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telefonnummer5 

sajter5 
www.tourisme-aquitaine.fr
Turistrådet i Aquitaine, regionen där Bor-
deaux ligger, har en officiell sajt som är 
engelskspråkig. Tips på allt som händer 
och vad man kan göra i regionen.

se.franceguide.com
Svenskspråkig guide till hela Frankrike på 
webben. Lite tråkig och stel.

www.bordeaux-tourisme.com
Bordeaux turistbyrås officiella engelsk-
språkiga hemsida med en irriterande 
flashig inledning. Har du väl kommit förbi 
den hittar du boenden för just din rese-
budget samt en massa andra nyttigheter.

www.vins-bordeaux.fr
Engelskspråkig sajt om vinerna kring 
Bordeaux. Var du kan boka vinprovning-
ar, hur vinet är gjort, vinets historia m.m.

www.saint-emilion-tourisme.com
Den medeltida vinbyn Saint-Emilions 
superba sajt som förutom att lista alla 
vinproducenter runt byn, även kan hjälpa 
dig med att söka alla typer av boenden. 

www.vins-saint-emilion.com
En sajt ägnad åt den seriösa vinmakar-
kulturen i Saint-Emilion. När man läser 
den inser man hur allvarligt man tar på 
vinskapandets konst i Frankrike.

Ringa hit och hem
Från Sverige: Landsnum-
mer 00�� plus riktnum-
mer 01 utan första nollan.
Från Frankrike: 0046 plus 
riktnummer utan första 
nollan.

Nödsituation
SOS – polis, räddnings-
tjänst och ambulans: 11�.

Polisen i Bordeaux: +�� 
(0)5 57 857 777.

Bordeaux turistbyrå
Tel: �� (0) 5 56 00 66 00. 
1� cours du XXX Juillet, 
��080 Bordeaux Cedex.

Svenska konsula-
tet i Bordeaux
Tel: +��-(0)5 57 57 �� 19. 

447, bd Alfred-Daney, 
��075 Bordeaux Cedex.

Svenska ambas-
saden i Paris
Tel: +�� (0)1 44 18 88 00.
17, Rue Barbet-de-Jouy, 
75007 Paris. 
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En resguide från �

Bordeaux, namnet klingar av vinglas som 
slås mot varandra. I regionen har vindru-
vor odlats sedan gallernas tid. Vare sig du 

ska resa på en romantisk semester eller på en van-
lig skön weekendresa har du säkert målet inställt 
på att njuta av livet. Allt detta kan Bordeaux med 
omnejd leverera, för här har människorna sedan 
flera tusen år vant sig vid det goda i livet. 
Och statistiken talar sitt tydliga språk. På 
120 000 hektar mark växer vinstockar som i slu-
tet av september varje år blir till vin och fylls i 
700 miljoner vinflaskor. Allt är kontrollerat un-
der strikta former och uppdelat i 57 olika klassi-
fikationer, från den enklaste märkningen AOC, 
till den exklusivaste Premier Grand Cru Classé 
A. Och som om det inte skulle räcka ligger dess-
utom medeltidsstaden Saint-Emilion 35 kilometer 
nordost om Bordeaux, världens första UNESCO-
märkta vinregion.
Vinet är visserligen Bordeaux mest kända pro-

dukt. Men det goda livet handlar även god mat till 
vinet. Lokalt producerad gåslever, ostron, Giron-
dekaviar, Pauillaclamm, Aquitanebiff och alla möj-
liga typer av ost 
och bakelser är 
bara några mat-
rätter man kan 
njuta av i Bor-
deaux.
Följ med Af-
tonbladets re-
seguide på en 
njutningsfull 
resa till världens 
mest kända vin-
region med sta-
den Bordeaux i 
centrum.

Text: Terje Lindblom
guider@aftonbladet.se

Visum 
Frankrike är som vi medlemmar 
i EU och man behöver inget vi-
sum för att resa dit. Däremot är 
det självfallet bra att ha sitt pass 
eller nationellt ID-kort med sig. 
Och om du ska hyra en bil, ett 
internationellt förarbevis.

Valuta 
Valutan är euro och finns att 
hämta ur vanliga bankomater, 
om du inte redan växlat till dig 
några slantar innan du åkte. 
1 euro är ca 9,50 kr (augusti 
�007). Du kan förstås även an-
vända ditt betalkort i de flesta 
butiker. Kostnadsläget är unge-
fär detsamma som i Sverige tack 
vare att det är relativt billigt att 
bo och äta i Frankrike. Dock sti-
ger priserna under högsäsong. 
Räkna med ungefär 100 € i bud-
get per dag om du vill bo på ett 
medelklasshotell, äta gott och 
resa runt lite. Men man kan även 

leva på 40-50 € per dag genom 
att bo på camping och äta på 
snabbmatsrestauranger.

Vädret 
Under sommaren, juli till i sep-
tember, kan det bli över trettio 
grader varm. Då är det bra att 
det finns många skuggiga och 
sköna parker och kaféer. Dess-
utom har Bordeaux en nybyggd 
stor svalkande fontän nere vid 
kajen mitt emot Place de la Bour-
se, en hållpunkt man passerar 
under svettiga stadsvandringar. 
Maj och oktober månad är mer 
lika vår svenska sommar. 

Säkerhet 
Turistsäsongen drar till sig fick-
tjuvar. Innan du reser iväg, skriv 
upp numret till din bank för att 
kunna spärra dina köpkort ifall 
du skulle bli bestulen. Men, för-
vara numret inte tillsammans 
med plånboken. Om tjuven 

skulle vara framme, eller om du 
utsatts för något annat brott ska 
du anmäla brottet till den fran-
ska polisen, Gendarmeriet, som 
har sitt högkvarter på ��, Rue 
François de Sourdis i Bordeaux. 
Deras telefonnummer är +�� 0- 
5 57 857 7 77. De har öppet dyg-
net runt. Vid akuta nödfall ringer 
du larmnumret 11�, precis som 
i Sverige. 

