
Mama Shelter er et trendy hotel beliggende i det 20. arrondissement. Dette stilfulde 
hotel er designet af den kendte franske designer, Philippe Starck. 
Mama Shelter tiltrækker unge og hippe gæster med deres funky indretning og rooftop 
der flere gange er blevet udnævnt til et af de bedste rooftops i Paris.
Læs mere om Mama Shelter Paris her: www.mamashelter.com/en/paris

En guide til ungdommelige og festlige Paris

Føler du, at Paris udelukkende består af kunstmuseer, fortorvscafeer og 
kærlighedsbroer? Vil du gerne opleve Paris på en ungdommelig og 
festlig måde? Så læs med her og opdag trendy og hippe hoteller, 
spisesteder og oplevelser i Paris, du sent vil glemme. 
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Sjælen af guinguettes; bar, friluftsrestaurant og dansesal der en gang var stor i Paris, er i 
live på denne pram i Sienen. Nyd drinks med vennerne, dans med fremmede eller blot 
nyd den skønne udsigt og varme atmosfære stedet har. 
Læs mere her: www.rosabonheur.fr/rosa-seine 
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Petit Bain er en flydende lokation på Sienen bestående af en restaurant, et spillested og 
en rooftop. Der er plads til 60 spisende gæster i restauranten og 450 i spillestedet. Fra 
rooftoppen er der skøn lounge stemning med musik og lækker udsigt ud over Sienen.
Læs mere her: www.petitbain.org

Petit Bain, 7 Port de la Gare, 75013 Paris

Rosa Bonheur sur Seine, Port des Invalides, Quai d'Orsay, 75007 Paris
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Ateliers de Paris er en inkubator, hvis mission er at støtte håndværk, design og mode. 
Der tilbydes workshops, ophold, støtte til nye designere og virksomheder samt 
mulighed for udstilling af designs. Læs mere her: www.ateliersdeparis.com
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Ateliers de Paris, 30 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris

For fjerde år vender pop-up stedet Ground Control Paris tilbage. Ground Control Paris 
er atter at finde på the Grand Train fra 18. maj til 30. september 2017. Stedet er et mix 
af restauranter, barer, afslapningsområde der også bruges til koncerter og som 
udstillingsplads. Læs mere her: www.groundcontrolparis.com

Ground Control Paris, 81 Rue du Charolais 75012 Paris
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Det tidligere bodel, er nu forvandlet til et sted hvor transkønnede optræder med 
cabaret og synger både gamle og nye franske popsange. 
I de tilstødende lokaler, Divcan du Monde, er der rig mulighed for at få danset ud. 
Læs mere her: www.divandumonde.com
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Madam Arthur, 75 bis Rue des Martyrs, 75018 Paris

Hvis du gerne vil se Paris med nye øjne, skal du booke en tour gennem Paris’ gader 
og stræder kørende i sidevognen på en motrocykel. Din gentleman chauffør vil dele 
hans hemmelige spots med dig og fortælle historier om de forskellige bygninger og 
pladser i kører forbi. Læs mere her: www.retro-tour.com/en 

Retro Tour Paris, Place de la Concorde, 75008 Paris
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Hvis du elsker house og techno musik skal du helt klart tage forbi Concrete. Concrete 
er den eneste klub i Paris der har 24-timers licens, der gør at klubben ofte holder fester 
der strækker sig over 24 timer. Concrete holder til på en tre-etagers båd i Sienen.   
Læs mere her: www.concreteparis.fr
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Concrete, Port de la Rapée, 75012 Paris

Le Rex er et af de største og mest populære natklubber i Paris. Stedet fejrer 30 års 
fødselsdag i 2018. Det er klubben for de danseglade og er især kendt for sin 
techno-musik. De bedste DJ’s fra hele verden kommer og spiller her. 
Læs mere her: www.rexclub.com 

Le Rex, 5 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris
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