουζίνα
δεν λείπει ποτέ το αγαπημένο μπισκότο
LU. Επιπλέον, διαθέτει βιβλιοθήκη, νηπιαγωγείο και χαμάμ!
ΣΤΗΝ ΛΥΏΝ ΚΑΙ ΤΗΝ BRASSERIE
DE L’EST ΚΆΝΕΙΣ ΈΝΑ
ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ
Μία φορά και έναν καιρό στη συνοικία Part Dieu της Λυών στην πλατεία
Jules Ferry υπήρχε ο σταθμός του
τρένου του Brotteaux όπου στην αρχή
του αιώνα σταματούσαν τα τρένα της
γραμμής Παρίσι-Λυών-Μασσαλία. Art
Nouveau αρχιτεκτονική, σίδερο και
γυαλί, το ρολόι στην πρόσοψη… Σε
αυτό το κτίριο, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ιστορικό μνημείο, ο Paul Bocuse
δημιούργησε μία από τις brasserie του,
την La Brasserie de l’Est που παραwww.epicerielideal.com

πέμπει στον κόσμο των αφίξεων και
αναχωρήσεων και προτείνει μία ταξιδιάρικη κουζίνα. Μπροστά από το κτίριο Art Nouveau και άλλη μία ιστορική
brasserie προσκαλεί τους επισκέπτες:
Η Brasserie des Brotteaux που εγκαινιάστηκε το 1913 και άνοιξε όταν ο
σταθμός έσφυζε από ζωή.
Η ΝΈΑ ΤΆΣΗ ΘΈΛΕΙ ΤΑ…
ΜΠΑΚΆΛΙΚΑ
Μία από τις νέες τάσεις στην εστίαση είναι η μετατροπή καταστημάτων σε εστιατόρια. Μία πόλη όπου το
φαινόμενο έχει «πιάσει» για τα καλά
είναι η Μασσαλία. Εδώ, στην πολυπολιτισμική συνοικία της Noailles, γύρω
από την αγορά, πολλαπλασιάζονται
οι λεγόμενες épiceries, κάτι ανάμεσα
σε μπακάλικο και σε μικρό εστιατόριο
που προτείνουν βιολογικά πιάτα και
ντόπια προϊόντα. Η πιο διάσημη είναι η
Épicerie L’Idéal στην rue d’Aubagne
11. Μπορείτε να αγοράσετε ποιοτικά
προϊόντα και να δοκιμάσετε τα πιάτα του. Ανάλογη φήμη έχει και το La
Mercerie στην ίδια συνοικία που από
παντοπωλείο μεταμορφώθηκε σε μπιστρό.
www.lamerceriemarseille.com

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΤΩΝ
ΜΠΙΣΚΌΤΩΝ,
ΈΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ
Ποιος δεν έχει δοκιμάσει έστω ένα μπισκότο Petit-Beurre της εταιρίας LU;
Μπορεί να μην γνωρίζετε ότι αυτά τα
μπισκότα δημιουργήθηκαν τον 20ο αιÉpicerie L’Idéal, Μασσαλία
© Martin Bruno

La Mercerie, Μασσαλία
© Mickael A. Bandassak
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Δε θα μπορούσα
να ζήσω χωρίς σαμπάνια…

Αμπελώντας του Bouzy

© Laurent Rodriguez, Champagne Vesselle

Στη νίκη αξίζουμε σαμπάνια. Στην ήττα τη χρειαζόμαστε.

Σ

την 250ο επέτειο από τη
γέννηση του Ναπολέοντα
ξεκινάμε το ταξίδι μας με
τη φράση του για τη σαμπάνια, τον βασιλιά των κρασιών
και το κρασί των βασιλιάδων. 300
εκατ. φιάλες σαμπάνιας πωλούνται
ετησίως που αντιστοιχούν σε 3 δισ.
ποτήρια flûtes. Η σαμπάνια ήταν
το πρώτο γαλλικό κρασί που έλαβε
ΠΟΠ το 1908 και οι ρίζες του έχουν
κάτι το θρυλικό… Λέγεται πως ο βενεδικτίνος μοναχός Dom Pérignon,
ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την
κάβα τού Αβαείου του Οτβιλιέ, ανακάλυψε κατά λάθος τις γνωστές
φυσαλίδες αυτού του ξεχωριστού
οίνου δίνοντας πνοή στη μέθοδο
champenoise. Έτσι, γεννήθηκε ο
μύθος της σαμπάνιας που παραμέ-
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νει αναλλοίωτος στο χρόνο και τις
μόδες.
ΠΟΎ ΚΑΙ ΠΏΣ ΓΕΝΝΙΈΤΑΙ Η
ΣΑΜΠΆΝΙΑ
Οι αμπελώνες της σαμπάνιας βρίσκονται κατά 90% στην περιοχή της
Champagne-Ardenne. Το 1927 χαρακτηρίστηκε περιοχή γεωγραφικής
αναφοράς προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και καλύπτει
μία έκταση 35.000 εκταρίων από
την Μarne, μέχρι την Aube και την
Haute- Marne. Τρεις είναι οι αναγνωρισμένες ποικιλίες: Pinot Noir,
Pinot Meunier e Chardonnay. Η σαμπάνια παράγεται σύμφωνα με τη
μέθοδο champenoise της ζύμωσης
στη φιάλη (διπλή ζύμωση). Η πρώτη
ζύμωση του μούστου πραγματοποι-

