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DU HAR BRUG FOR TUREN GÅR TIL UANSET HVOR DU REJSER HEN PÅ FERIE!
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VISER VEJ 
TIL STORE OPLEVELSER

POLITIKENS
FORLAG.DK

a Airport/flyforbindelse
A Afstand
b Busforbindelse/-station
B Badestrand
c Camping
d Snorkeldykning
D Scubadykning
e Euro
E Entre
f Færgeforbindelse
F Feriebolig

H
Handicapvenligt/handicap-
facilitet

I Information/turist-
j Swimmingpool
K Knallert/motorcykeludlejning
l Fiskemulighed
n Indkøbsmulighed
o Hotel
P Parkering
q Begivenheder/kalender
Q Vintersport/ski
r Ridemulighed/ridecenter
t Telefon
T Togforbindelse/station
v Vandrerhjem
V Vandretur
w www-adresse
W Windsurfing
x Taxa
y Cykelrute/cykeludlejning

Y Sejlsport/bådudlejning
z Biludlejning
Z Bjergtop/bjergrigt/bjergsport
å Åbningstider
\ Sporvogn

*
Stjerne (Steder at bo og 
spise)

> Sidehenvisning

 

ANDRE NY TTIGE wEbsITEs
www.guideriviera.com Bl.a. alle Rivieraens lystbådehavne, skisteder og 
golfbaner.

www.franceguide.com Det Franske Turistkontors uudtømmelige viden.

www.info-brocantes.com Kalender over loppemarkeder opdelt i regioner.

www.herault-tourisme.com Med dansk version.  Afsnit om faciliteter for 
handicappede.

www.at-rejse-er-at-leve.dk/frankrig.htm Dansk side med rejsebeskriv-
elser, praktiske oplysninger og tips. 

www.scanmaps.dk  Sælger landkort, guider og turforslag.

sYMbOLER I  bOGENT u R E n  g Å R  T I l

Sydfrankrig
Oplev Sydfrankrig med 
TUREN GÅR TIL

Duften af lavendel, hvidløg og 
krydderurter. Lyden af cikader i 
sommervarmen. Og smagen af 
en skarp pastis under platantræ-
erne. Sydfrankrig spænder fra 
baskiske landsbyer i Pyrenæerne 
til liebhavervillaer langs Rivi-
eraen. Fra Kogletoget i Provence 
til verdens dyreste biler i Saint- 
Tropez. Surf med på Sølvkystens 
bølger og spot filmstjerner i 
Cannes.

Turen Går Til Sydfrankrig  
dækker Rivieraen, Sølvkysten, 
Provence, Rhônedalen, Langue-
doc-Roussillon og Pyrenæerne.

bRuG bOGEN, sOM Du REjsER
TUREN GÅR TIL Sydfrankrig er inddelt i 7 geografiske områder. De har 
hver sin farve, som du kan orientere dig efter. Vi har udvalgt de mest 
spændende attraktioner – både de berømte seværdigheder og lokale 
hemmeligheder. Til sidst i hvert kapitel finder du vej til de bedste steder 
at bo og spise. I områder med større byer giver vi også bud på steder at 
shoppe og gå ud i natten. Bogens områder rammes ind af baggrundsar-
tikler og praktisk information. Folde-ud-flapperne giver dig det hurtige 
overblik: oversigtskort, præsentation af bogens områder, et pluk fra det 
lokale spisekort og nyttige websites. God tur!
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14.  uDG AvE

 Rillettes småstykker af 
  gris, kanin eller 
  gås, tilberedt i 
  fedt
 Ris de veau kalvebrisler
 Rognons nyrer
 Tripes kallun
 Veau kalv

 Fjerkræ

 Canard and
 Dinde kalkun
 Magret (de canard) (ande)bryst
 Oie gås
 Pintade perlehøne
 Poussin lille kylling
 Volaille fjerkræ

	 GrøntsaGer

 Ail hvidløg
 Chou kål
 Crudité rå grøntsager
  /råkost
 Endive julesalat
 Épinard spinat
 Légumes grøntsager

 Lentilles linser
 Poireau porre
 Poivron peberfrugt
 Pommes de terre kartofler

 Dessert

 Bavarois fromage
 Chantilly flødeskum med 
  sukker
 Charlotte kage med syltet 
  frugt
 Clafoutis frugtkage
 Iles Flottantes marengsdessert 
  med vaniljesovs

 Drikkevarer

 Déca(feiné) kaffe uden 
  koffein
 Tisane urtete

Ved bestilling af stegt kød eller ande-
bryst vil man blive spurgt, hvordan man 
ønsker det stegt (Comme cuisson):
 Bien cuit gennemstegt
 á point rødt i midten
 saignant meget rødt 
 bleu næsten råt IS
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Byzone
Industri/spredt bebyggelse
Gågade
Åbent land
Parker
Naturparker
Seværdig bygning
Jernbane
Attraktion i by
Attraktion i område
Til attraktion
Steder at bo/spise/
shoppe/gå ud
Kirke
Landegrænse
Regionsgrænse
Sejlrute
Motorveje
Vejnummer
Svævebane
Bjergtop
Lufthavn

