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OOOBlog - Paris Rehberi

Nasıl gidilir: THY, Air France, Pegasus, Atlasglobal ve Onur Air direkt uçuyor. 

Ne zaman gidilir: Paris'in her mevsimi güzel bence. En sevdiğim zamanlar 
Bahar/Sonbahar ayları ve Aralık ayı. Bir kere olsa da şehri yılbaşı süsleriyle 
görmenizi tavsiye ederim. Romantiklik derecesi 10 kat artıyor :)

Vize: Schengen vizesi gerekli.

Konaklama: Paris'teki oteller pahalı ve genelde küçük. Ben genelde lokasyona 
göre seçiyorum kalacağım yeri. Daha önce kalmış olduğum Hotel Astrid veya 
Grand Hotel du Loiret göz atabilirsiniz. Gecelik fiyatlar yaklaşık 100 Euro civarı. 
AirBnB'de de kaldık, o da bir alternatif olabilir.

Paris'te Ulaşım: Paris'in ana havaalanı Charles de Gaulle. Pegasus hariç tüm 
havayolları buraya uçuyor. Şehre ulaşmak için bir kaç seçenek var. Trenle (RER 
B treni) yarım saate Chatelet durağına ulaşabiliyorsunuz. Ücreti tek yön için 10 
EURO. Oradan da şehrin hemen hemen her yerine metro hattı mevcut. Tren 
yolculuğu rahat sayılır, Paris'in gettolarını göre göre şehre ulaşıyorsunuz. 
UBER'le gitmek isterseniz tek yön ücreti 45 Euro. Pegasus ile yolculuk 
ediyorsanız Orly havalimanına ineceksiniz. Buradan da yine trenle ulaşmanız 
mümkün ancak havaalanın hemen içinde tren istasyonu yok. En yakın tren 
istasyonuna giden shuttle servisleri var. UBER 40 Euro tutuyor. Şehir içinde de 
Metro ağı çok geniş. Paris'in trafiği sıkışık olabiliyor o yüzden mutlaka metroyu 
tercih etmenizi öneririm. Yine de arbayla gitmek isterseniz de UBER'i tavsiye 
ederim. Çok yaygın ve araç bulmak kolay oluyor. Bu arada en güzeli yürümek 
tabii ki :)

Program: Paris'i doya doya gezmek için 4 gün ideal süre bence. 3 günlük bir 
kaçamak da yapılabilir ama çok sıkışık bir program olur. Vaktiniz varsa birer gün 
Disneyland ve Versailles Şatosunu görmek için de ekleyebilirsiniz. Örnek bir 
gezi aşağıdaki gibi olabilir.

1. Gün - Best of Paris: Champs Elysee, Eyfel kulesi, Rue St. Honore
2. Gün - Le Marais, Centre Pompidou, Ile St. Louis, Notre Dame, Saint 
Germain
3. Gün - Louvre, Jardin de Tuliers, Opera
4. Gün - Canal St. Martin, Montmartre, Sacre Couer
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1. Gün - Champs Elysee, Eyfel kulesi, Rue St. Honore
 
Champs Elysee (Şanzelize) Paris'in en meşhur bulvarı. Arc de Triomphe'dan 
başlıyor ve Place de la Concorde'a kadar uzanıyor. Paris'e ilk defa 
gidiyorsanız şöyle bir göz atın ama çok vakit kaybetmeyin burada. Aşırı 
turistikleşmiş ve keyifsiz bence. Bir de sakın ama sakın Champs Elysee 
üzerinde yer alan restoranlarda oturmayın. Kazık yersiniz üsütüne bir de kötü 
bir yemek yersiniz ben sizi uyarmış olayım. Yılbaşı dönemi gidiyorsanız durum 
farklı çünkü hava kararınca o süsler gerçekten de pek güzel oluyor. Tavsiyem 
Arc de Triomphe'un tepesine çıkıp bulvara kuşbakışı bakmak. Ya da Place de la 
Concorde'da kurulan dönme dolaba binebilirsiniz. 
 