Språk 
Fransmän börjar lära sig eng-
elska först vid tolv års ålder i 
skolan. Att kommunicera med 
enbart engelska kan därför bli 
lite problematiskt, särskilt när du 
märker att de gärna vill tala med 
dig. De yngre har bäst språkkun-
skaper medan de äldre kan för-
stå. Vill man vara på god fot med 
en fransman bör man i varje fall 
försöka lära sig några standard-
fraser på franska. 

x resan hit5 
Flyg 
Till Merignac, Bordeaux flyg-
plats, flyger man billigast med 
FlyNordic, som sedan �005 har 
en direktrutt till staden mellan 
maj och oktober. Även Luft-
hansa och KLM har reguljärflyg 
direkt från Stockholm till Bor-
deaux. Pris: �000– 6500 kr tur 
och retur. 
Swww.flynordic.com
Swww.lufthansa.se
Swww.klm.se
Swww.reseguiden.se/flyg

Transfer 
Billigast transfer från flygplatsen 
Merignac gör man med stads-
bussen, linje 7�. Åk till Merignac 
centrum för byte till buss 50 in 
till Bordeaux. Pris: 1,5 €. 

Flygbussarna kostar runt 6-
7 €. Resan in till centrum med 
flygbussen tar cirka �0 minuter 

beroende på trafiken och avgår 
från flygplatsen varje halvtimme 
under vardagarna. Under hel-
gerna var 45:e minut. 

Taxi från flygplatsen till Bor-
deaux är billigare än i Sverige 
men räkna ändå med att betala 
mellan �0 till �0 €.

Tåg 
Man kan även flyga till Paris och 
ta snabbtåget Train Grand Vit-
tese, TGV, till Bordeaux. Enklast 
i så fall från tågstationen i Mont-
parnasse med TGV Atlantique till 
Bordeaux. Priser och tider går att 
finna på franska SJ:s hemsida: 
Swww.sncf.com 

Bil 
Om du vill bila ner genom Frank-
rike och redan kört till Paris från 
Sverige har du bara 58 mil kvar 
via motorvägen A10 ner till Bor-

deaux. Men du är säkert redan 
rätt trött på alla vägtullar. För att 
i förväg kunna veta var de finns 
och hur mycket de kostar kan du 
ringa franska vägverket på tel: 
+�� (0)556 96 �� ��.

Hyrbil 
De flesta stora biluthyrningsfö-
retag har kontor i Bordeaux och 
det finns även lokala biluthyrare 
som kan ha något lägre pris. 
Men vill man kan man boka hyr-
bil redan innan avfärd via hem-
sidor. Se till att verkligen få veta 
det totala priset, det händer att 
företagen lägger till kostnader i 
efterhand. För dig som är under 
�5 år kan det till exempel tillkom-
ma en extra tilläggsförsäkring. 
Swww.hertz.com
Swww.avis.com
Swww.budget.com
Swww.europcar.com

x basfakta5 

Telefoni och el 
Precis som i Sverige är det ��0 
volt i eluttagen. Använd elappa-
rater med platta kontakter och 
inte de runda för då behöver du 
en adapter. Din svenska mobil-
telefon funkar perfekt. Kolla med 
din mobiloperatör hur mycket 
ett samtal till och från din telefon 
kostar innan du åker.

Internet 
Internetkaféer finns men kan 
vara svåra att hitta. Ett ligger i 
alla fall på gatan Rue des Argen-
tiers i Gamla stan. En timmes 
internetsurfing kostar 4 euro. 
Om du har med dig bärbar dator 
finns det trådlöst bredband på 
flera platser i staden, exempelvis 

vid McDonalds på Rue Sainte 
Catherine. 

Porto 
Postlådor är lika gula som 
hemma. Frimärken kostar som i 
Sverige och går att köpa på post-
kontoren, La Poste, märkta med 
gul-blå skyltar, eller hos de flesta 
tobakshandlare. 

Hälsa  
Man känner igen ett apotek, 
pharmacie, på sina vita skyl-
tar med gröna, ofta blinkande, 
kors. De är välsorterade och 
fungerar även som en liten kos-
metikashop med hjälpsamma 
expediter.

Toaletter 
De offentliga toaletterna är lite 
diskret placerade, ofta i parker. 
De ser nästan ut som de själv-
spolande mörkgröna toaletterna 
som finns i Stockholm men i 
Frankrike är de ljusbruna och 
kostar 1,5 euro. Se till att ha 
mynt med dig om nöden tränger 
på. 

Dricks 
Dricks uppskattas av restaurang-
personal men ingår ofta i priset. 
Ta reda på om det gör det ge-
nom att leta efter orden service 
compris eller prix net i menyn. 
Ibland står det service non com-
pris och då är det upp till dig om 
du vill lägga dricks.

x praktiska fakta5 
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x ta sig runt5 
Promenera 
För att vara en stad med dryga 
miljonen invånare är Bordeaux 
enkel att ta sig runt i om man 
går. Inne i Bordeaux centrum 
har många gator gjorts om till 
gågator. Exempelvis huvudshop-
pinggatan Rue Sainte Catherine 
som med sina 1,� kilometer skär 
genom hela Bordeaux. Den går 
från Place de la Comedie med 
turistbyrån och Maison du Vin i 
norr till Place de la Victoire med 
kaféer och universitetet, i söder.

Bil 
Kör man bil behöver man en 
lugn personlighet och en lika 

lugn kartläsare. Första söndagen 
i varje månad är det bilfritt i in-
nerstaden. Kom ihåg att det är 
förbjudet att prata i mobilen när 
man kör och att högsta tillåtna 
promillehalt i blodet är 0,5. Ib-
land kan det vara bättre att ringa 
efter en taxi. 
    Taxi Tele: +�� (0) 556 96 00 �4.

Spårvagn 
Tröttnar man på att gå har sta-
den tre nya fina spårvagnslinjer. 
Biljetter finns att köpa ur auto-
mater, som endast tar mynt, vid 
varje hållplats för ungefär 1,50 € 
per resa. Kom ihåg att stämpla 
dem själv när du stigit på. 

Buss 
Stadsbussnätet är mer omfat-
tande med fler hållplatser och 
linjer än spårvagnsnätet. Du kö-
per biljetterna direkt från chauf-
fören. Om du kan lite franska 
finns kartor och tidtabeller att 
ladda hem på: 
Swww.infotbc.com 
 
Andra färdmedel 
Det finns cyklar och inlines att 
hyra för runt 10 € per dag i bu-
tikerna Pierre Qui Roule på �� 
Place Gambetta , tel: +�� (0) 557 
85 80 87, eller Macadam Sport 
på �7 quai des Chartons, tel: +�� 
(0) 556 51 75 51.

x hållpunkter5 
Huvudshoppinggatan 
Enklast att ta sig runt är att utgå från långa centralgatan 
Rue Sainte Catherine. Den går från norr till söder genom 
hela centrum. Antingen använder du den karta som 
finns i denna guide över centrala delarna av Bordeaux el-
ler så hämtar du en gratis stadskarta från turistbyrån vid 
Place de la Comedie innan du börjar upptäcka staden.