είται στη δεξαμενή και η δεύτερη
στη φιάλη όπου γεννιούνται οι φυσαλίδες. Υπάρχουν τρεις πιο διαδεδομένες μορφές της φιάλης, η μισή, η
κλασική των 75 cl και η Magnum του
1,5 λίτρου. Μπορεί να βρει κανείς,
όμως, και ξεχωριστές φιάλες με
ονόματα βασιλέων, την Jéroboam
τριών λίτρων, την Nabuchodonosor
των 15 λίτρων, μέχρι την γιγαντιαία
Melchisédech 30 λίτρων και βάρους
58 κιλών που δημιούργησε η Maison
Drappier.
MAISON ΚΑΙ VIGNERON
Οι παραγωγοί της σαμπάνιας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Μεγάλοι
οίκοι maison και αμπελουργοί οινοπαραγωγοί vignerons récoltantsmanipulants που παράγουν τη δική

Flûtes σαμπάνιας

© Atout France/CØdric Helsly

τους σαμπάνια και βρίσκονται κυρίως στην Aube στα νότια της περιφέρειας. Οι πιο διάσημοι οίκοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην Reims και
την Épernay. Στην Reims βρίσκονται
οι crayères που είναι Πολιτιστική
Κληρονομιά και δεν είναι άλλα από
αρχαία γαλλο-ρωμαϊκά και μεσαιωνικά κελάρια κατασκευασμένα
σε ασβεστούχο έδαφος. Οι κάβες
της Maison Ruinart είναι οι πιο παλιές (1729) και οι πιο ψηλές καθώς
φτάνουν τα 50 μέτρα, εκείνες του
οίκου Veuve Clicquot οι πιο ευρείες
με έκταση 24χλμ, ενώ εκείνες του
Domaine Pommery είναι δομή Ελισαβετιανού στυλ όπως το επιθυμούσε η Madame Louise Pommery τον
19ο αιώνα. Επιπλέον τα κελάρια της
Mumm από το 1827, η Taittinger με
τα κελάρια στο μεσαιωνικό Αββαείο
του Saint-Nicaise και εκείνα της γαλλο-ρωμαϊκής περιόδου του 4ου αιώ-

να, η Moët & Chandon... Όλα τους
είναι ονόματα που έχουν περάσει
στην ιστορία. Στα χωριά οι παραγωγοί προσφέρουν σαμπάνια υψηλής
ποιότητας που δεν είναι τόσο γνωστή, σε ενδιαφέρουσες τιμές, όπως:
Champagne Telmont Damery,
Joseph Desruets στην Hautvillers,
Alain Lallement ed Étienne Lefèvre
στην Verzy, Marcel Vezien στην

Pinot Noir

© Laurent Rodriguez, Champagne Vesselle

Cellesur- Ource… Ο Drappier είναι η μόνη εξαίρεση καθώς διατηρεί
την έδρα του στην Urville, της Aube
στα κελάρια του 13ου αιώνα σε μία
δομή του Αββαείου του Clairvaux,
αλλά και στην Reims. Όλοι οι οίκοι,
μικροί ή μεγάλοι, είναι ανοιχτοί σε
επισκέψεις για να σας γνωρίσουν τα
μυστικά της σαμπάνιας αλλά και για
αγορές.

Champagne Desruets

© Sabine Delon, Champagne Joseph Desruets
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Εννιά προϊόντα made in France
Μετατρέπεις πρώτες ύλες σε εκλεκτά προϊόντα, αναβιώνεις αρχαίες γευστικές παραδόσεις... αυτές είναι οι γαλλικές σπεσιαλιτέ
ΜΗΛΊΤΗΣ
Φτάνει στην Νορμανδία και την Βρετάνη, όπου σήμερα παράγεται ο μοναδικός ΠΟΠ μηλίτης, τον 5ο και 6ο αιώνα
από θαλάσσης και συγκεκριμένα από
την ισπανική περιοχή της Μπισκάγια.
Ανάμεσα στις διαφορετικές εκδοχές
-brut, demisec, doux- υπάρχει και ο
μηλίτης bouché, ο ανθρακούχος, σε
φιάλες με πώμα από φελλό που κουμπώνει όπως εκείνος της σαμπάνιας.
ΚΟΝΙΆΚ
Το λικέρ των θεών, όπως το χαρακτήρισε ο Βίκτωρ Ουγκώ, κάνει την

Μουστάρδα

© Alain Doire, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

επίσημη εμφάνισή του στο Cognac
στην πεδιάδα της Charente το 1700,
εποχή όπου ιδρύονται τα μεγαλύτερα
αποστακτήρια: Martell, Rémy Martin,
Hennessy, Otard και Courvoisier.
Λέγεται, μάλιστα, ότι ο Ναπολέοντας
πήρε μαζί του στην εξορία στο νησί
Αγία Ελένη το αγαπημένο του κονιάκ
Courvoisier.
ΚΡΈΠΕΣ Ή GALETTES
Σύμβολο της Βρετάνης και τέλειες
με τον μηλίτη: Οι κρέπες είναι γλυκές, φτιαγμένες από σιτάλευρο. Από
την άλλη, υπάρχουν και οι αλμυρές
galettes με αλεύρι φαγόπυρου, με
το χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα
του που το έφεραν από την Ανατολή
οι Σταυροφόροι και ονομάστηκε έτσι
Galettes

