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Hvězda designu

MAtALI cRAsset 
Řemeslu se naučila u Philippa Starcka. Ovšem její jméno se rychle 
stalo samostatným pojmem. Ku příkladu prostranným Hi Hotelem. 
Před nedávnem otevírala spolu se stylistou Ronem Orbem a 
hudebním Labelem F Com tvořivou dílnu Lieu Commun. Crasset 
zvolili nedávno na Salon du Meuble v roce 2006 za designerku 
roku. 

co je pro vás centrální úlohou designu? 
Myslím, že estetika nemůže být jediným motorem designu. 
Nekoncipuji objekty nebo prostory s cílem vyzkoušet nové tvary 
nebo materiály. Zajímá mě intence, která je v pozadí. Například 
zkouším za pomoci designu znovu oživit pohostinnost. 
na které z vašich projektů jste nejvíce hrdá? 
V každém případě k nim patří Hi Hotel. Byla to první globální 
koncepce, kterou jsem realizovala. A to s partnery, kteří jí byli 
duševně otevřeni. Jsem hrdá také nato, jak se povedlo Stedelijk 
Museum Hertogenbosh v Nizozemí. Miluji místa, které člověka nutí 
uvědomovat si jisté věci. To je jeden z důvodů, proč jsme otevřeli 
tvořivou dílnu v Lieu Commun. Všichni zúčastnění jsou příslušníky 
jedné generace, a máme stejnou pracovní filozofii: Jde nám o 
otevírání nových horizontů, o angažovanost, o přehodnocování 
konvencí. A přesně proto jsme založili naši kreativní komunu v 3. 
Arroundissemente, nedaleko centra města. 
Proč jste si vybrala právě Paříž jako místo kde žijete a 
pracujete?
Narodila jsem se v provincii, a celé své mládí jsem trpěla tím, že 
jsem neměla přímý dostup ke kultuře. Jen kvůli kinu jsem muse-
la cestovat dobrých 30 kilometrů, moderní umění se dalo vidět 
výlučně v Paříži. Když jsem se tady usadila, po několika měsících 
pobytu ve Vídni a v Berlíně, postihlo mě něco jako kulturní bulímie. 
Na rozdíl od západní části města, která mi přijde muzeální, mám 
ráda východ, který se neustále mění. Najdeme tu opravdové rarity. 
Například sklep komunistického ústředí strany, který navrhoval 
Oscar Niemeyer. 

Lieu commun 5, Rue des Filles du Calvaire, 3e,  
Tel.: 01-44 54 08 30. www.lieucommun.fr , Parti communiste 
Francais 2, Place du Colonel Fabien, 19e. Tel.: 01-40 40 12 12. 
Restaurant Le Baratin 3, Rue Jouye Rouve, 20e.  
Tel.: 01-43 49 39 70 centre d´Art contemporain Le Plateau 
22, Rue des Alouettes, 19e.    

Myslíte, že znáte Paříž? Tak schválně. 
Projděte se s našimi velvyslanci kre-
ativity a zaručujeme vám, že ji uvidíte 
jinýma očima. Scénu na Seině totiž 
můžete objevovat pořád.
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třpytivý. Zářivým příkladem 
lesku Paříže je hotel Baccarat, 
ve kterém jsme objevili tento 
hezký lustr. 
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Město nakupování. Shopping v Paříži 
je jednoduše nepřekonatelný. Náš extra 
tip: Boutique Martin Margiela. 

elegantní. Při návštěvě Paříže je pro-
cházka po Colette asi takovou samo-
zřejmostí jako výlet na na Montmartre.   

cool. Čistý interiér lokálu 
Cojean nedaleko Madeleine 
se výborně hodí k dynamic-
kým snackům. Kulturní kavárna. Terasa v Le 

Marly je už sama o sobě fantastická 
a místa s výhledem na Louvre jsou 
zlatým hřebíčkem programu. 

Jezdecký oddíl na kolečkových 
bruslích. Nejlepší způsob jakým se 
dá po Paříži pohybovat (a jak honit 
gangstry), předvádí názorně policie.  
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Kreativní duo 

RoBeRtA oPRAnDI & BRUno HADJAJ
  
Ona je Italka a stylistka, on je Pařížan, sochař a režisér. Ve Spree se ona 
stará o módu, on o design a výstavy. Je to zjevně vysoce úspěšná dělba 
práce, protože toto dynamické duo otevřelo nedávno kromě butiku des 
Abbesses také další v 7. Arrondissementu. 