Gelelim bu bölgede yer alan asıl güzel caddelere. Champs Elysee'ye paralel 
olarak seyreden Rue Saint Honore  tam bir alışveriş cenneti. Burada genelde 
Gucci, Dior gibi pahalı markalar yer alıyor ama sadece o vitrinlerin 
dekorasyonlarını görmek bile keyifli. Diğer favori sokaklarım ise  Avenue 
George V ve Avenue Montaigne. Bu iki cadde de Champs Elysee'den başlıyor 
ve sonuna kadar yürüdüğünüz zaman kendinizi nehir kıyısında buluyorsunuz. 
Hem de Eyfel manzarası karşınıza çıkıyor. Bu iki cadde boyunca Paris'in en 
lüks ve şık otelleri ve mağazaları yer alıyor. Four Seasons ve Plaza Athenee 
otelleri de bu caddelerde yer alıyor. Kıyıya ulaşmışken Palais de Tokyo'ya 
mutlaka uğrayın hatta manazaraya karşı birşeyler için burada. 
 
Eyfel kulesini görmeden dönmeyin. Parisliler ne kadar sevmese de beni her 
seferde büyülüyor. Hava karardıktan sonra ayrı güzel oluyor. Her saat başı ışık 
gösterisi oluyor. Paris'in köprülerinden birinden sadece öyle izlemek bile 
mutluluk veriyor. Eyfel'e çıkmak isterseniz biraz vakit ayırmanız gerekiyor çünkü 
maalesef sıra oluyor :( Doğrusu gerekirse manzara aşağıdan daha etkileyici, 
bence çok vakit harcamayın. Eyfeli izlemek için en güzel manzara tam 
karşısında yer alan Trocadero'dan. Buraya da Champs Elysee'den yürüyerek 
ya da nehir kenarından yürüyerek ulaşabilirsiniz. Bence nehir kenarından keyif 
keyifli yürüyün :) Hatta üşenmeyip biraz daha yürürseniz Pont de Bir Hakeim'e 
ulaşırsınız. Çok iyi Instagram malzemesi çıkar bu köprüden J
 
Mekanlar
Hotel Astrid - Bu bölgede kalmak isterseniz bu oteli tavsiye edebilirim. Fiyatları 
uygun ve ulaşım açısından rahat - 27 Avenue Carnot
Le Relais de L'Entrecote - Antrikotcu, mutlaka gidin - 15 Rue Marbeuf
Jeff de Bruges - Çıkolataları efsane - 71 Rue La Boétie
L'Avenue - Ultra kokoş bir mekan, türk görmek garanti. Atmosfer güzel - 41 
Avenue Montaigne
Chez Francis - Akşam Eyfel manzaralı bir içki için - 7 Place de l'Alma
Monsieur Bleu - Şık bir akşam yemeği veya bir içki almak için baya keyifli - 20 
Avenue de New York
Palais de Tokyo - Müze, İçinde restoranı ve önünde cafesi var - 13 Avenue du 
Président Wilson
Trocadero - Eyfel kulesinin tam karşısında yer alan park
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2. Gün - Le Marais, Centre Pompidou, Ile St. Louis, Notre Dame, 
Saint Germain

Paris'te en çok keyif aldığım semt Le Marais. Sokakları, butikleri, cafeleri hepsi 
çok keyifli. Alışveriş için de çok seçenek var. Saint Paul metro durağında inip 
buraya ulaşabilirsiniz. Le Marais'de yer alan Centre Pompidou'yu da ziyaret 
etmenizi öneririm, özellikle modern sanat ilginizi çekiyorsa. Ayrıca Picasso 
müzesi de Le Marais'de.
Bu arada Le Marais aynı zamanda 'Jewish Quarter' olarak geçiyor. Bu nedenle 
tavsiye ettiğim bazı mekanlar Şabat gününde (Musevi tatil günü) kapalı. Cuma 
akşam üstü kapatıp Pazar sabahına kadar kapalı kalıyor mekanlar. 
Planlamanızı yaparken bunu da dikkate alın mutlaka. Bu semtte mutlaka 
gezmeniz gereken sokaklar: Rue de Rosiers, Rue de Vielle Temple, Place de 
Vosges, Rue des Ecouffes, Rue des Francs Bourgeois, Rue des Archives.
 