© GRATIEN Jean-Patrick
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από τους κατοίκους της Βρετάνης, με
την δούκισσα Αννα της Βρετάνης να
το καλλιεργεί τον 15ο αιώνα.
ΜΟΥΣΤΆΡΔΑ
Η μουστάρδα στα γαλλικά λέγεται
moutarde, λέξη που προέρχεται από
το λατινικό mustum ardens, δηλαδή
φλογερός μούστος γιατί οι σιναπόσποροι ανακατεύονταν με καυτό μούστο σταφυλιών. Βέβαια η... φλόγα της
οφείλεται και στην πικάντικη γεύση της.
Σήμερα η πιο διάσημη μουστάρδα είναι
εκείνη της Dijon, αλλά η πρώτη εταιρία παραγωγής μουστάρδας ιδρύθηκε
το 1747 στο Παρίσι από τον AntoineClaude Maille, που τροφοδοτούσε την
αυλή. Σήμερα η εταιρία Maille παράγει
πάνω από 80 εκδοχές μουστάρδας!

Καμαμπέρ

© jackmac34, Pixabay

Κονιάκ Martell

© Brigitte Bloch, CRT Nouvelle-Aquitaine

ΚΑΜΑΜΠΈΡ
Δημιουργήθηκε το 1791 από μία
αγρότισσα, την Marie Harel, η οποία
βρήκε τη συνταγή από έναν ιερέα που
κρυβόταν στο χωριό της κατά την
περίοδο της Γαλλικής επανάστασης.
Είναι το πιο διάσημο τυρί της Νορμανδίας και ίσως ολόκληρης της Γαλλίας
και πολλοί έχουν προσπαθήσει να μιμηθούν. Το 1890 ο μηχανικός Ridel
εφευρίσκει το στρογγυλό ξύλινο κουτί
για να την προστασία του τυριού και
την αποστολή του σε όλο τον κόσμο.
Βότανα Προβηγκίας

© HOCQUEL Alain, Vaucluse, Provence

ΒΌΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΗΓΚΊΑΣ
Από το 2003 διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας, το label rouge, και μία
πολύ συγκεκριμένη σύσταση: 26%
δενδρολίβανο, 26% θρούμπη, 26%
ρίγανη, 19% θυμάρι και 3% βασιλικό. Υπάρχουν περισσότεροι από 100
παραγωγοί βοτάνων της Προβηγκίας
που δίνουν ζωή και άρωμα στις κουζίνες της νοτιοανατολικής Γαλλίας.
ΣΟΚΟΛΆΤΑ
Φτάνει στην Γαλλία, και συγκεκριμένα
στην Bayonne όπου ξεκινούν να δραστηριοποιούνται οι πρώτοι παραγωγοί
και τεχνίτες, από την Ισπανία στα τέλη
του 1500. Αρχικά φτάνει ως ρόφημα
που λάτρευαν στην αυλή των Βερσαλλιών, και στη συνέχεια ακολουθεί η

ρευστή μορφή της. Ο Antoine Brutus
Menier ανακαλύπτει το 1836 την μπάρα σοκολάτας. Εδώ και 25 χρόνια το
Παρίσι φιλοξενεί την Παγκόσμια Έκθεση Σοκολάτας και η επόμενη είναι προγραμματισμένη για τις 30 Οκτωβρίου
ως τις 3 Νοεμβρίου 2019.
ΧΕΙΡΟΠΟΊΗΤΟ ΒΟΎΤΥΡΟ
Τον Μεσαίωνα το βούτυρο γίνεται το
λίπος για το μαγείρεμα από τους φτωχούς χωρικούς κύριως στην Βρετάνη και
την Νορμανδία. Τη δεκαετία του 1960
εδραιώνεται η βιομηχανική παραγωγή
του, αλλά το χειροποίητο βούτυρο είναι
πάντα περιζήτητο. Είναι αδιαμφισβήτητα
γαλλική σπεσιαλιτέ και κυκλοφορεί σε
διάφορες γεύσεις: Αncienne, d'antan,
beurre salé ή demi-salé της Βρετάνης.

ΑΝΘΌΣ ΑΛΑΤΙΟΎ
Το όνομά του είναι ρομαντικό, Fleur
de sel, και περιγράφει τους ντελικάτους κρυστάλλους του αλατιού
που συγκεντρώνονται στις αλυκές
της Camargue στην Μεσόγειο, στην
Guérande και στα νησιά Noirmoutier
και Ré του Ατλαντικού. Ο ανθός αλατιού εκτιμάται από τους μεγαλύτερους
σεφ για τη μοναδική του γεύση και την
παραδοσιακή επεξεργασία του. Από
το 1856 έχει λάβει την αναγνώριση
Produit de France.