Jak jste přišli na myšlenku, otevřít společný concept store, ve 
kterém se bude prodávat móda a design? 
Roberta oprandi: Chtěli jsme spojit naše záliby, a proto jsme si vybrali 
místo, na kterém by se daly přiměřeně zinscenovat. 
Bruno Hadjaj: Chtěli jsme vytvořit místo, které se k nám hodí, které bude 
charakterizovat naše vášně. Myšlenku, nabízet díla současných umělců spolu 
s designovými doplňky, které jsme posbírali po celém světe, zkrátka miluji. 
Jaké rozdíly jsou mezi oběma butiky? 
Bruno Hadjaj: Boutique des Abbesses se nalézá ve výjimečné čtvrti, oby-
vatelé tam žijí, co se mezilidských vztahů týče, s určitou lehkostí. Můžete 
tam komunikovat stejně se švédským hudebníkem jako s žurnalistou z New 
York Times, kteří se právě usadili v Paříži. 
Roberta oprandi: A pak jsme se zamilovali do stanoviště v 7. 
Arrondissementu a usídlili jsme se tam. Tamní butik je nenápadnější, a pro-
dáváme tam výhradně oblečení. 
A proč jste se rozhodli strávit svůj život v Paříži? 
Bruno Hadjaj: Miluji ranní procházky po ulicích, východ slunce nad 
Montmartrem a rád se ztrácím v neobyčejných uličkách této čtvrti. Co 
se týče jiných míst v Paříži, miluji dům od Eugene Delacroix na Place 
Furstenberg a Boutique Deyrolles na Rue du Bac, a rovněž její neuvěřitelnou 
sbírku vycpaných zvířat. 
Roberta oprandi: Paříž je zkrátka nejhezčí město na světe. Nato, aby-
chste to pochopili, vlastně stačí procházka po Jardins du Palais Royal nebo 
prohlídka Fondation Cartier. 

spree 16, Rue de La Vieuville, 18e. Tel.: 01-42 23 41 40, Maison eugene 
Delacroix 6, Rue Furstenberg, 6e, Tel.: 01-44 41 86 50, Deyrolles 46, 
Rue du Bac, 7e. Tel.: 01-42 22 30 07, Fondation cartier 261, Boulevard 
Raspail, 14e, Tel.: 01-42 18 56 50, teesalon Rose Bakery 46, Rue des 
Martyrs, 9e, Tel.: 01-42 82 12 80, La Boule Rouge 1, Rue de la Boule 
Rouge, 9e, Tel.: 01-47 70 43 90 

Kreativní dvojice. Roberta Oprandi a 
Bruno Hadjaj mají společný jmenovatel: jejich 
talent a provoz butiků s módou a designem.

staré & dobré. Boutique des Abbesses 
nabízí módu a také Vintage. 

Noční člověk 

MARco Dos sAntos
Uměleckému vedoucímu diskotéky Le Baron, fotografovi a pří-
ležitostnému DJovi se podařilo, udělat z nového klubu „Paris Paris“ 
jedno z nejdůležitějších míst nočního života ve městě. 

Jaké bylo vaše profesionální dozrávání? 
Původně jsem fotograf. Pracoval jsem pro různé hudební a filmové 
magazíny a dokonce jsem asistoval při focení módy. Čas od času 
rád něco vydám. Jednoho večera jsem se seznámil s vlastníky 
Baronu, Lionelem B., organizátorem a Andrém, slavným pařížským 
graffity umělcem. Chtěli otevřít nový lokál a požádali mě, abych pře-
vzal umělecké vedení. Souhlasil jsem a snažil jsem se nezanedbavát 
mé ostatní umělecké aktivity. 
Jak by se dala popsat umělecká linie klubu „Paris 
Paris“? 
Především mi jde o kvalitu. DJům a hudebníkům, které zvu, nechá-
vám úplnou volnost. Je to atypický klub, protože každý večer je 
úplně jiný. Přihodit se může cokoliv, od „japanizovaného“ večera 
od Kitsuné až po Carte Blanche pro Nicolase Ullmanna. Líbí se mi 
myšlenka, nechat vládnout určitý Laisser-faire, samozřejmě v dob-
rém smyslu slova. 
Máte pádné důvody proč žijete v Paříži? 
Je toho hodně, co na Paříži miluji. Upřednostňuji například večeři v 
autentickém bistru jako je Chez Janou v Marais. Naproti tomu mě 
místa přeplácaná designem rychle začnou unavovat. Miluji také 
malé kavárničky na rohu. Tam si pravidelně dávám skleničku a 
poslouchám rozhovory. Ale je i hodně jiných míst, kterých si vážím: 
Quartier de l´Opera, Place Vendôme, Grand Palais, ach, ten seznam 
by byl strašně dlouhý ... 