Place de la Comedie och Marche des 
Grand Hommes 
En bra utgångspunkt är att börja från norra spetsen av 
Rue Sainte Catherine, från torget Place de la Comedie. 
Står du där och tittar söderut har du stora operahuset 
strax bakom dig över vänster axel och till höger ligger de 
fashionabla köpkvarteren kring Marche des Grand Hom-
mes, där det från midsommar och tre veckor framöver 
brukar vara bra reor. 

Gamla stan 
Går du sedan Rue Sainte Catherine söderut har du gam-
la delen av Bordeaux på vänster sida om dig, med trånga 
gränder och mysiga kaféer och småbutiker. Där har ga-
torna namn som påminner om handelsmännens gamla 
skråuppdelningar.

Cours Victor-Hugo 
När du kommit till så långt som till korsningen Rue 
Sainte Catherine och Cours Victor-Hugo kan du välja att 
svänga höger och komma till några av stadens museer. 
Musée d’Aquitaine bredvid korsningen Cours Victor-
Hugo och Cours Pasteur, är att rekommendera om du vill 
veta mer om regionens historia. 

Place de la Victoire 
Fortsätter du istället längs Rue Sainte Catherine och går 
över korsningen vid Cours Victor-Hugo kan du först stan-
na och ta dig en fika på fina Café de Arts sen fortsätta på 
din väg ner mot Place de la Victoire, där Bordeaux uni-
versitetsområde ligger och alla studenter hänger. 

Place Gambetta 
Skulle du nu känna dig trött efter din stadsvandring kan 
du hoppa på den röda spårvagnslinjen B vid Place de la 
Victoire och åka fyra hållplatser så är du tillbaka där du 
startade. Men du borde stiga av redan efter tre hållplat-
ser och besöka Place Gambetta som ligger till vänster 
om Rue vital Carles där spårvagnen stannade och i än-
den av Rue de la Porte Dijeaux.

x boende i Bordeaux med omnejd5 
Dyrast
Hotellen klassas från fem stjär-
nor ner till en stjärna och de har 
olika priser för låg och högsä-
song. Generellt varar högsä-
songen från första maj till sista 
oktober. Dessutom betalar man 
extra för hotellfrukost, mellan 
5–1� €. Vill man lyxa till det kan 
man ta in på ett riktigt vinslott, 
numer ofta med spa och golfba-
na, från �00 € upp till 750 € per 
natt. Kolla till exempel in: 
Swww.relais-margaux.fr 
Swww.vigiers.com

Dyrt
På fyrstjärniga Hotell Burdigala 
kostar de lyxigt inredda rummen 
från 190 till 500 euro per natt. 
115, rue Georges-Bonnac.
Swww.burdigala.com

Medel
Best Western Hotel har rum 
från 88–1�� € mitt i Bordeaux. 

Normal svensk standard med tv 
på rummet men inte någon mini-
bar, ungefär som Scandic i Sve-
rige. 15, Cours Intendance.
Swww.bordeaux-hotel.com

Billigt
På ett billigare hotell, som till 
exempel det mysiga enstjärniga 
Hôtel Saint-Rémi mitt inne i 
Gamla stan, talar hotellperso-
nalen inte så mycket engelska. 
Men du kan bo med vandrar-
hemstandard för runt �5 € nat-
ten i dubbelrum. �4, Rue Saint-
Rémi. Tel: +�� (0) 556 48 55 48.

Mysigast
Tänker du åka utanför Bordeaux 
till något av vindistrikten ska du 
försöka finna ett trevligt bed & 
breakfast, som i Frankrike kallas 
chambres d’hôtes, för mellan 
�0 – 50 euro per natt. De flesta 
är små trevligt inredda lägenhe-
ter eller hus med eget kök och 

med plats för fler än två perso-
ner. Nära Saint Emilion, i den 
lilla byn Bertin, har Mmd Ram-
beaud byggt om sitt gamla stall 
till en mysig fyrbäddslägenhet. 
Tel: +�� (0) 557745��0. En bra 
sajt för att leta bed & breakfast 
innan avresan är: 
Swww.gites-de-france.com 

Huvudgatan Rue Sainte Catherine skär ge-
nom hela centrum med sina 1,2 kilometer.  

Nära Grand Théatre, på Place de la Comé-
die, står en gammal charmig karusell.    

I Gamla stan finns trånga gränder och en hel 
del mysiga kaféer och småbutiker.

På Hôtel Saint-Rémi bor du mitt 
i Gamla stan för 25 euro natten.
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x museum och sevärdheter5 
Konstmuseer
Det finns mycket att se i Bordeaux. Musée des 
Beaux Arts, Musée des Arts décoratifs och Mu-
sée d’Art Contemporain är tre konstmuseer med 
allt från klassisk till modern konst. Två av dem, Mu-
sée des Beaux Arts och Musée des Arts décoratifs 
ligger nära varandra i de museietäta kvarteren kring 
stadshuset, Hotell de ville vid Rue Bouffard och 
Cours d’Albert. Det tredje, Musée d’Art Contempo-
rain, ligger norr om centrum nära det stora torget Es-
planade des Quinconces. Ta spårvagnslinje C en sta-
tion från torget så är du framme. De flesta museum 
har öppet från kl 11 alla dagar utom måndagar och så 
kallade bankhelger.

Historiska museum
Länsmuseet Musée d’Aquitaine ligger i korsningen 
Cours Victor-Hugo och Cours Pasteur. Krigsmuseet, 
Centre Jean Mohlin, beskriver den franska mot-
ståndsrörelsens kamp under andra världskriget. Lig-
ger på Place Jean-Moulin, nära den stora katedralen. 

Kyrkor och arkitektur
Stadens kyrkor är värda ett besök, om inte annat för 
att de är vackra och svalkande en het sommardag 
i Bordeaux. Cathedrale St-Andre vid Place Pay-
Berland är den mäktigaste av dem alla. Lilla kyrkan 
St-Pierre i änden av gatan med samma namn inne i 
Gamla stan är också väldigt fin. När du väl är i Gamla 
stan kan du även beskåda den fantastiska 1700-tals-
arkitekturen.