Le Marais'i gezdikten sonra Pont Marie'den yürüyerek geçip kuçük bir ada olan 
Ile Saint Louis'e geçin. Küçücük bu adada bir sürü tatlı dükkan ve cafe var 
(Rue Saint Louis en L'Ile). Notre Dame manzarasıyla kahvenizi içip yolunuza 
devam edebilirsiniz. 
 
Pont Saint Louis'den geçip meşhur Notre Dame katedralın yer aldığı Ile de la 
Cite adlı adaya geçerek Notre Dame'ı ve etrafındaki parkı gezebilirsiniz. Oradan 
da köprülerin birinden geçip Quartier Latin üzerinden Saint Germain bölgesine 
ulaşabilirsiniz. Quartier Latin meşhur Sorbonne üniversitesi etrafında 
çevrelenmiş şirin bir semt. Öğrencilerin yoğun olduğu bu bölgede bir sürü 
mekan var. Saint Germain'de ise güzel ve şık restoranlar ve alışveriş imkanları 
yoğun. Uzun alışveriş caddesi olan Boulevard Saint Germain'i mutlaka yürüyün. 
Vaktiniz olursa Jardins de Luxembourg parkına da uğrayın.

Le Marais mekanları
 
Benedict - Çeşit çeşit Eggs Benedict'leriyle kahvaltı için ideal - 19 Rue Sainte-
Croix de la Bretonnerie
Season - Kahvaltı veya öğle yemeği için tavsiye ederim - 1 Rue Charles-
François Dupuis 
Au Rendez Vous des Amis - Kahvaltı için gidip mantarlı omletinden çok 
memnun kalmıştık - 10 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
Breakfast in America - Croissant ve baguette yemekten bıkıp da doyurucu bir 
amerikan kahvaltısı etmek isterseniz. Porsiyonlar devasa - 4 Rue Malher
Au Petite Versailles du Marais - Bu küçük fırın/pastaneyi çok seviyorum. Tart ve 
pötifurları efsane. Croissant ve baguette'leri de öyle. - 1 Rue Tiron
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Bagelstein - Bagelcı - 2 Rue de la Verrerie
Derriere - Le Marais'nin biraz dışında kalıyor ama mutlaka gitmeye değer, aşırı 
tatlı bir mekan - 69 rue des Gravilliers
Ob La Di - Minik bir cafe - 54 Rue de Saintonge
Camille - Öğle veya Akşam yemeği için tipik bir fransız bistrosu - 24 Rue des 
Francs Bourgeois
La Perle - Keyifli bir Marais bistrosu - 78 Rue Vieille du Temple
La Droguerie - 50-60 çeşit krep çeşidi mevcut. Ayaküstü hızlı bir atıştırma için - 
56 Rue des Rosiers
Miznon - Sanırım Paris'te en sevdiğim yer. Pita arası lezzetler - 22 Rue des 
Ecouffes
La Chaise au plaford - Şirin bir ara sokakta yer alan fransız bistrosu - 10 Rue du 
Trésor
Au petite fer a cheval - Minicik, lokal bir mekan. Plat du jour (günün tabağı) 
hergün değişiyor - 30 Rue Vieille du Temple
Les Philosophes - Güzel bir akşam yemeği için - 28 Rue Vieille du Temple
Carrete - Fiyatlar biraz tuzlu ama atmosfer pek keyifli - 25 Place des Vosges
Cafe Hugo - Sıcak çıkolata! - 22 Place des Vosges
L'eclair de genie - Ekler cenneti - 14 Rue Pavée
Le Saint Regis - Mutlaka gidin! Notre Dame manzaralı bir yemek yiyin - 6 Rue 
Jean du Bellay
L'Alimentari - Çok iyi bir Italyan - 6 Rue des Ecouffes
Schwartz's - Jewish Deli, Hamburgerleri meşhur - 16 Rue des Ecouffes
Chez Julien - Romantik bir akşam yemeği için - 1 Rue du Pont Louis-Philippe
Place de Vosges - Marais'in olmazsa olmazı park. Etrafı sanat galerileri ve 
cafelerle çevrili
Le Centre Pompidou - Modern sanat müzesi - Place Georges-Pompidou
Hotel du Loiret - Grand kelimesi sizi yanıltmasın, odalar aşırı minnoş ama 
Marais bölgesinin tam göbeğinde olması benim çok hoşuma gitmişti. Uygun 
fiyatlı bir yer arıyorsanız tavsiye edebilirim - 8 Rue des Mauvais Garçons
 