Paris Paris 5, Avenue de l´Opera, 1er. Tel.: 01-42 60 64 45, 
www.leparisparis.com, chez Janou 2, Rue Roger Verlomme, 3e, 
Tel.: 01-42 72 28 41, Restaurant cibus 5, Rue Moliére, 1er.  
Tel.: 01-42 61 50 19, Galeries nationales du Grand Palais 1, 
Avenue du General Eisenhower, 8e., Tel.: 01-44 13 17 30 

nové & noblesní. V butiku 
Spree s redukovaným interié-
rem najdete zajímavé kousky.  
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Bohémové. Armand 
Hadida a muž kreativního 
ducha Kamel Nemmour 
mluví o Paříži, módě a 
životě. 

Estét 

ARMAnD HADIDA
Pařížský Dandy, vždy elegantní a módní up to date, vydělal díky svému vkusu 
celý majetek. Jeho výběr náročných designerů a jeho inscenace zapomenu-
tých objektů se dají obdivovat na pěti místech. Mezi nimi je také nová Location 
v Rue Bissy d´Anglas. 

Proč jste opustili svou vlast Maroko a přestěhoval se do Paříže? 
Vyrůstal jsem v malé vesnici na jihu země, naproti velkého Souku. Od mých 
17 let jsem chtěl jet do Paříže. Toto město a jeho symbol Eifelova věž byly 
mým snem. I když jsem žil několik let v Izraeli, vrátil jsem se zpátky do 
Paříže, protože miluji duchovní pluralitu tohoto města. 
Čeho si na Paříži vážíte? 
Jejího dědictví a její historie, ještě více než její současnosti. Vzpomínám si na 
Paříž, kterou jsem znal, když mi bylo 17,o které jsem se bez přestávky neu-
stále učil a ve které mně okouzlovalo všechno. Dnes miluji živé kosmopolitní 
čtvrti jako Aligre, Belleville a Marais více než měšťácké Arrondissements, 
které se mi zdají trochu ospalé. V každém případě je Paříž město s velkory-
sou architekturou, to je každému hned jasné když se rozhlédne kolem sebe.  
Butiky, které inscenujete jsou víceméně jen skříně na šaty.  
co spojuje módu a dekoraci? 
K oběma je potřeba se stejně přiblížit. Hledat starožitnosti, objevovat, přiblížit 
je ostatním, podělit se o dojmy – miluji tuto výměnu! Myslím, že móda se 
nedá zredukovat na způsob jakým se oblékáme, je to také způsob chování a 
životní styl. Její pole působnosti je širší než si dovedeme představit. 
Která místa v Paříži vám leží zvláště na srdci? 
Zvláště rád mám Place de Furstenberg v 6. Arrondissmentu, kde jsem nějaký 
čas žil. A bylo mi líto, když jsem se doslechl, že La Samaritaine je zavřená. 
Dnes mám pocit, že jsem v Paříži zapustil kořeny ... tedy alespoň do následující 
bouřky! 

L´eclaireur 10, Rue Herold, 1er. Tel.: 01-40 41 08 07. – 12, Rue Malher, 4e.
Tel.: 01-44 52 22 11. - 3 Ter, Rue de Rosiers, 4e. Tel.: 01-48 87 10 22 8/10, 
Rue Boissy d´Anglas, 8e. – 26, Avenue des Champs-Elysées, 8e. Tel.: 01-45 
62 12 32, www.leclaireur.fr Le fleuriste ARoM 73, Avenue Ledru Rollin, 
12e, Tel.: 01-43 46 82 59 Le Restaurant sardegna e tavola, chez Tony 
1, Rue Cotte, 12e., Tel.: 01-44 75 03 28 Bar 30 15, rue Boissy d´Anglas, 8e,  
Tel.: 01-44 94 14 14 

Zajímavé kousky. Armand Hadida vytváří osobité 
dekorace se starožitnostmi pro butiky, například ve 
čtvrti L‘eclaireur (všechny obrázky na této straně). 