Ανθός αλατιού

© GRATIEN Jean-Patrick
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Η Γαλλία μετά μουσικής
Από την ροκ, στην ηλεκτρονική, από την τζαζ στην τέκνο. Η μουσική και τα εντυπωσιακά φεστιβάλ είναι ένας καλός λόγος για
να σχεδιάσετε ένα ταξίδι στην Γαλλία.

Α

πό το 1800 μέχρι σήμερα, η
γαλλική μουσική διαδραματίζει πάντα έναν σημαντικό
ρόλο στην κοινωνία. Αρκεί να
σκεφτεί κανείς την opéra comique που
πρωταγωνίστησε στα σαλόνια των ευγενών του 1800, μέχρι να φτάσει στα
παρισινά καμπαρέ. Σήμερα η γαλλική
μουσική αγκαλιάζει όλα τα είδη ακόμα

και τα πιο διαφορετικά και ενώνει τον
κόσμο κάθε ηλικίας. Αν αυτός δεν είναι
λόγος για να ταξιδέψεις στην Γαλλία,
ποιος είναι;
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
Η Disneyland® Paris και οι Κάννες
ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους
θαυμαστές της ηλεκτρονικής μουσιElectroland Disneyland® Paris
© Disney
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κής με το Electroland και το Plages
Électroniques. Όποιος υποστηρίζει ότι
η Disneyland® Paris είναι ένας χώρος
αποκλειστικά για παιδιά κάνει λάθος.
Το επιβεβαιώνει το Electroland (57/7), το φεστιβάλ που εδώ και τρία
χρόνια μετατρέπει το πάρκο της Walt
Disney Studios σε ένα πραγματικό
πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Αφορμή, λοιπόν, να επιστρέψετε στο Παρίσι
όταν η ατμόσφαιρα της Disneyland
Paris γίνεται ακόμα πιο μαγική και
πιο γιορτινή. Την ίδια ώρα, το Plages
Électroniques (Κάννες 9-11/8) είναι
το πολυαναμενόμενο φεστιβάλ που
από το 2006 ξεσηκώνει χιλιάδες κόσμου στην παραλία, με line-up που
περιλαμβάνουν διεθνείς καλλιτέχνες.
Είναι, επομένως, η κατάλληλη ευκαιρία για να γνωρίσει κανείς μία από τις
πιο όμορφες περιοχές της Κυανής
Ακτής. Όποιος, από την άλλη, επιθυμεί να ανακαλύψει την Κορσική θα
μπορούσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός της διοργάνωσης του φεστιβάλ
Calvi on The Rocks (5-10/7). Το lineup προβλέπει μερικούς από τους πιο
ενδιαφέροντες DJ του κόσμου της
house, techno, disco και soul σκηνής.
Είναι το ιδανικό event για να κατεβάσετε διακόπτες και να απολαύσετε τις
παραλίες του νησιού.

Calvi on the Rocks

© Nicolas ALLEGUEDE

ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΉ
Ένα ραντεβού που δεν επιτρέπεται να χάσει κανένας ρόκερ είναι το
Lollapalooza (20-21/7). Αυτό το φεστιβάλ ξεκίνησε το 1991 και πλέον
θεωρείται cult ανάμεσα στα αμερικανικά φεστιβάλ. Φτάνει στο Παρίσι,
στον ιππόδρομο της Longchamp για
δύο ημέρες που προμηνύονται αξέχα-

στες με καλλιτέχνες όπως Depeche
Mode, The Killers, Kasabian, Noel
Gallagher’s High Flying Birds. Από τις
23 ως τις 25 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το Rock en Seine, σημαντικό φεστιβάλ στα δυτικά του Παρισιού
(Domaine National de Saint-Cloud),
με καλλιτέχνες όχι μόνο της ροκ σκηνής. Φέτος είναι προγραμματισμένες
Rock en Seine

© Victor Picon

οι εμφανίσεις των The Cure και Major
Lazer.
ΤΖΑΖ
Για τους λάτρεις της τζαζ επισημαίνουμε το Nice Jazz Festival (16-20/7) στην
υπέροχη Νίκαια και το Jazz à Juan (1221/7) που πραγματοποιείται στον μοναδικό πευκώνα της Ζουάν-λε-Πεν.
ΓΙΟΡΤΉ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΉΣ
Το θερινό ηλιοστάσιο στην Γαλλία «κατοχυρώνεται» με τη Γιορτή της Μουσικής
(21/6). Από το 1982 αυτή η εκδήλωση
καταγράφει έναν ολοένα αυξανόμενο
αριθμό επισκεπτών που συρρέουν για
να ακούσουν τους αγαπημένους καλλιτέχνες τους, οι οποίοι εμφανίζονται
δωρεάν. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γιορτή
της Μουσικής θεωρείται πλέον εκδήλωση ευρωπαϊκού επιπέδου. Ανάμεσα
στα υπόλοιπα φεστιβάλ ξεχωρίζει το
Eurokèennes di Belfort (4-7/7) που συγκεντρώνει διαφορετικά είδη μουσικής.
Φέτος, μεταξύ των καλλιτεχνών που θα
εμφανιστούν συμπεριλαμβάνονται οι
The Chainsmokers, Interpol, Slash. Τέλος, όποιος επιθυμεί να ανακαλύψει τις
νέες μουσικές τάσεις, προτείνουμε το
Les Rencontres Trans Musicales (Parc
Expo στην Rennes, αρχές Δεκέμβρη).
της Manuela Vituli
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Πού να μείνετε

Πέντε ξεχωριστές νύχτες
Πού θα μείνετε στις διακοπές; Το κλασικό ξενοδοχείο αλλάζει
εμφάνιση. Παρακάτω θα βρείτε πέντε διαφορετικές ιδέες καταλυμάτων σε όλη την Γαλλία για να περάσετε μία ξεχωριστή
νύχτα.