A95

1

1

1
3000 - 4000 m
2000 - 3000 m
1500 - 2000 m
1000 - 1500 m

500 - 1000 m
300 - 500 m
100 - 300 m

0 - 100 m
Under 0 m

1

Metrolinje 1 
Metrolinje 2 

Castellane
Castellane

Estrangin 
Préfecture

Vieux Port

Colbert

Gare 
St-Charles

Gare 
St-Charles

Réformés 
Canebière

Périer

Notre Dame 
du Mont 

Cours Julien

Noailles

J. Guesde

Joliette 
Les Docks

Sporvogn
Bus
Linje 21 
Linje 60 
Linje 83 

Garibaldi 

Belsunce-
BMVR

Sadi-Carnot

Dames

La Joliette

Euroméditerranée Gantès

6060

60

83

83

83

83

21

21

21

Stade Vélodrome, 
Le Corbusier, 

strandene

Quai de Rive Neuve  
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Bd. Ch. Livon 

UBQ

Metro, sporvogn og
 bus i Marseille

Gare 
Maritime 
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La Canebière

Gare 
SNCF

Cours Lieutaud

Rue Paradis

Rue Paradis

Rue Breteuil
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    Rue     d'Endoume   
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Bd. de la Corderie

Av. de la Corse

Cours Belsunce

Rue de la République

Ligesom Nice har Marseille fået et helt nyt sporvognsnet.
Det gør det nemt at komme rundt i byen, og den kosmopolitiske by gør sig bedre fra 
sporvognens vinduer end fra metroens.
Billetter til både sporvogn og metro kan købes enten i automater ved stoppestederne, 
eller i Tabac’en. Det er de barer, der også handler med tobak. De har et rødt cigar-
lignende skilt udenfor.
Nærmere oplysninger om sporvognen på www.le-tram.fr og om både sporvogn og 
metro på selskabets hjemmeside www.rtm.fr

TuREN GÅR TIL  NETTET

www.politiken.dk/turengaartil

• BLIV INSPIRERET. Få gode ideer og tips til alle typer rejser: storby ferie, 
sol og strand, backpacker, camping, aktiv ferie, shopping og meget 
mere. Find det rejsemål, der passer dig. Og optimer din rejseoplevelse. 

• BLIV GUIDET. Hvad sker der lige nu i Phuket? Hvor er New Yorks 
bedste restauranter og Sydfrankrigs skønneste strande? Gå på 
opdagelse i mere end 100 kompakte guides til alverdens destinationer.

• FIND REJSEN. Find de bedste tilbud på flybilletter, hoteller eller 
charterrejser. Søg på tværs af utallige andre rejsesider – på én gang.
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TYRKIET
A f  C A r s t e n  o g  M A l e n e  f e n g e r - g r ø n d A h l

TYRKIET

5-årige Ella Bella og hendes 
familie – den superkloge store-
bror Otto, den evigt smilende 
og kaffeglade mor og den ivrigt 
fotograferende far – elsker at 
rejse. Denne gang går turen til 
London. Som optakt til turen 
bygger Ella Bella Big Ben under 
kyndig vejledning af sin far, og 
i flyveren fortæller kloge Otto 
om afstande og passagerfly, 
mens Ella Bella tegner Union 
Jack. Og så går det ellers løs 
i London – ca. 50 forskellige 
steder får familien besøgt, og 

alle seværdighederne har fokus 
på børnenes interesser. 

Ideen er god – rigtig god endda. 
For en stor del af en rejse er jo at 
tale om den forinden, glæde sig 
sammen – og kunne genoplive 
turen igen, når man kommer 
hjem. Og på den måde fun-
gerer bogen optimalt: Den har 
overskueligt opdelt London i 10 
områder, fint aftegnet på et kort, 
og hvert område beskriver de 
forskellige attraktioner. Bagerst 
i bogen er der et opslagsværk 
samt en liste over legepladser.

Selvom ideen om en turistguide i 
børnehøjde er god, blev jeg ikke 
begejstret: Familiens oplevelser 
virker ofte underligt påklistrede 
på de forskellige turistmål, og 
så er personerne ualmindelig 
stereotype.

Bedst fungerer bogen, når den 
kommer med sammenligninger, 

som når Otto forklarer stormaga-
sinet Harrods størrelse med, at 
man vil kunne spille 20 fod-
boldkampe der. Samtidig. Eller 
at Buckingham Palaces højde 
svarer til 5 giraffer sat oven på 
hinanden. Dejlig børnevenligt, 
konkret og forståeligt. Og som 
et børnevenligt supplement til en 
traditionel turistguide fungerer 
den fint som opslagsværk: Bør-
nene kan få en let og børneven-
lig introduktion til den givne at-
traktion – og så kan man jo altid 
springe linjerne med mors kaffe 
og fars fotografiapparat over.

Og Ella Bella opfylder sin 
vigtigste mission: den giver en 
lyst til at rejse – sammen med 
børnene. For som Mikkel Beha 
Erichsen skriver i sit glimrende 
forord: Så rejs med jeres unger 
inden de pludselig er blevet 14 
år og hellere vil gå til klassefest 
og drikke Breezers. REJS…NU!

LONDON  
I BØRNEHØJDE

TEMA  REJSER

FAKTA OM BOGEN

ANMELDER

BOGTITEL
ELLA BELLAS EVENTYR 
- LONDON 

FORFATTER
SARA HELENA KANGAS 

FORLAG
BOLDEN, 177 SIDER

NAVN
METTE NAUER

"Ella Bella opfylder sin vigtigste 
mission: den give en lyst til at rejse 
– ammen med børnene".