Le Sezz  
Hotel

De Sers  
Hotel

Baccarat  
Hotel

Cojean 
Kavárna

a lososa, které připravuje Georges 
Landriot. Skandinávská kuchyň a 
servis – diskrétní, usměvavý, efek-
tivní. 
142, Avenue des Champs-
Elysées, 8e. Tel.: 44 13 86 26 

Apicius 
Omladil ho šéfkuchař Jean Pierre 
Vigato, který převzal velení před 
rokem. Tato restaurace (člen pres-
tižního řetězce Relais & Chateaux) 
nabízí strohou jednoduchou kuchyni 
v rafinovaném rámci. Samotná 
budova je historický památník. 
Návštěva je povinná! 
20, Rue d´Artois, 8e.  
Tel. 43 80 19 66 

Le Comptoir 
Pořád se o něm mluví: Yves 
Cadeborde, nezkrotný kuchyň-
ský pirát, který komanduje jednu 
z nejslavnějších Brasserií v celé 
Paříži. Nápaditý a každý den nový 
jídelní lístek a velké porce mají za 
následek, že rezervovat si místa je 
nevyhnutelné. 
9, Carrefour de l´Odéon, 6e.  
Tel.: 44 27 07 97 

La Cristal Room Baccarat 
Pro svou nádhernou restauraci si 
dovolila tato známá křišťálová znač-
ka Philippe Starcka jako designera 
a Thierry Burlota jako šéfkuchaře. 
Je to jedno z nejúžasnějších míst 
v celé Paříži, poskytuje chuťové i 
zrakové zážitky. 
11, Place des Etats-Unis, 16e. 
Tel.: 40 22 11 10 

BARY / KLUBY

L´Echelle de Jacob 
Místo, které je známé nejenom 
nápaditými koktejly, ale také příjem-
nou atmosférou a Andym, považo-
vaným za Dandyho mezi barmany. 
10, Rue Jacob, 6e. 
Tel.: 46 34 00 29 

Andy Whaloo 
Ideální místo, na kterém můžete 
začít večer v orientální atmosféře. 
Ve starém důstojném hotelu Henri 
IV., který modernizoval Mourad 
Mazouz, tedy stejný muž, které-
mu patří také neuvěřitelná Sketch 
Gallery v Londýně. 
69, Rue des Gravilliers, 3e.  
Tel.: 42 71 20 38 

Le Baron 
Bývalý bar pro hostesky je v sou-
časnosti jednou z povinných adres 
pro Pařížany i návštěvníky (Sofia 
Coppola je stálou zákaznicí), kteří si 
chtějí užít. 
6, Avenue Marceau, 8e.  
Tel.: 47 20 04 01 

AGENDA

Paris Photo
Tento mezinárodní salón prezentuje 

v listopadu fotografii od 19. století 
až po dnešek v prostředí prestižní-
ho centra Carrousel du Louvre. 
www.parisphoto.fr 

La FIAC 
Jeden z nejrenomovanějších vele-
trhů současného umění. Galerie, 
umělci, kupující a milovníci umění 
se setkávají vždycky v říjnu na Porte 
de Versailles. 
www.fiacparis.com 

Les Puces du Design 
Dvakrát do roka, v říjnu a v květnu, 
zabere čtvrt Montorgueil pro sebe 
design. Klasický nábytek 20. století 
prezentuje asi čtyřicet obchodníků 
se starožitnostmi. 
www.pucesdudesign.com 

Designer’s Days
Daly by se označit jako běžecká 
dráha přes srdce pařížského desig-
nu. Letošní akce (naplánovaná na 
červen) bude na téma cestování. 
www.designersdays.com 

Journées de la Maison 
Contemporaine
Akce, která se koná v celé Francii, 
a která poskytuje zájemcům pří-
ležitost, prohlédnout si něco kolem 
300 bytů v doprovodu architektů, 
kteří je navrhovali. 
www.maisons-contemporaines.com

CITY-GUIDE PAŘÍŽ 
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Předvolba Francie: +33  
Paříž: 01