La Garonne
Floden är Bordeaux stora livsnerv eftersom staden 
alltid varit en sjöhandelsstad. Trots det känns det 
som om staden är vänd bort från floden om man står 
på andra sidan bron Porte de Pierre. Därför har sta-
den upprustat en ny strandpromenad med rabatter 
och fontäner. En varm sommardag kan det vara värt 
att besöka Miroir D’Eau vid Place de la Bourse för en 
svalkande dusch.

Parker
Det stora torget Esplanade des Quinconces fung-
erar även som en park där stora festivaler hålls. Men 
den finaste och stadens största grönyta, Jardin Pu-
blic, ligger något norr om torget vid Cours de Ver-
dun. Parken inrymmer dessutom en botanisk träd-
gård och det naturhistoriska museet.

Kaféerna 
Att sitta på ett mysigt kafé och 
äta en morgoncroissant med en 
kopp kaffe - och samtidigt se alla 
som flanerar förbi - är ett nöje i 
sig. Detta kan man göra nästan 
vart som helst i Bordeaux för här 
ligger kaféerna tätt. 

Guidad stadsvandring
Om man vill röra på sig efter 
morgonkaffet kan man ta en gui-
dad tur genom staden och titta 
på den fina 1700-tals-arkitektu-
ren. Stadsguiden Martin Fueyo, 
som talar svenska, finns på tel: 
+�� (0) 674 17 0� 47 och kan ta 
dig på en rundtur – mot ersätt-
ning förstås. 

Degustation d’vin
Ta tillfället i akt och gå en grund-
kurs i vinavsmakningens sköna 
konst på Maison de Vin. Ligger 
rakt över gatan från stora turist-
byrån, på Cours �0 Juillet.     
Swww.vins-bordeaux.fr

Ut i vindistrikten
Kunskap brukar vanligen leda 
till ytterligare nyfikenhet. En 
endagstur ut i vindistrikten runt 
Bordeaux är ett naturligt val efter 
du lärt dig mer om vin. Antingen 
åker du direkt ut med egen bil el-
ler så följer du med en guidad tur 
som turistbyrån anordnar. 

Matlagningskurs
Vinet är inte hela upplevelsen av 

det franska köket, till den hör för-
stås också maten.
     I Bordeaux kan man ta eng-
elspråkiga matlagningskurser 
som hålls av stjärnkockar med 
både en och två stjärnor i Guide 
Michelin. På fina Le Chapon fin 
kan man gå allt från grundkurs i 
det franska köket till specialkur-
sen om gåslevertillagning, för 
95 € per person. Större sällskap 
får grupprabatt men man får inte 
vara fler än tio personer. Ett bil-
ligare alternativ är att laga din 
egen lunchrätt på Quai des Sa-
veurs för 15 € inklusive ett vin-
glas och kaffe på maten. 
Swww.chapon-fin.com
Swww.quai-des-saveurs.com

måsten5 
Missa inte morgoncroissanten och en kopp 
espresso på ett av Bordeaux otaliga kaféer.

Aux Girondins på Esplanade Des Quinconces. 

Ta en kurs i vinavsmakningens sköna konst.
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x praktiska mat-tips5 

x att äta5 
Fisk 
I Bordeaux, som ligger vid At-
lanten, innehåller köket förstås 
många fiskrätter. Till förrätt kan 
man avnjuta ostron, enkelt ser-
verade med en citronklyfta, lite 
vinäger och ett glas kallt vitt 
vin. Dussinet ostron kostar mel-
lan 9 och 1� €. Girondekaviar är 
en lokal delikatess hämtad från 
störfarmar längs floden. Loubine 
är supergod fiskrätt gjord på en 
stekt havsabborrefilé. Serveras 
oftast med färska grönsaker och 
schalottenlöksås.

Fågel 
Ugnsstekt ankfilé eller filé du 
canard är en rätt som du måste 
prova. För att inte tala om gåsle-
vern, foie gras, som äts som för-
rätt. Palombe, eller som vi säger 
i Sverige – skogsduva – serveras 
som en delikatess kokad i rött 
vin. 

Kött 
En riktig specialitet bland kött-

rätterna i regionen är entrecôte 
Bordlaise, tillagad i vin förstås. 
Eller varför inte ett ugnsgrillat 
Pauillac-lamm. 

Mitt emellan 
Lokala ostar, det är bara att be-
ställa in ett fat till den skvätt vin 
som återstår i glaset. Be kyparen 
om råd för just det vin du dricker 
om du är osäker. Varför inte 

prova en chevré med lite söt ho-
nung eller möjligen en hård lokal 
ost som passar till vitt vin. 

Avslutningen  
Som efterrätt bör du prova can-
nelé, en karamelliserad mjuk 
kaka specifik för Bordeaux. 
Macarons, mandelkakorna från 
Saint-Emilion, smälter i munnen 
tillsammans med en kopp kaffe.

Dagens lunch
Efter all sightseeing brukar man 
bli rätt hungrig. I Frankrike heter 
lunch le déjeuner och dagens 
rätt plat du jour och serveras 
mellan 1� och 14. Pris från 8 € 
och uppåt. 

À la Carte
Vid lunch serveras även en à la 
carte-liknande meny på tre rätt-
ter som kallas Formule eller 
Menus fixes för mellan 15-�0 €. 
Den brukar stå uppskriven på en 
svart tavla utanför restaurangen. 
Dock inte på engelska. 

Direkt ur menyn
En ordentlig fransk middag inne-
håller åtminstone en förrätt, en 
huvudrätt, ostar och en efterrätt. 
Om du känner för det är det fritt 
fram att stoppa in en fiskrätt, 
exempelvis en soppa, mellan för-
rätten och huvudrätten.

Vett och etikett
På restauranger med uteserve-
ringar är det bara att sätta sig 
under luncherna så kommer ser-
veringspersonalen. Om man där-
emot går och äter på kvällen bör 
man dels boka i förväg på finare 

ställen dels vänta på kyparen när 
man anländer som får visa dig till 
ett bord. 