Κ

ΟΙΜΗΘΕΊΤΕ… ΣΤΟ ΠΊΣΩ
ΜΈΡΟΣ ΕΝΌΣ ΜΑΓΑΖΙΟΎ
Στην Μασσαλία μπορείτε να περάσετε τη νύχτα
σας σε ένα διαμέρισμα πάνω από
το ιστορικό Maison Empereur, το
πιο παλιό σιδηροπωλείο της Γαλλίας
που άνοιξε το 1827. Βρίσκεται στον
αριθμό 4 της rue des Récollettes,
στην καρδιά της πόλης, και μόλις περάσετε την είσοδο θα σας ταξιδέψει
στο χρόνο με έγγραφα και παλιές
φωτογραφίες σε ένα διαμέρισμα
120 τμ. με σαλόνι, διπλό υπνοδωμάτιο, μπάνιο, μπαλκόνι και κουζίνα.
Ξύλο, σίδερο, άρωμα κεριού, σαπουνιού Μασσαλίας και χαρτιού από την.

ΚΟΙΜΗΘΕΊΤΕ… ΔΊΠΛΑ ΣΕ ΈΝΑ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΌ ΑΒΒΑΕΊΟ
Δεν πρόκειται για ένα απλό Αββαείο.
Το Hostellerie είναι προσαρτημένο
στο ρωμανικό Αββαείο της Celle που
χρονολογείται στον 12ο αιώνα και βρίσκεται στην καρδιά των αμπελώνων
της Var. Πέρασε στην ιδιοκτησία του
Alain Ducasse το 1999, ανακαινίστηκε πλήρως το 2011 και έγινε συνώνυμο της φινέτσας, της συντροφικότητας και της χαλάρωσης. Το ονειρικό
πλαίσιο συμπληρώνει μία βόλτα στο
πάρκο με τα αιωνόβια πεύκα, στον
κήπο ή το περιβόλι. Είναι πέντε αστέρων, διαθέτει δέκα δωμάτια και άψογες σουίτες, βραβευμένο εστιατόριο,

Maison Empereur, Μασσαλία
© Frédéric Tchalekian

www.empereur.fr
Αρμενία… μία μοναδική εμπειρία.
Hostellerie de L'Abbaye, La Celle
© Pierre Monetta
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πισίνα και υπηρεσία μασάζ. Είναι ένας
χώρος αδιαμφισβήτητης γοητείας σε
σχετικά προσιτές τιμές.
www.abbaye-celle.com
ΚΟΙΜΗΘΕΊΤΕ… ΣΕ ΜΊΑ ΤΡΆΠΕΖΑ
Είναι πέντε αστέρων και βρίσκεται στην
σικ συνοικία της Opéra, στον αριθμό 20
της rue de la Fayette, κοντά στο Place
Vendôme. «Γεννήθηκε» στην έδρα μίας
ιστορικής τράπεζας σε ένα κτίριο των
αρχών του 1900 που διαμορφώθηκε σε
ξενοδοχείο το 2009. Με επιβλητική πρόσοψη και ατμόσφαιρα Belle Époque, με
μία τεράστια αίθουσα υποδοχής κάτω
από έναν θεαματικό κρυστάλλινο θόλο,

Mercure, Poitiers
© William Denizet

www.accorhotels.com
με 91 δωμάτια και σουίτες που συνδυάζουν το στυλ Haussmann με το πιο σύγχρονο και τολμηρό. Αξίζει να σημειωθεί
και η συλλογή έργων Τέχνης από την
Αίγυπτο, την Ρώμη και την προ-Κολομβιανή εποχή. Θα νιώσετε ασφαλείς σαν
σε ένα θησαυροφυλάκιο.