HOTELY

Hôtel Sezz
V této budově, kterou navrhl 
Christophe Pillet, najdeme inte-
ligentní kombinaci klasicizmu a 
designu. Návštěvníci ocení nejen 
osobního butlera, ale také příjem-
nou atmosféru prvního pařížského 
baru Veuve-Cliquot-Champagner.
6, Avenue Frémiet, 16e.  
Tel.: 56 75 26 26  
www.hotelsezz.com 

Hôtel de Sers
Naštěstí nenarušila rekonstrukce 
tohoto důstojného hotelu ani jeho 
charakteristické rysy, ani jeho šarm. 
Naopak: Pokoje a suity, zvláště 
panoramatické suity na 7. a 8. 
poschodí, se vyznačují jemným a 
příjemně teplým designem. 
41, Avenue Pierre 1er de Serbie, 
8e. Tel.: 53 25 75 75.  
www.hotels-de-sers.com 

SHOPPING: Design

Silvera Bastille 
Design ve všech myslitelných 
podobách ve čtyřech patrech. 

Neodmyslitelné solitéry tady najdete 
bok po boku s díly mladých desig-
nérů, jakými jsou například Marcel 
Wanders a Maarten Baas. 
41, Rue du Faubourg  
Siant-Antoine, 11e.  
Tel.: 43 43 06 75

107 Rivoli
Boutique des Musée des Arts 
Décoratifs na tomto místě prezen-
tuje na ploše 300 m2 výběr knih, 
šperků, designu, módy i papírnické-
ho zboží. Prostory navrhl interiérový 
designér Bruno Moinard, který má 
také na svědomí vzhled obchodu 
Cartier na Champs-Élysées. 
107, Rue de Rivoli, 1er.   
Tel.: 42 60 64 94  

Galerie Sentou 
Původně byla myšlená pro profíky 
v oboru dekorace, dnes ji s oblibou 
navštěvují Pařížané, kteří se zajímají 
o design, a kteří si chtějí dopřát 
lampu Akari od Noguchiho, nádobí 
Tsé-Tsé nebo vázu od Alvara Aalta. 
Kromě toho tady najdete dobré 
knihy o designu. 
26, Boulevard Raspail, 7e.  
Tel.: 45 49 00 05. - 29,  
Rue Francois Miron, 4e.  
Tel.: 42 78 50 60. - 18,  
Rue du Pont Louis-Philippe, 4e. 
Tel.: 42 77 44 79. - 24,  

Rue du Pont Louis-Philippe, 4e. 
Tel.: 42 71 00 01 

L.O.V.E. 
Za touto výlohou v klidném 7. 
Arrondissemente se skrývají úžas-
né kreace, které vymyslel bývalý 
kreativní ředitel Yves Saint Laurent 
a jeho starý pracovník Mahdavi, 
pocházející z Indie. Oba milovali 
směs materiálů náročných řemesl-
ných výrobků a věcí z blešího trhu. 
41, Rue de Bourgogne, 7e. 
Tel.: 54 51 24 27 

SHOPPING: Móda

Colette 
Od svého otevření (v roce 1997) 
přežil tento Concept Store všechny 
módní vlny bez toho, aby sám vyšel 
z módy. Dnes je to neodmyslitelné 
místo, na kterém odhalují příznivci 
designu nejnovější trendy pařížské 
módy a krásy. Je úplně nemožné, 
aby jste z Colette odešli s prázdný-
ma rukama. 
213, Rue Saint-Honoré, 1er.  
Tel.: 55 35 33 90 

Maria Luisa 
Butiky Maria Luisa se schovávají 
v jedné z nejdiskrétnějších ulic ve 
čtvrti. Jejich majitelka je proslulá 
svým nosem, kromě jiných objevila 
Martina Margiela a Johna Galliana. 
Tady se dá nakupovat i se zavřený-
ma očima. 
2, Rue Cambon, 1er.  
Tel.: 47 03 96 15. – 19 bis, 38 a 40, 
Rue du Mont Thabor, 1er.  
Tel.: 42 60 89 83 

KAVÁRNY / SNACK 
BARY

Coejan 
Jako kdyby jste se octli ve 
Skandinávii! Bezchybné a veli-
ce světlé místo s jídlem, které je 
čerstvé i zdravé zároveň (dá se 
konzumovat na místě, ale také vzít 
s sebou). Speciality: obilné a bylin-
kové nápoje a červený zázvorový 
koláč. 
4-6 Rue de Séze, 9e  
Tel.: 40 06 08 80 