Språk
Fransk serveringspersonal är 
hövliga och berättar gärna om 
specialiteterna och vad som kan 
rekommenderas ur menyn. Samt 
väljer de gärna ut ett gott vin till 
det du beställt om du ber dem. 
Dock kan det till och med på de 
finaste restaurangerna saknas 
personal som talar engelska, så 
ta med ordboken.

x kaféer och restauranger5 
Kaféer för slappande 
Att sitta och titta på folk som 
flanerar förbi kan man med nöje 
göra på Café et Restaurant Le 
Régent på Place Gambetta 46. 
Eller om du bara vill läsa en god 
bok och samtidigt njuta av ett 
glas rosé eller en pastis kan du 
prova BD Fuge Café på Rue de 
la Merci 10. 

Ett kafé med anor 
En institution bland kaféer och 
restauranger i Bordeaux är Café 
des Arts på Cours Victor-Hugo 
1�8. Med sin välbevarade inred-
ning från �0-talet kan man inte 
komma närmare den genuina 
känslan av franska kaféer. Yt-

terligare en fördel är att de ser-
verar lunchen längre än de flesta 
andra.

Traditionellt franskt 
kök 
Traditionell fransk matlagning 
– som om den vore gjord av ens 
egen mormor som de lokala 
Bordelaisarna säger – går att få 
på Le plat à Oreilles på Rue des 
Faussets 8, i hjärtat av Gamla 
stan nära Saint-Pierre kyrkan. 

Vin och ost-stället 
Är du ost- och vinfanatiker ska 
du gå till Baud et Millet på Rue 
Huguerie 19 där du kan välja ditt 
vin till middagen direkt från hyl-

lorna i deras närliggande vinbu-
tik och sen gå ner i ostkällaren 
och bestämma dig för en eller 
flera från ett överdåd av härliga 
ostar. 

Annat käk 
Hinner du ledsna på det franska 
köket finns indiska, thailändska, 
koreanska och japanska res-
tauranger samt några brittiska 
pubar. Som exempelvis puben 
House of Parliament på tvärga-
tan Rue Parlement Saint-Pierre, 
nära Place du Parlement i Gamla 
stan. Och McDonalds är, tro det 
eller ej, inte förbjudet i Frankrike, 
det ligger en restaurang på hu-
vudgatan Rue Saint Catherine.

Kyparna hjälper dig gärna med val av vin. Baud et Millet rekommenderas till alla ostälskare.

Ostron, med en citronklyfta och ett glas vin till, är en njutbar förrätt!
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Jardin Public är sta-
dens största grönyta. 
Parken inrymmer en 
botanisk trädgård och 
det naturhistoriska 
museet.

Bordeauxkusten be-
står av 250 km finfina 
stränder.

Varje år hålls en stor 
vinfestival på Espla-
nade de Quinconces.

På turistinformatio-
nen får du en mängd 
matnyttiga tips, bl a 
om vilka vinslott som 
har guidade turer för 
dagen.

Saint-Emilion ligger 
som en liten enklav 
på en kalkstenshöjd.
Medeltidsbyn med sin 
speciella vinregion är 
nu världsarvslistad av 
UNESCO.

Missa inte Europas 
högsta sanddyn - 
Dune de Pyla.
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x shopping5  
Vin 
Självfallet bör du köpa vin när du 
är i Bordeaux. Och det kan du 
göra i nästa varje gathörn för vin-
butikerna, Caves, ligger tätt. De 
låter dig alltid avsmaka vinet och 
välja efter din egen gom – helt 
gratis. Gillar du inte servicen kan 
du bara gå därifrån. Fråga också 
om de kan skeppa vinet hem till 
dig så slipper du bära det ge-
nom tullen. La Grand Cave de 
St. Emilion vid det övre torget 
i medeltidsstaden Saint-Emi-
lion skeppar till en låg kostnad 
men de är lite dyra på vinerna. 
Två gånger per år, på våren och 
hösten, är det dessutom vinrea, 
ungefär som vår bokrea, i mat-
butikerna. Då kan man fynda och 
fylla upp sin vinkällare.

Choklad 
Till vin ska man äta god choklad. 
L’atelier du chocolat de Bay-
onne, på Rue des Remparts 6 
eller Rue Porte Dijeaux �4, blan-
dar chili i sin chocolat au piment 
d’Espelette för att ge den en ex-
tra touche.

Ost 
Ost är också gott till vin. På Rue 
Montesquieu 4 strax bredvid 
Marche des Grand Hommes 
ligger ostbutiken Jean d’Alos. 
Där kan du fråga den vänliga 
engelspråkiga personalen vilken 
av deras ostar som går bäst ihop 
med dina inköpta viner. Be dem 
vakumförpacka ditt inköp så att 
du lättare kan ta med dig det på 
resan hem.

Smycken 
Men det finns mer än bara mat 
och vin i Bordeaux. Till exempel 
häftiga designade smycken av 
Pascale och Emma. I deras butik 
Drôle d’usine, i centrum av Bor-
deaux på Rue des Bahutiers �9, 
designar de dig ett smycke efter 
ditt önskemål. Om du inte fin-
ner det du söker direkt på deras 
hemsida:
 Swww.droledusine.com

Skor 
Originellt handgjorda och jätte-
läckra herrskor i din storlek och 
passform finns på Alexandre 
Portejoie på Rue de Cheverus 
4�. 
Swww.bottier-portejoie.com

x kvällsnöjen5 
Populärast 
I området kring Place de la Vic-
toire nära universitetet, längst 
söderut på Rue Sainte Catherine, 
ryms många barer och nattklub-
bar. Prova Le Café Populaire, 
på Rue Kléber 1, där du kan stan-
na hela natten eller bara värma 
upp innan du går vidare. 

Mest dansanta 
Norrut i kvarteren runt Bassins a 
Flot No 1 och � är utbudet lyxi-
gare. Där ligger nattklubbarna 
Dame de Shanghai och Deck 
Club inredda i två stora flodprå-
mar förtöjda sida vid sida. Deck 
Club är något mindre men båda 
spelar hög technomusik för den 
lite äldre publiken. 

Mest frigjorda 
Quai de la Paludate 49 inrymmer 
danshaket Palais de la Grosse, 

ett populärt hak för Bordeaux 
homosexuella.

Mest pub 
Gamla stan gömmer många 
trevliga små pubar och klubbar. 
Några steg från torget Place du 
Parlament upp mot Rue Sainte 
Catherine ligger den engelska 
puben House of Parliament, 
där man förutom att äta mat 
även kan se en fotbollsmatch 
eller ta sig en riktig whisky om 
man ledsnat på rosévinet. 