Hôtel Banke, Παρίσι

© Hotel Banke Paris, Derby hotels Collection

www.hotel-banke.com
ΚΟΙΜΗΘΕΊΤΕ… ΣΕ ΜΊΑ
ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΟΥ 1800
Στο Poitiers, πόλη Τέχνης και ιστορίας
της Νέας Ακουιτανίας, το τεσσάρων
αστέρων Mercure Poitiers Centre του
ομίλου AccorHotels έχει έδρα στην
καρδιά της πόλης στον αριθμό 14 της
Édouard Grimaux και βρίσκεται στο
εσωτερικό ενός ναού Ιησουιτών του
1854. Τα δωμάτια έχουν κατασκευαστεί στο κλίτος του ναού, έχουν ροζέτες και εντυπωσιακά παράθυρα. Οι
νεογοτθικές κολόνες πρωταγωνιστούν
στο μπαρ και το εστιατόριο, ενώ η
ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο μοναδική χάρη στη σύγχρονη διακόσμηση.
ΚΟΙΜΗΘΕΊΤΕ… ΣΕ ΈΝΑΝ
ΑΡΧΑΊΟ ΠΎΡΓΟ
Η παράκτια ζώνη της Κορσικής είναι
«στολισμένη» με πύργους παρατήρησης και άμυνας που χρονολογούνται

από την Γενοβέζικη Κυριαρχία ανάμεσα
στον 15ο και 16ο αιώνα. Ο Πύργος της
Micalona ανακαινίστηκε με σεβασμό
στην παράδοση και μετατράπηκε σε θερινή κατοικία. Βρίσκεται στο Abbartello
στη δυτική ακτή, κοντά στην προϊστορική Filitosa, και σε απόσταση μόλις δέκα
λεπτών με τα πόδια από μία μεγάλη παραλία και δέκα λεπτών οδήγησης από
το Porto Pollo. Με σαλόνι, βεράντα,
μπάνιο που χτίστηκε στο βράχο, κουζίνα
και δύο υπνοδωμάτια. Επιπλέον, διαθέτει και πισίνα στο βράχο με θέα προς τη
θάλασσα που κόβει την ανάσα.

Πύργος της Micaolona
© Tour Génoise Micalona

www.domaine-de-logliastru.com
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Ατζέντα
ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ
Tour de France: 100 χρόνια… κίτρινης μαγείας
Το Tour de France είναι ο μύθος του αθλητισμού, με την θρυλική κίτρινη φανέλα που αποτελεί επίσημο σύμβολο και «γεννήθηκε» ακριβώς πριν 100 χρόνια. Από τότε την φόρεσαν σπουδαίοι
πρωταθλητές: Ο Eddy Merckx πρώτος στην κατάταξη κατέχει
το ιστορικό 96 ημερών της κίτρινης φανέλας, ενώ ακολουθούν
οι Jacques Anquetil, Bernard Hinault και Miguel Indurain. Φέτος το tour πραγματοποιείται από τις 6 ως τις 28 Ιουλίου, σε 21
σταθμούς και κλασικά με τερματισμό στη Champs-Élysées!
www.letour.fr
60ο Grand Prix της Formula 1
Πέρυσι η Formula 1 γιόρτασε τη μεγάλη της επιστροφή στην
Γαλλία έπειτα από δέκα χρόνια απουσίας. Το 2019 το σιρκουί
Paul Ricard στο Le Castellet της Προβηγκίας θα φιλοξενήσει το 60° γαλλικό Γκραν Πρι της Formula 1. Ραντεβού από
τις 21 ως τις 23 Ιουνίου με τρεις ελεύθερες δοκιμές και τον
αγώνα που θα κριθεί στις 23. Συναυλία την τελευταία ημέρα
και ένα πάσο sur mesure για τρεις ημέρες.
www.gpfrance.com
ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΈΣΕΙΣ
Η Νορμανδία γιορτάζει την 75η
επέτειο από την Απόβαση
Οι διεθνείς εορτασμοί για την 75η επέτειο από την Απόβαση
θα πραγματοποιηθούν στις 6 Ιουνίου παρουσία βετεράνων,
αρχηγών κρατών και υπουργών από ολόκληρο τον κόσμο.
Όλη η περιοχή δραστηριοποιείται από τον Μάρτιο ως τον Αύγουστο με πυροτεχνήματα στην ακτή, τεράστιο πικ-νικ στην
παραλία Omaha, χορούς της απελευθέρωσης, πτώση με
αλεξίπτωτο στο Sainte-Mère-Église και πολλά ακόμα.
www.normandie-tourisme.fr

1

2

Βρετάνη, καλώς ορίσατε στο Κέλτικο Φεστιβάλ του Lorient
Ραντεβού με το Κέλτικο Φεστιβάλ του Lorient και την Μεγάλη
Παρέλαση των Κέλτικων Εθνών από τις 2 ως τις 11 Αυγούστου.
Μην χάσετε τις Κέλτικες Βραδιές με αφηγήσεις, θρύλους,
σκηνές από την καθημερινότητα του χθες και του σήμερα για
πέντε νύχτες, με μουσικούς από την Σκωτία, την Ιρλανδία, την
Ουαλία (που φέτος είναι η τιμώμενη χώρα), τη Νήσο του Μαν,
τις Αστούριες, την Γαλικία…
www.festival-interceltique.bzh

29/9) και Τα καλύτερα των δασκάλων (9/11/2019-9/2/2020).
https://museematisse.fr
Το έτος Ρενουάρ
Στις 3 Δεκεμβρίου 1919, ακριβώς πριν 100 χρόνια, «έσβηνε»
στο σπίτι του στο Cagnes-sur-Mer, που σήμερα έχει μετατραπεί σε μουσείο, ο Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ. Ένα πλούσιο
πρόγραμμα χαρακτηρίζει το έτος Ρενουάρ στην Cagnes με
δύο σημαντικές εκδηλώσεις: Την έκθεση Ρενουάρ με τους
πίνακες στην Les Collettes (15/6-22/9) και το ατελιέ στον
κήπο που ανακατασκευάστηκε όπως ακριβώς ήταν (εγκαίνια
στις 21/9) με μία μόνιμη έκθεση του καλλιτέχνη.
www.cagnes-sur-mer.fr/culture/musee-renoir/