Saint Germain mekanları
 
Eggs & Co - Güne güzel bir yumurtayla başlamak için - 11 Rue Bernard Palissy
Les deux Magots ve Cafe de Flore - Eminim ki daha önce duymuşsunuzdur bu 
mekanların adını, Türk görmek garanti :) - 172 Boulevard Saint-Germain
Le Hibou - Güzel havada dışarıda oturması çok keyifli, özellikle sabah ve öğle 
saatlerinde güzel - 16 Carrefour de l'Odéon
Le Marche de Saint Germain - Kocaman kapalı bir pazar - 4-6 Rue Lobineau
Strada Cafe - Quartier Altin'de şirin bir cafe - 24 Rue Monge
Ralphs - Ralph Lauren'in restoranı, avlusu pek keyifli - 173 Boulevard Saint-
Germain
Le Relais D'Entrecote - Mutlaka bir akşam burada yiyin, gerçekten çok lezzetli 
ve keyifli - 20 Rue Saint-Benoît
Shakespeare & Co - Çok şeker bir kitapçı - 37 Rue de la Bûcherie
Pont Des Arts - Meşhur kilitlerle dolu köprü 
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3. Gün - Louvre, Jardin de Tuliers, Opera

Gelelim Paris'in en şık bölgelerine. Bir kere Louvre müzesi burada yer alıyor. 
Meşhur Mona Lisa'ya ev sahipliği yapan bu müze mutlaka görülmeli. İçi de dışı 
da bayağı etkileyici. Müzeyi gezmek istemeseniz de Louvre'nin avlusunu gezip 
orada bir kahve için derim. Bu arada ilginizi çekmiyorsa, ayıp olur şimdi bi girip 
gezelim diyerek gitmeyin. Hem verdiğiniz paraya yazık hem de harcadığınız 
vakite. Korkmayın kimse sizi yargılamaz :) Paris zaten kocaman bir açık hava 
müzesi. İlgiliyseniz de en az 2-3 saatinizi Louvre için ayırın. 
Louvre'ye hemen komşu devasa park 'Jardin de Tuliers' yer alıyor. hava 
müsade ediyorsa bu parkı da mutlaka gezin. Louvre'nin yer aldığı Rue de 
Rivoli'den başlayıp Boulevard Haussmann'a kadar yürüyüp Galeries 
Lafayette'i gezebilirsiniz. Arada Rue Saint Honore, Place Vendome, Galerie 
Vivienne gibi durakları da atlamayın. 
Bir de çok sevdiğim Rue Montorgueil'i ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu 
sokakta hem pazar kuruluyor hem de sıra sıra cafeler ve restoranlar var. 
Kahvaltıyı burada edip ardından Louvre'yi ziyaret edebilirsiniz. Arada kendinizi 
sokak keşfine ve alışverişe bırakıp güzel bir patisserie'de tatlı 
yiyebilirsiniz. Akşam da süslenip püslenip bu bölgedeki şık mekanlardan birinde 
birşeyler içip günü sonlandırabilirsiniz.
 
