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Elisabeth og jeg kjører bil til og 
fra Spania, vår og høst, som så 

mange av dere gjør. Det er en lang og 
kjedelig tur, synes vi. Derfor pleier 
vi alltid å legge inn et hyggelig opp-
hold underveis, så blir det ikke bare 
transport, men nesten som en ferietur 
i Europa. 

Vi bruker en god del tid på å plan-
legge ruten, og da er kartfunksjonene 
på internett til uvurderlig hjelp, eks 
yahoo maps eller google maps. Vi 
setter opp startsted og sluttsted, og 
får raskeste rute med veibeskrivelse. 
Så legger vi inn flere stopp underveis, 
og få avstand og tid til disse. Drar vi 
i kjøreruten med musen, får vi en al-
ternativ rute, og det kommer opp en 
sammenligning (forskjellen i kjøretid 
og distanse) på rutene. Vi kikker på 
forskjellige ruter og avstander, og fin-
ner overnattingssteder underveis som 

virker hyggelige, og søker etter hotel-
ler på disse. 
Vi bestemte oss for en stopp i Paris 
denne gangen, og fant 2 mulige ruter, 
den vanlige veien rett 
nordover via Barce-
lona, eller den vest-
lige veien om kysten. 
(via Zaragoza og San 
Sebastian).   Siden 
vi ville komme tid-
ligst mulig til Paris, 
valgte vi korteste vei, 
rett nordover. Vi tok 
et søk, og fant at til 
byen Millau er det ca 
90 mil. En grei dags-
etappe. 
Vi søkte på hoteller 
i Millau, (som ligger 
ved den fantastiske 
Viaduct de Millau, en 

gigantisk bro over 
en dyp kløft) og 
fant ganske raskt 
at rett utenfor lig-
ger byen Creissels, 
med det usedvan-
lig sjarmerende 
Hotel Chateau de 
Creissels, som lig-
ger i en borg fra det 
12. århundre. Hel-
digvis er det noe 
modernisert, og vi 
fikk et veldig hyg-
gelig dobbeltrom, 

med utgang til terrasse for 65,- Euro 
(frokost ikke inkl.). Hotellet hadde en 
fantastisk restaurant i den gamle borg-
kjelleren, og for en nydelig tre-retters 
middag med en god vin til betalte vi 

under 100,- Euro! Dette var også tu-
rens gastronomiske høydepunkt.

Fra Millau til Paris er det  ca 65 mil, 
og vi ville komme frem i god tid uten 
å stresse. Vi hadde igjen booket rom 
på internett, jeg søkte på ”hotell pa-
ris”, og fikk opp masse forslag. Det 
kommer bl.a. opp en side med kart, og 
ved å klikke meg inn på det området 
i Paris vi hadde lyst til å bo i (i vårt 
tilfelle, St. Germain, det er et veldig 
hyggelig og rolig strøk, nære til det 
meste, bl.a gangavstand til Latiner-
kvarteret og Notre Dame). Jeg klikket 
på forskjellige hoteller, og satte opp 

Paris er vel en messe verd?
Eller i hvertfall en liten omvei på hjemturen - om den går nordover eller sørover. Vi valgte å ta den 10 mil lange 
omveien (ca 1,5 timer) for å tilbringe et par-tre dager i denne vidunderlige byen. ”Se Napoli og dø” er et eld-
gammelt italiensk uttrykk. Jeg synes kanskje heller man bør se Paris - minst én gang i livet!

Av Bjørn Væthe. Foto: Elisabeth Nilsen og Bjørn Væthe
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Hotel Chateau de Creissels og Viaduct de Millau

Elisabeth foran Versailles - fremdeles i god form før  
1 1/2 time i billettkø.

Glassmaleriene i Notre Dame er fantastiske!
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en del kriterier, bl.a. ønsket jeg par-
kering for bilen. Valget falt etterhvert 
på Hotel Academie i Rue des Saints-
Péres. Ved a dra den lille ”mannen” 
på zoomut-zoominn-stolpen på Go-
ogle Maps og slippe ham utenfor ho-
tellet, så vi bilder av gaten og omgi-
velsene. Bildet kan vris helt rundt, og 
man kan flytte seg fremover, bakover 
og til siden. En veldig god hjelp når 
vi skulle finne hotellet, vi kjente igjen 
gaten og hotellet fra bildene vi hadde 
sett på PC’en et par dager tidligere!

Noe stress ble det på turen inn til Pa-
ris likevel, for det vi hadde glemt å 
tenke på var at det var søndag etter-
middag, og Parisere er som storbyfolk 
flest, de drar på landet i helgen. Stor 
trafikk, og tette motorveier. Da er det 
godt med GPS! Vi hater å sitte stille i 
kø, og valgte å finne alternative ruter 

inn til Paris. Det 
greide GPS’en 
fint, og vi kjørte 
på mindre veier, 
via små landsby-
er en god del av 
det siste stykket 
inn til byen. Om 
vi sparte noe tid 
på dette vet jeg 
ikke, men det var 
mye hyggeligere! 