Mest bohemiska
Söderut, längs Rue du Parlement 
Saint-Pierre nummer �5, ligger  
La Comtesse. I en bohemisk 
miljö som mer liknar en antik-
affär än en bar kan man sedan ta 
en drink med de yngre bordelai-
sarna till kl två på natten.

Fynda viner under vår- och höstrean.

Årliga fester 
Vartannat jämnt år, i skiftet juni/
juli hålls Fête du Vin, en jättefest 
på Esplanade de Quinconces i 
Bordeaux som pågår i fyra dagar 
med avsmakningar, vinauktio-
ner och konserter. Men deppa 
inte om du åker dit ett ojämnt 
år. Då hålls festivalen Fête du 
Fleuve. Den är visserligen tilläg-
nad sjöfart, stora regattor hålls 
med vackra segelfartyg från hela 
världen, men även under Fête du 
Fleuve flödar vinet. 
Swww.bordeaux-fete-le-vin.com  
Swww.bordeaux-fete-le-fleuve.com

Vår 
Fransmän älskar fester och som 
du kan förstå handlar de kring 

Bordeaux om vin och mat. Un-
der våren, vanligen i april och 
början av maj, ordnar alla städer 
och byar med egna kvaliteter, 
Appellations, en fest som marke-
rar starten av vinsäsongen, en så 
kallad Portes ouverts. 

Hösten 
Under hösten firar man Fête des 
vendanges, slutet på vinåret ef-
ter skörden bärgats från mitten 
av oktober. Det bästa är att kon-
takta den lokala turistbyrån för 
detaljer om var, när och hur. 

Musikfestival 
Musik är också ett skäl till att 
hålla en festival och då främst 
jazz. I Fort Médoc, en gammal 

slottsruin, hålls en jazzfest  
under en helg i andra hälften av 
juli. Sök på Jazz Fort Médoc på 
webben så finner du flera sidor 
som säljer biljetter. 

Maratonfest 
Lite drygt en månad senare i 
början av september invaderar 
9 000 marathonlöpare samma 
område under Médoc marathon 
som går genom alla vingårdar. 
Alla löpare är inte lika seriösa. 
Många klär ut sig och att de över 
huvudtaget kommer i mål efter 
att förtärt vin på vägen är ett 
under.
Swww.marathondumedoc.com

x festivaler5 
 Hundarna behöver inte törsta här.



  På www.aftonbladet.se:  ●  Över 100 resguider till  ●  Senaste nytt

14 BORDEAUX MED VINDISTRIKT

   ● Vädret  ●  Panoramabilder 360° ●  Tusentals sista minuten-resor

En resguide från 15

x bad och friluftsliv5 
Atlantbada 
Det finns inga badstränder i 
själva Bordeaux. Men väl ute vid 
kusten finns en �50 kilometer 
lång sandstrand som sträcker sig 
från Girondemynningen till Biar-
ritz nere vid gränsen till Spanien. 
Enklaste sättet att ta sig till den 
är med bil rakt västerut mot at-
lantkusten till staden Arcachon 
och stränderna nära Cap Ferret. 
Alla stränder har badvakter som 
en trygg försäkring mot tidvis 
kraftiga underströmmar. Vill du 
bada helt säkert, plaska mel-
lan flaggorna som sätts upp av 
vakterna. Den franska kusten är 
världskänd för bra surfing. Nere 
vid Biarritz finns de bästa och 
högsta vågorna – en så hög och 
fruktad att den till och med fått 
namnet Belharra. Men för oss 
vanliga amatörer är stränderna 
ute vid exempelvis Le Truc Vert 
nog så bra för bodyboarding.

Bestiga sanddyn 
Söder om Arcachon kan du be-

stiga Europas högsta sanddyn, 
Dune du Pyla, som är cirka 1�0 
meter hög. Om du kan häng-
flyga med skärm så samlas det 
varje år en mängd entusiaster på 
sanddynen för att sväva på upp-
vindarna från havet. 

Besöka ostronodlare 
När du ändå är ute vid kusten 
ska du ta tillfället i akt och be-
söka den lilla genuina ostronbyn 
L’Herbe nere på sandtungan 
väster om Arcachon. Där kan 
du gå längs bygatan mellan de 
vackra trähusen och när du kom-
mer till en springbrunn vid ett 
litet torg så ska du svänga mot 
Arcachonbukten. Då kommer du 
förhoppningsvis få träffa ostron-
odlare Jean Jacques Le Guiel. På 
hans uteservering kan du avsma-
ka, tillsammans med kallt gott 
vitt vin, de färskaste och godaste 
ostron man kan äta för bara 9 €. 
Samtidigt berättar han gärna om 
livet som ostronodlare. 
Swww.huitrenherbe.com 

Naturistliv 
Fransmännen är inte blyga av 
sig. Många badar topless och 
det finns flera naturist-camping-
platser. En av Europas största 
finns norr om Bordeaux utanför 
byn Montalivet. 
Swww.chm-montalivet.com 
 
Andra aktiviteter 
Innanför kustlinjen ligger 
flera sötvattensjöar, de största 
i Frankrike, där man förutom 
att bada utan att bli saltig även 
kan paddla kanot, segla och 
fiska. Golf är ännu inte en lika 
stor folksport i Frankrike som i 
Sverige. Ändå finns tolv stycken 
golfbanor i Bordeauxregionen. 
Tre av dem ligger i legendariska 
Médoc. Om man vill kan man 
köpa ett golfpass med inklude-
rad green fee för cirka 1�0 euro. 
Swww.medocgolfpass.com

Det finns 250 kilometer strand i regionen kring Bordeaux.                                

Ostronavsmakning i lilla byn L’Herbe utanför Arcachon.

Le Truc Vert funkar bra för surfingamatörer.

Skärmflygarentusiaster älskar Dune de Pyla.                          

De vänliga orden 
Bonjour betyder God dag. Uttalas 
bånschor med ett she-ljud som i 
ordet skjorta samt ett lätt avslu-
tande skårrande r. Adjö heter Au 
Revoir, uttalas årevoar med skår-
rande r. Pardon betyder ursäkta. 
Uttalas pardån med ett skårrande 
r i mitten och ett tystnande n på 
slutet.