150 χρόνια από την γέννηση του Ματίς
Ο Ανρί Ματίς γεννήθηκε στο Le Cateau-Cambrésis στις 31
Δεκεμβρίου του 1869, ακριβώς πριν 150 χρόνια. Μία όμορφη
ιδέα είναι να επισκεφθείτε τη γενέτειρά του στο μουσείο που
ο ίδιος θέλησε να δημιουργηθεί το 1952 και όπου δώρισε 82
έργα από την προσωπική συλλογή του. Το μουσείο για την επέτειο γέννησής του θα πραγματοποιήσει δύο εκθέσεις αφιερωμένες στον Ματίς: Η δημιουργικότητα απαιτεί κουράγιο (9/3-

Λυών, η Γιορτή των Φώτων
Αυτή θα είναι η 30η Γιορτή των Φώτων που προγραμματίζεται
από τις 5 ως τις 8 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τέσσερις βραδιές
όπου το φως μεταμορφώνει σε κοσμήματα τα μνημεία της
πόλης και οι μεγάλοι καλλιτέχνες καλούν τους επισκέπτες να
ανακαλύψουν τους δρόμους, τις πλατείες, τα κτίρια σε μία
πραγματικά μαγική ατμόσφαιρα. .
www.fetedeslumieres.lyon.fr
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1. Tour de France - © Paris Tourist Office - Marc Bertrand
2. Grand Prix Formula 1 του Le Castellet - © Frédéric Le Floch' / DDPI
3. Γιορτή των Φώτων, Λυών - © Muriel Chaulet
4. Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι - © CRT IDF/Gelot

GRANDI MOSTRE
Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο Λούβρο
Στο Μουσείο του Λούβρου πραγματοποιείται μία ξεχωριστή
έκθεση αφιερωμένη στον Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Από τις
24/10/2019 μέχρι τις 24/2/2020 θα παρουσιαστεί ένα μοναδικό
σύνολο έργων που μόνο το Μουσείο θα μπορούσε να συγκεντρώσει, σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα σχέδια και έργα
του Δασκάλου. Το Μουσείο συντηρεί πάνω από το ένα τρίτο
των έργων του Ντα Βίντσι (14 με 17 πίνακες αποδίδονται στον
Ντα Βίντσι). Πέρα από τα έργα που έφερε μαζί του στην Γαλλία
και στη συνέχεια αγόρασε ο Φραγκίσκος Α’, ανάμεσά τους η
Τζοκόντα, θα εκτεθούν η Παναγία των Βράχων και το La Belle
Ferronnière που αγόρασε ο Λουδοβίκος ΙΒ΄ της Γαλλίας, καθώς
και 22 σχέδια. Μερικά από τα ξεχωριστά σχέδιά του, σε γαλλικό χαρτί, αποτυπώνουν τη μελέτη του για έργα που ήθελε να
πραγματοποιήσει, καθώς και σημειώσεις για τους εορτασμούς
του βασιλιά, όπως και σχέδια ενός μνημειώδους γλυπτού με
θέμα την ιππασία. Είναι μία ευκαιρία να συγκεντρωθούν πέντε
αριστουργήματα μεγάλου μεγέθους του μουσείου, τα σχέδια
και οι πίνακες που άφησε κληρονομιά ο Δάσκαλος.
www.louvre.fr

4
Η επέτειος του Ναπολέοντα στο Αιάκειο
Πριν 250 χρόνια, στις 15 Αυγούστου 1769, γεννήθηκε στο
Αιάκειο της Κορσικής ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Η πόλη
τον θυμάται με μία πλούσια ατζέντα εκδηλώσεων. Ξεχωρίζουν οι Ημέρες του Ναπολέοντα στις 13, 14, 15/08 κατά
τις οποίες θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις, χοροί, ιστορικές
αναπαραστάσεις… Μη χάσετε τα Ραντεβού με τον Ναπολέοντα κάθε Παρασκευή τον Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο και Νοέμβριο στο Espace Jean Schiavo του
Γραφείου Τουρισμού: Ένα θέαμα μίας ώρας που αναβιώνει την ιστορία με ηθοποιούς. Εντυπωσιακή η Αλλαγή της
Αυτοκρατορικής Φρουράς στην Place Foch κάθε Πέμπτη
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και φέτος με δύο επιπλέον ημερομηνίες τον Ιούνιο και δύο τον Σεπτέμβριο. Από τις 17 ως
τις 19/10, το Lume – Ναπολέων και η οικογένειά του, είναι
ένας νυχτερινός περίπατος στην καρδιά της πόλης με βίντεο, ιστορικές προσωπικότητες και μέλη της οικογένειας
του αυτοκράτορα. Σημείο κλου, ένας χάρτης της ιστορίας
του Ναπολέοντα. Για όλες τις εκδηλώσεις επισκεφθείτε το
www.ajaccio-tourisme.com
Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις στην Γαλλία:
france.fr/fr/maintenant-en-france
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Χαρτης