Louvre/Opera mekanlarıMLXL
Le Pain Quotidiene - Kahvaltı için - 2 Rue des Petits Carreaux
Stohrer - Minik bir pastane - 51 rue Montorgueil
Cafe Ruc - Louvre sonrası güzel bir öğle yemeği için şık bir fransız
bistrosu - 159 Rue Saint Honoré
Le Cafe Marly - Louvre'ye gitmişken burada bir kahve içebilirsiniz - 93 Rue de 
Rivoli
Eric Kayser - Bu çevrede bir kaç şubesi olan başarılı patisserie - 16 Rue des 
Petits Carreaux ya da 4 Rue de l'Échelle
Angelina - Turistik ve pahalı olmasına rağmen bir Paris klasiği - 226 rue de 
Rivoli
L'Eclair de Genie - Ekler cenneti - 32 Rue Notre Dame des Victoires
Fauchon - Patisserie! - 26 Place de la Madeleine
Le Souffle - Tatlı/tuzlu devasa sufleler - 36 rue du Mont Thabor
Canard & Champagne - Ördek seviyorsanız mutlaka gidin - 57 Passage des 
Panoramas
Kong - Manzarası çok iyi, akşam birşeyler içmek için gidebilirsiniz - 1 rue du 
Pont Neuf
Hotel Costes - Akşam birşeyler yemek/içmek için çok keyifli, dresscode şık - 
239-241 Rue Saint Honoré
Galeries Lafayette - Meşhur department store, mutlaka bir kere gezin - 
40 Boulevard Haussmann
Galerie Vivienne - Keyifli bir pasaj - 6 rue Vivienne
Colette - Gezmesi pek keyifli konsept mağaza - 213 rue Saint Honore
Kiliwatch - Çok keyifli bir mağaza - 64 Rue Tiquetonne
Louvre - İçini gezmeseniz bile mutlaka çevresini ve avlusunu gezin
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4. Gün - Canal St. Martin, Montmartre, Sacre Couer
 
Gününüze Canal Saint Martin'e giderek başlayabilirsiniz. Özellikle güzel 
havada keyifli oluyor. Minik kanalın etrafında cafeler ve restoranlar yer alıyor. 
En yakın metro durakları République ya da Jacques Bonsergent durakları.
 
Ardından Montmarte semtini ve Sacre Coeur kilisesine gidin mutlaka. Şehir 
merkezinin biraz dışında kalıyor o yüzden metro veya Uber'le gitmenizi tavsiye 
ederim. En yakın metro durağı Abbesses ya da Barbès - Rochechouart. 
Buradan biraz yürüyerek Sacre Coeur'e çıkan merdivenlere ulaşabilirsiniz. 
Merdiven çıkmak istemeyenler için Finiküler de mevcut. Yukarıya ulaştığınızda 
Paris manzarası sizi bekliyor. Kiliseyi de gezdikten sonra Montmartre semtini 
gezmeye başlayabilirsiniz. Meşhur sokak ressamları bu bölgede yer alıyor. Şirin 
şirin ara sokakları  ve bistrolara  bayılacaksınız. Meşhur Moulin Rouge da 
yakınlarda.
 
Canal St. Martin mekanları
 
Holybelly - Kahvaltı için favori mekanım - 19 Rue Lucien Sampaix
Paperboy - Yine kahvaltı için keyifli bir yer - 137 Rue Amelot
Du Pain et des idees - Kahvaltıyı ayak üstü geçiştirmek isterseniz - 34 Rue 
Yves Toudic
Le Sesame - Kanal kenarında tatlı mı talı mekan - 51 Quai de Valmy
  
Montmartre mekanları
 
Buvette - New York'ta da şubesi olan enfes kahvaltı mekanı - 28 Rue Henry 
Monnier 
Le Cafe Marlette - Keyifli bir kahvaltı adresi - 51 Rue des Martyrs
Rose Bakery - 46 Rue des Martyrs
Cafe Tabac - Kahve ve croissant keyfi - 1 Rue Ravignan
Les Deux Chauves - Keyifli bir akşam yemeği için - 8 Rue Durantin
Brasserie Barbes - Pek keyifli fransız bistrosu - 2 Boulevard Barbès
L'Ete en Pente Douce - Rengarenk sandalyeleri hemen dikkat çekiyor - 8 Rue 
Paul Albert
Chez Plumeau - Bahçesi çok keyifli - 4 Place du Calvaire
Le Consulat - Montmartre'de en sık fotoğrafı çekilen yerlerden biri herhalde. 
Fransız yemekleri - 18 Rue Norvins
Le Moulin de la Galette - Bahçesinde kocaman bir değirmen var, atmosfer çok 
tatlı - 83 Rue Lepic
Marcel - Brunch için çok keyifli - 1 Villa Léandre
Le Petit Parisien - Mekanın adı (küçük Parisli) durumu çok doğru anlatıyor - 28 
Rue Tholozé
Patisserie Boulangerie Boris - Ayak üstü fırın/pastane - 48 Rue Caulaincour
 