Beställningsfrasen 
Frasen S’il vous plait är mycket 
användbar. Varje gång du ska 
beställa något på ett kafé eller re-
staurang ska du alltid artigt lägga 
till S’il vous plait som betyder un-
gefär ”är ni snäll”. Det uttalas sill 
vo plä.

Valet av vin 
Apropå beställningar, rött vin he-
ter vin rouge, uttalas vään råch 
med långa och halsdjupa konso-
nanter och ett å-liknande O. Vitt 
vin heter vin blanc. Blanc uttalas 
blang genom att svälja g:et på 
slutet långt ner i halsen. Och slut-
ligen, rosévin heter vin rosé och 
blir nog det du dricker mest för 
det uttalas vään råse.

På väg att ge upp? 
Parlez-Vous anglais? Det kan 
vara på sin plats att lära sig frasen 
”Talar ni engelska?”. Den uttalas 
parlö vozanglä. Skårra på r:et som 
tidigare och uttala anglais som 
ordet vagn utan v:et och med till-
lägget lä.

När du har gett upp 
När fransmän ändå svarar på fran-
ska utan att man förstår är frasen 
Je ne comprendes pas använd-
bar. Den betyder Jag förstår inte 
och uttalas jö nö komprand pa. 
Kom ihåg att skårra på r:et annars 
förstår inte fransmannen dig.

x franska ord och fraser5 
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x distrikt och kvalitet5 
Norrut 
Vinregionen runt Bordeaux är 
dryg �0 000 kvadratkilometer 
stort och består några huvud-
områden med olika typer av 
jordmån och därmed olika förut-
sättningar för druvorna att växa. 
Norr om Bordeaux, på västra 
sidan av Girondemynningen, lig-
ger Médoc med sten och sand-
blandade jord från istiden. Där 
görs ett kärvt och strävt rött vin 
från en blandning av Cabernet-
Sauvignon och Cabernet Franc 
eller Merlotdruvor, och möjligen 
med en skvätt av Malbec. Ytter-
ligare en bit norrut, fast på östra 
sidan av Gironde, ligger Côtes 
de Blaye och Côtes de Bourg 
med ungefär samma jordmån.

Söderut  
Söder om Bordeaux ligger Gra-
ves och Sauternais med en san-
dig och småstensfylld jordmån 

som är perfekt för söta vita torra 
viner och söta vita dessertviner. I 
sydväst, inklämt mellan Dordog-
nefloden och La Garonnefloden, 
ligger det vackra böljande land-
skapet Entre-deux-Mers. Även 
det med en sandig jordmån från 
förhistorisk tid när de båda flo-
derna regelbundet svämmade 
över sina bräddar och fyllde 
landskapet med bördigt slam.

Österut 
Som en liten enklav på sin 
kalkstenshöjd mellan Côtes de 
Bourg och Entre-deux-Mers, lig-
ger den världsarvsmärkta byn 
Saint-Emilion med sin speci-
ella vinregion som producerar 
ett utomordentligt fylligare och 
mjukare Merlotvin. Merlotdru-
van är sötare och mindre sträv 
än Cabernet Sauvignon-druvan. 
Förutom hög vinkvalitet är själva 
medeltidsbyn med Europas 

största underjordiska kyrka väl 
värd ett besök.

Vinkvalitet 
Inom dessa väderstreck finns 
57 olika kvalitetsmärkningar, så 
kallade Appellations som borgar 
för vinets beskaffenhet. Den 
enklaste märkningen är Appel-
lation d’Origine Contrôlée, AOC, 
och betyder egentligen bara att 
vinet har sitt ursprung från Bor-
deaux. Utöver den finns det fem 
typer av märkningar, så kallade 
Grand Crus. Finast är märkning-
en Premier Grand Cru Classé A. 
I fallande skala därefter kommer 
Premier Grand Cru Classé, no-
tera att det sista A:et har tagits 
bort. Sen följer: Premier Cru Su-
périeur, Cru Bourgeois och Cru 
Artisans. Alla är väldigt fina viner 
men det kan skilja flera tusenlap-
par mellan det dyraste och det 
billigaste.

Allt vin är kontrollerat under strikta former och 
uppdelat i 57 olika klassifikationer, från den 
enklaste märkningen ”AOC”, till den mest ex-
klusiva ”Premier Grand Cru Classé A”.  Världsarvslistade medeltidsbyn Saint-Emilion.

x vinslott och avsmakningar5 
Att besöka ett vinslott 
Om man är en stor grupp som 
vill besöka ett vinslott eller om 
man vill besöka ett känt vinslott 
bör man boka tid i förväg. Men i 
övriga fall är bara att åka ut och 
knacka på. En rundtur av vinpro-
duktionen brukar kosta mellan 5 
och 7 euro. Dock går turer inte 
alltid inne i själva slotten. Vilka 
slott som tar emot just den da-
gen du är där bör du kolla upp 
med den lokala turistbyrån. Yt-
terligare en hjälp står i de flesta 
hotellobbys: ett ställ med små 
kort som beskriver slotten, var 
de finns och hur man kontaktar 
dem. Bara att plocka med sig 
och åka ut och börja botanisera! 
Men räkna inte med att få kom-
ma under skördetid. 

Médocregionen 
Egentligen ska man inte rekom-
mendera några enstaka vinslott 
av de flera hundra som finns i 
den här regionen. Men det finns 
några som med sina världsbe-
römda namn som står ut: Châ-
teau Margaux och Château 
Palmer, i nedre Médoc. Eller 
Château Mouton Rothschild, 
tel: +�� (0)556 7� 81 �9, vid byn 
Pauillac i övre Médoc. Trevligare 
och mycket mer välkomnande 
är de mindre familjeägda vins-
lotten. Som exempelvis Crus 
Classé-slottet Château Kirwan i 
Margaux som ägs av de tre sys-
konen Schÿler. Tel: +�� (0) 557 
88 71 00.
Swww.chateau-margaux.com
Swww.chauteau-palmer.com
Swww.chateau-kirwan.com

Saint-Emilionregionen 
De utmärkta slotten Château 
Cheval Blanc, Château Pres-
sac samt Château Pétrus pro-

ducerar världens just nu dyraste 
viner. Alla är de förstås medlem-
mar av exklusiva Premiers Grand 
Crus Classés-klubben.
Swww.chateau-cheval-blanc.com
Swww.chateau-de-pressac.com

