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ET MENNESKELIGT
ANSIGT
COSTA RICA
16 DAGES REJSE U JUNGLE, VULKAN, STRAND U REJSE CR28
KVÆK. Der tilberedes frølår i torvehallerne Halles Bocuse.

19. århundrede. Halvdelen af byens befolkning levede da af silkeproduktionen. Lyon var sidste stop på silkevejen –
indtil man fandt ud af at producere silke lokalt.
I dag er Croix-Rousse et bobokvarter
(boheme-), selv om mange af de gamle
huse er revet ned. I La Maison des Canuts, Silkevævernes Hus, demonstreres
de gamle væve, og i butikken sælges
blandt andet silketørklæder.
Silkeproduktion er for længst svundet ind. Nogle i byen taler med nostalgi
om det hedengangne franske monarki
og bonapartismen, de store arvtagere
af luksusproduktet. En udstilling fortæller om oprør blandt de underbetalte
vævere, som blev blodigt undertrykt af
bourgeoisiet. Karl Marx hyldede verdenshistoriens første arbejderoprør.
La Maison des Canuts, rue Ivry 12.

POLA CAFÉ. Pause i designkvarteret Village des Créateurs.
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GODE RÅD
Sådan kommer du dertil
Air France har tre daglige ﬂy til
Paris med direkte forbindelse videre
til Lyon. Rejser man fra København
fredag kl. 13, kan man være i Lyons
lufthavn kl. 17.10. Alternativt kan
man ﬂyve til Paris og tage hurtigtoget TGV videre til Lyon kl. 16.58,
så man er midt i Lyon kl. 18.59.
WWW airfrance.com og
WWW sncf.com
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Kl. 20.30 Tid til bouchon
Gå ned ad bakken via traboules,
1 1 de små passager gennem husene, hvorigennem trillebøre med silkestoffer er blevet bragt frem til fabrikanterne i ly for regn. Butikken La Maison
des Canuts leverer et lille kort med en
turangivelse. Herefter forestår en længere gåtur ud på halvøen, der dannes af
de to ﬂoder. Nu skal der samles appetit.
Intet besøg i Lyon uden at opsøge en
bouchon, en af byens traditionelle restauranter, som byder på retter med
indvolde, hjerne og alskens pølser. Lidt
er ændret på Le Café Comptoir Abel siden åbningen i 1928. Du kan også bede
om lyonsalat med æg, bacon og croutoner eller en helt almindelig steak.
Le Café Comptoir Abel, rue Guynemer 25.
WWW cafecomptoirabel.fr

SØNDAG
Kl. 9 Kunst i verdensklasse
Som gammelt industri- og ﬁnanscenter byder Lyon på en af
Frankrigs fornemste kunstsamlinger.
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Lokal transport
På turistkontoret på Place
Bellecour kan man få Lyon City
Card. Det kan bruges til al offentlig
transport og alle turistattraktioner.
WWW lyon-france.fr
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Cykel langs Rhône-ﬂoden
Lej en cykel, og kør langs
Rhône-ﬂoden til den store park Parc
de la Tête d’Or. Der er græssende
bøﬂer, giraffer bag glasmontrer og
aber i bur. Langs parken mod nord
ligger Cité Internationale med lave
røde bygninger opført af Renzo
Piano, en af arkitekterne bag
Pompidoucentret i Paris. Spis på Cité
33 med udsigt til bygningerne og til
den enorme røde skulptur ’Homme
au téléphone’ – ’Mand med telefon’.
Restaurant 33 Cité
Quai Charles de Gaulle 33
WWW 33cite.com
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Nyd impressionisterne Manet, Pissaro
og Siesly. Men der er også Dufy, Bonnard, Courbet, Picasso, Dubuffet og Bacon m.ﬂ. foruden egyptiske, græske og
romerske samlinger. Museet ligger ud
til den elegante Place des Terraux med
dens fontæne og rådhuset. Gårdhaven
med søjlegange og træer er god at slappe af i.
Musée des Beaux-Arts,
Place des Terreaux 20.

Kl. 12 Filmens vugge
Tag metroen, skift ved SaxeGambetta, og stå af ved Monplaisir Lumière. Brødrene Lumière opfandt
ﬁlmen i 1895, og den store familievilla
er i dag et ﬁlmmuseum, hvor man kan
se verdens første ﬁlm – de varer kun 45
sekunder hver. Her ﬁnder man også
den sidste hangar fra Lumière-fabrikken, hvor verdens første ﬁlm, ’Arbejderne forlader fabrikken’, blev optaget.
Institut Lumière, rue du 1er Film 25.

16.290,-

FRA

ARGENTINA & BRASILIEN
14 DAGES REJSE U TANGO, VANDFALD, SAMBA U REJSE AR02C

13.990,-

FRA

FILIPPINERNE
17 DAGES REJSE U JUNGLEPARADIS MED 25 GAVER U REJSE F59E
FRA

13

BURMA
17 DAGES REJSE U KULTUR, BJERGE, SØER U REJSE 553
FRA

Den nærliggende restaurant
Marguerite er opkaldt efter den
ene af Lumière-brødrenes hustru. Den
har også til huse i en gammel borgerlig
villa og er en del af Bocuse-imperiet.
Man skal dog først og fremmest nyde
det herskabelige sted for de imposante
omgivelser med tunge møbler og velourgardiner, som emmer af Lyons borgerskab.
Restaurant Marguerite,
Avenue des Frères Lumières 57.

15.990,-

SRI LANKA & MALDIVERNE
19 DAGES REJSE U RUNDREJSE OG PARADIS U REJSE SL46

Kl. 14 Skål og velbekomme!

14

9.999,-

FRA

21.990,-

MALDIVERNE
10 DAGES REJSE U SKØN BOUNTY Ø U REJSE M05
FRA

11.690,-

rejser@pol.dk

Find læsernes tip til de bedste
spisesteder i Frankrig på

POLITIKEN.DK/
REJSER

KØBENHAVN: Gothersgade 8L - 1123 Kbh. K tlf 3315 3322
ÅRHUS: Østergade 33 - 8000 Århus C - tlf 3338 0073

www.cctravel.dk