Bassin Minier

Beffrois

Λιλ

Παγκόσμια κληρονομιά της
UNESCO

Αμιένη

Ρενς

ΥΑ

Σ
Sites Le Corbusier
Chartres

ΒΡΕΤΑΝΗ

Provins

Ορλεάνη
Ανζέ

Νάντη

ΠΕΪ ΝΤΕ
ΛΑ ΛΟΥΑΡ

ΛΙ

ΓΗ

ΡΑ

Τουρ

Σ

Πουατιέ

Saint-Savin-sur-Gartempe

ΓΑ
ΡΟ
ΑΣ

ΥΝ

Τουλούζη

ΝΟΣ

Causses e Cévennes

Πουάντ-α-Πιτρ

Καρκασσόν

ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ

Σαιν-Τροπέ

Λ'Ιλ-Ρους
Καλβί

Villefranche-de-Conflent

Golfe de Porto

Μπαστιά

ΚΟΡΣΙΚΗ

Πόρτο Βέκιο
Μπονιφάτσιο

Τζαουτζί

Σαιν-Ντενί

Lagons de Nouvelle-Calédonie

Νουμεά

Pitons, cirques et remparts

ΝΕΑ
ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

ΡΕΫΝΙΟΝ
ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ

Ταπουταπουατέα

Παπεέτε

Μαριγκό
Γουσταβία
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Tolone

ΜΑΓΙΟΤ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

Cabanon Le Corbusier

Αιάκειο

ΓΑΛΛΙΚΗ
ΓΟΥΙΑΝΑ
Φορ-ντε-Φρανς

Νίκαια

Αιξ-αν-Προβάνς

Μασσαλία

ΓΑΛΛΙΚΈΣ ΑΠΟΙΚΊΕΣ
Καγιέν

Mont-Dauphin

ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
ΑΛΠΕΙΣ
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

Κανάλι του Μιντί

Mont-Louis

ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ

Αβινιόν

Unité d'habitation

Περπινιάν

Mont Perdu

Orange

Briançon

Αρλ

Μονπελιέ

Λούρδη
Pic du Midi de Bigorre

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ
(ΜΟΝ ΜΠΛΑΝ)

Pont du Gard
Νιμ

Albi

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

france.fr/fr/avant-de-partir

Γκρενόμπλ

Pont d’Arc

ΟΞΙΤΑΝΗ

Μπιαρίτζ
(CAPITALE)

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette

Σαιντ-Ετιέν
ΡΟΔΑ

ΝΕΑ ΑΚΟΥΙΤΑΝΙΑ

Βρείτε όλες τις χρήσιμες
πληροφορίες πριν ταξιδέψετε εδώ:

Λυών

Chaîne des Puys - Maison de la Culture
de Firminy
Ρήγμα της Limagne

Vallée de la Vézère

ΓΙΟΥΡΑ

Salins-les-Bains
Arc-et-Senans

Sites palafittiques préhistoriques
autour des Alpesi

ΩΒΕΡΝΗ
ΡΟΝ-ΑΛΠΕΙΣ

Μπορντό

Μυλούζ

Les Climats du
vignoble de Bourgogne

ΜΑΣΙΦ ΣΑΝΤΡΑΛ

Saint-Émilion

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Chapelle
Notre-Dame-du-Haut
di Ronchamp
Ντιζόν Vauban Μπεζανσόν

Κλερμόν-Φεράν

Λιμόζ
Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Κολμάρ
Neuf-Brisach

Fontenay

ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑ
ΦΡΑΝΣ-ΚΟΝΤΕ

Bourges

Saint-Martin-de-Ré

Cité Frugès

ΓΚΡΑΝΤ ΕΣΤ

Vézelay

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΟΙΛΑΔΑ
ΤΟΥ ΛΙΓΗΡΑ

Στρασβούργο

ΒΟΣΓΙΑ ΟΡΗ

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΚΑΜΠΑΝΙΑ-ΑΡΔΕΝΕΣ - ΛΩΡΡΑΙΝΗ

Fontainebleau
Châteaux de la Loire

Λε Μαν

Coteaux, maisons et
caves de Champagne
Νανσύ

Βερσαλλίες

ÎLE-DEFRANCE

Ρεν

Μετς

Σαλόν-εν-Σαμπάνι

Παρίσι

ΝΑ

Σ

ΚΟ

ΝΟ

ΣΗ

Λε Μον-Σαιν-Μισέλ

Camaret-sur-Mer

Longwy

Ρουέν

Καέν

ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Βρέστη

Ω-ΝΤΕ-ΦΡΑΝΣ

Χάβρη

ΡΗ

Saint-Vaast-la-Hougue

Arras

Σαιν Πιερ

ΣΑΙΝ ΠΙΕΡ ΚΑΙ
ΜΙΚΕΛΟΝ

Μάτα Ούτου

ΤΑΪΤΗ

ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ • ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
www.vivadavinci2019.fr

Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ

Η CENTRE-VAL DE LOIRE
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
500 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΘΕΑΜΑΤΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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