Graves och Sauternes-
regionen  
De söta vita vinerna som produ-
ceras sydöst om Gravesregio-
nen, har av någon kallats butelje-
rat solsken. Château d’Yquem 
är kanske det mest kända slottet 
men är också det besvärligaste 
att besöka - man måste skriva 
brev och ansöka om ett besök. 
Däremot finns det vänligare fa-
miljeägda Château Clos Haut-
Peyraguey, norr om byn Sauter-
nes mot Preignac. För dig som 
vill veta mer tekniska detaljer 
kring vinskapandet kan ett besök 
på vinslottet Château La Tour 
Blanche var intressant. Slottet 
drivs numera av en vinskola.
Swww.yquem.fr
Swww.closhautpeyraguay.com
Swww.tour-blanche.com

Entre-deux-Mers 
Slottet Château Cadillac, i byn 
med samma namn, är värt att 
besöka för att det är så vackert. 
Tyvärr går det inte att avsmaka 
vin här. Däremot går det bra 
att prova regionens viner på La 
Closière, en vinkällare strax ut-
anför byn längs vägen D10 mot 
Langon. Ett slott där man kan 
avsmaka vin på är Château Mal-
romé, ett par kilometer nordöst 
om byn Verdelais, som var må-
laren Henri Toulouse-Lautrec 
sommarresident. Tel: +�� (0)556 
76 44 9�.
Swww.premierescotesdebordeaux.com
Swww.malrome.com

Nathalie Schÿler guidar gärna 
själv runt vinintresserade på 
familjeägda Château Kirwan.                                

Det finns ett hundratal vinslott 
att besöka i Bordeauxregionen.



  På www.aftonbladet.se:  ●  Över 100 resguider till  ●  Senaste nytt

18 BORDEAUX MED VINDISTRIKT

   ● Vädret  ●  Panoramabilder 360° ●  Tusentals sista minuten-resor

En resguide från 19

x vinkuriosa5 
Definition 
EU definierar vin som ”den pro-
dukt som framställs uteslutande 
genom total eller partiell alkohol-
jäsning av krossade eller okros-
sade färska druvor eller av druv-
must” av tillåtna druvsorter och 
med krav på tillåten alkoholhalt 
som är beroende på odlingszon 
och vintyp.

Vinrankor 
En nyodlad vinranka kan bära 
druvor redan andra året, men vid 
kommersiell vinodling skördar 
man normalt sett först från fjärde 
eller femte året.

Skörd 
Det tar vanligtvis runt 100 dagar 
från vinrankans blomning på 
våren till vinskörden på hösten. 
Den exakta tidpunkten då skör-
den sker är väsentlig för att vinet 
ska bli bra och det är upp till 
vinodlaren att genom erfarenhet 
och prover bestämma denna 
tidpunkt. 

Klassificering 
Följande viner i Bordeaux har 
den förnämsta utmärkelsen Pre-
mier Grand Cru Classé sen 1855: 
Château Latour, Château Lafite, 
Château Margaux, Château 

Haut-Brion och Château Mou-
ton-Rothschild (197�). Samtliga 
av dessa viner kostar över 1000 
kr på Systembolaget då de är 
nya. Lagrade viner ännu mer.

Bordeaux 
Anses vara världens vin-huvud-
stad och är värd för Vinexpo, 
vinindustrins i särklass största 
evenemang. Kännetecknande 
för rödvinerna är att de inte görs 
av en enda druva, utan en bland-
ning av druvor som Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Malbec och Petit Verdot.
Swww.vinexpo.fr

 
10 x vinframställning
1. Skörd. Maskinellt eller för hand.
2. Sortering. 
3. Krossning och avstjälkning.
4. Maceration. Skalmassan lakas ur så 
att den röda färgen kommer fram. För 
rött vin tar det från fyra dagar till ett par 
månader.
5. Pressning. Vindruvornas saft skiljs åt 
från skalmassan.
6. Jäsning. Jästsvampar förekommer 
naturligt på vindruvans skal och när dru-
vorna krossas omvandlar jästsvamparna 
druvans socker till alkohol. 
7. Fatlagring. Bordeauxviner lagras of-
tast 18-�4 månader på fat av fransk ek.
8. Klarning. Efter jäsningen klarar man 
vinet för att ge det ett mer aptitligt utse-
ende.
9. Blandning. Syftet med att blanda 
viner är t ex att få fram nya smakdimen-
sioner, få en jämnare kvalitet eller för att 
balansera olika druvors specifika drag.
10. Buteljering och lagring på flaska. 
Ett vins lagringstålighet beror till största 
delen på druvsort och hur mycket tan-
niner och syra som finns i vinet. Cabernet 
Sauvignon (populär Bordeaux-druva) har 
goda lagringsegenskaper bl a på grund 
av sin höga tanninhalt.

Förhistoria 
Bordeauxvinets historia går till-
baka flera tusen år till de första gal-
liska stammarna som odlade upp 
området ungefär tretusen år före 
Kristi födelse. 

Romartid 
Det var när romarna invaderade 
som den riktiga ryktesspridningen 
om Bordeauxvinet ökade. Den la-
tinska poeten Ausone lär till och 
med ha omskrivit det. 

Medeltid 
Under medeltiden fick Bordeauxvi-
net ytterligare en försäljningsskjuts 
när grevinnan Eleanor av Aquitaine 
gifte sig med Henry Plantagenet. 
Han blev senare Englands kung 
och regionen kom under engelskt 
beskydd. Mängder med rött vin 
skeppades över kanalen till den 
brittiska ön och det kungliga ho-
vet. I England har Bordeauxvinet 
än i dag ett eget namn – Claret.

Innovationernas tid 
Efter det hundraåriga kriget mel-
lan England och Frankrike åter-
bördades regionen till den franska 
kronan, om än mycket motvilligt. 
Samtidigt började holländarna in-
tressera sig för handeln i regionen 
och i utbyte förde de med sig nya 
idéer och innovationer inom bland 
annat vinlagring och reningen. De 
började också göra det sötare sau-
ternvinet.

Erövringens tid 
Fram till 1800-talet gjorde man vin, 
ställde det på bordet och sen drack 
man upp det. Men med bättre lag-
ringskunskap kunde man börja ex-
portera vinet långt utanför Frankri-
kes gränser och för första gången 
fick vi i Sverige smak på vinet från 
Bordeaux.

x vinhistoria5 

Vinskörden bärgas på Château Kirwan.