Mange synes 
kanskje det er 

vanskelig og skummelt å kjøre i Pa-
ris, men ved hjelp av GPS, tålmodig-
het og rolig kjøring går det helt greit. 
Vi valgte likevel å la bilen stå i ga-
rasjen (til 20,- Euro døgnet), og tok 
Metroen, toget og bena fatt.

Elisabeth hadde aldri vært i Versail-
les, så det skulle vi besøke! Vi tok 
toget ut mandag morgen, og var litt 
overrasket over at det var så lite folk 
der. Årsaken til dette var selvsagt at 
Versailles er stengt mandager, fikk vi 

vite - men ikke før vi hadde gått helt 
opp til inngangen. Jaja, vi ruslet litt 
slukøret tilbake til toget - sammen 
med en god del andre som også hadde 
bommet, og returnerte dagen etter. 

Da vi gikk av toget, så jeg et skilt på 
huset tvers over gaten og litt til høy-
re, som forkynte at man kunne kjøpe 
billetter til Versailles her. Dessverre 
tenkte jeg ikke noe på det, vi kunne 
jo kjøpe ved inngangen. Stor tabbe! 
Etter 1 1/2 time i kø i stekende sol 
fikk vi endelig kjøpt billetter, og et-
ter enda et kvarter i kø på den utro-
lig lite hyggelige kafeen på området 
(ha med mat og drikke selv!) kunne 
vi endelig trede inn i selve Versailles-
komplekset. Det var verdt det! Nesten 
hele slottet er åpent for besøkende, og 
den ene fantastiske salen etter den  

andre avløste hverandre, med Speilsa-
len høydepunktet. Man bør nærmest 
sette av dagen for besøk i Versailles. 
Å gå gjennom slottets utallige rom og 
saler tar 2-3 timer, og en pause inni-

Bare takene i Versailles er nok til å ta pusten fra en.

Speilsalen - noe mer storslagent skal man lete lenge etter!

Basilique de Sacre Coeur

Utsikten fra trappen foran Sacre Coeur
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mellom gjør godt. Vi valgte å ikke 
besøke hagen (Les Jardines de Ver-
sailles), med bl.a. det nydelige lille 
slottet til Marie-Antoinette - vel verdt 
et besøk - da vi var godt slitne, spesi-
elt etter å ha stått i billetkøen. 

Da tok vi heller toget tilbake til Paris, 
og spiste en god middag på restaurant 
Boullion Racine, som har sitt fantas-
tiske Art Nouveau-interiør fra 1906 i 
god behold. (se www.bouillon-racine.
com). Restauranten er også listet som 
et historisk monument, men prisene er 
overkommelige. Husk å bestille bord 
i 2. etasje, aller helst ved vinduet!

En tur i Latinerkvarteret er også et 
”must”, men det jeg alltid gjør når jeg 

er i Paris, er å ta turen til Montmartre. 
Her får jeg to ting på én gang: Først 
den utrolig vakre Sacre Coeur-kirken, 
som ligger høyt og fritt, og med en 
storslagen utsikt over hele byen. 

Enda bedre utsikt får man hvis man 
går inn i kirken, og betaler en liten 
sum for å kunne gå opp i tårnet. Trap-
pen foran kirken er alltid full av men-
nesker, som sitter og nyter en hvil, og 
utsikten.

Rett rundt hjørnet for Sacre Coeur 
ligger et av de absolutt morsomste 
stedene å besøke i Paris: Place du Ter-
tre. Plassen er liten, intim og stappfull 
av kunstnere. Her kan man gå rundt 
og beskue verkene til i hvertfall et 
trettitall forskjellige malere, og det er 
minst 10-15 kunstnere som vil tegne 
eller male deg, eller lage din karika-
tur. Én klipper ut profilen din i sort 
papp. Utrolig at det kan ligne så godt!

Etter å ha gått rundt den lille plassen 

og beundret alle kunstner-
nes verker minst 2 ganger, 
greier vi faktisk å finne en 
plass på en av fortauskafé-
ene, i solen, og får en halv 
flaske god Sancerre til 15,- 
euro. Det er dyrt her, men 

det er vel verdt å ta et glass 
vin eller øl, og studere fol-
kevrimmelen en halv times 
tid.

Paris er en aldeles vidunder-
lig by - og pariserne er slett 
ikke så overlegne og nedla-
tende som de (muligens) var 

tidligere. Mange snakker til og med 
engelsk! Vi fikk god service overalt, 
og selv parisiske bilførere utviser (en 
viss grad av) tålmodighet overfor 
utenlandske biler.

Med GPS kommer man seg greit både 
inn og ut av Paris - husk 
bare å se på trafikken også.

Turen anbefales!

Hilsen  
Elisabeth og Bjørn!

Hmmm - var den god?

Takk, den var aldeles utmerket!

En halv flaske Sancerre, takk.

Place du Tertre er et utrolig sjarmerende sted - tross alle turistene
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