Le Marly 
I když je to velice elegantní místo, 
které nabízí pečlivě sestavený jídelní 
lístek a dobrý servis, je to zejména 

terasa s výhledem na Louvre, co z 
Marly dělá jedno z nejoblíbenějších 
míst Paříže. 
93, Rue de Rivoli, 1er. 
Tel.: 49 26 06 60 

Be 
Když se spojí nejuznávanější šéf-
kuchař ve městě s nejoblíbenějším 
pařížským pekařem, výsledkem je 
Boulangerie-Épicerie luxusní třídy. 
Vzdálená dva kroky od bukolického 
parku Monceau, kombinuje profesi-
onální rukopis Alaina Ducasseho s 
chutnými deserty od Erica Kaysera. 
73, Boulevard de Courcelles, 8e. 
Tel.: 46 22 20 20 

Le Fumoir 
Místo perfektní stejně tak na horkou 
čokoládu dopoledne, jako ke čtení 
Cosmopolitanu v pozdním odpo-
ledni. Teplá atmosféra, fantastická 
knihovna a francouzská kuchyně 
dělají z tohoto lokálu místo, které 
spojuje pravý břeh Seiny z levým. 
6, Rue de l´Amiral de Coligny, 1er.  
Tel.: 42 92 00 24 

RESTAURACE

Senderens 
Když se Alain Senders vzdal svých 
hvězdiček a řekl adieu prestižní 
kuchyni Lucasa Cartona, dostala se 
akademická gastronomie do roz-
paků. Jeho nová restaurace nabízí 
kuchyni s relativně civilními cenami 
– a to, na místě, které navrhl Noé 
Duchauffour Lawrence. Vhodné 
oblečení je podmínkou! 
9, Plac de la Madeleine, 8e.  
Tel.: 42 65 22 90 

L´Angl´Opera 
Potom co zanechal své renomova-
né Café des Délices, převzal Gilles 
Choukroun velení v restauraci v 
Hôteli Georges V. Tam prezentuje 
tento předchůdce nové generace 
šéfkuchařů své sladkokyselé směsi, 
kombinované podle nálady a chuti 
s nutellou nebo „la vache qui rit“. 
Měli by jste to zkusit! 
39, Avenue de l´Opéra, 2e  
Tel.: 42 61 86 25 

Le CPH 
Úchvatná terasa, která se schovává 
v Maison du Danemark na Champs-
Elysées! Jídelní lístek poctěný hvěz-
dičkami nabízí herynky, kambalu 

Co přivézt domů

4. Láskyplný. 
The best places to 
kiss in Paris. Návod 
na líbání po dobu 
pobytu v hlavním 
městě lásky, autor 
Thierry Soufflard, 
Parigramme, nabí-
zejí knihkupectví.  
E 6 (168 Kč) 

1. Sladký. 
Čajové bedýn-
ky Marco 
Polo, Mariage 
Fréres, 30, 
Rue du Bourg 
Tibourg, 4e et 
www.maria
gefreres.com  
E 46  
(1288 Kč). 

2. Ohnivý. 
Sladká vůně poku-
šení. Svíčka Feu de 
Bois. Diptyque, 34, 
Boulevard Saint-
Germain, 5e.  
E 38 (1064 Kč). 

Palais du Tokyo
Kosmopolitní místo 
setkání a místo, kde se 
slévají kultury Asie a 
Evropy.

3. Pochoutkový. 
Ručně vyrobené 
makrony s jávským 
kořením. Ladurée, 
16, Rue Royale, 8e 
et www.laduree.fr 
100 g: E 6,20  
(174 Kč). 

MOBILITA NA CESTÁCH

Půjčovna aut 
   n Avis: 0 820 05 05 05 nebo www.avis.fr 
   n Hertz: 01 39 38 38 38 nebo www.hertz.fr 
Letecké společnosti
   n Air France Informace a rezervace
   n Tel.: 0180 5 830 830 po - pá: 08.15 - 19.30, so: 09.00 - 13.00
 Taxi
   n taxislužba G7: 01 47 39 47 39 nebo www.taxis-g7.com   
   n taxislužba Bleus: 0 891 70 10 10 nebo www.taxis-bleus.com   
Metro
   n informace: 08 92 68 77 14 nebo www.ratp.fr 

5. Ochránce. Deštník Cap&Pep/
Hello Kitty. Colette, 213, Rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 1er.  
E 35 (980 Kč).

CESTování paříž


