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HER SKAL DU BO
Le Saint-Rémy er en udsøgt perle, du har 
lyst til at komme tilbage til igen og igen. Det 
lille, femstjernede boutique-hotel åbnede i 
august 2018 og blev straks Provences nye 
darling; indrettet af parisiske Reyhana Stu-
dio og holdt i en skøn gypsette-stil, som bl.a. 
har trukket Kate Moss til. Det er da også, 
som om sjælen bades i mandelmælk, når 
man træder ind i det lyse og feminine univers 
med fokus på det gode håndværk og de 
lækre detaljer, uanset om det er værelser-
nes balinesiske træudskæringer og svungne 
kurvemøbler eller restaurantens smaragd-
grønne veloursofaer og spaens raffinerede 
kakler. Og så emmer hotellet af behagelig 
ro. For selv om det ligger ultracentralt i byen, 
høres der ingen støj i den smukke 1800-tals 
bygning pga. den store gårdsplads foran og 
den store terrasse bagved, som inkluderer 
loungeområde og diskret beliggende pool 
blandt de kæmpestore platantræer. For ikke 
at nævne det ualmindeligt servicemindede 
og venlige personale. Le Saint-Rémy er gan-
ske enkelt vidunderligt og en rejse værd. 
16, bd Victor Hugo

HER SKAL DU SPISE
Hvis du kan klemme en bid ned til frokost 
efter Le Saint-Rémys overdådige morgen-
buffet, skal du smutte over på den lille, stem-
ningsfulde plads Place Favier og spise en 
(glutenfri) crêpe på Lou Planet under den 
store, flotte kastanje (7, Place Favier) eller 
snuppe en pizza på Le Pizzette (24, bd 
Victor Hugo). Bor du ikke på Le Saint-Rémy, 
kan du sagtens spise på deres übercool 
Chic Brasserie både til frokost og aften alli-
gevel – til frokost kan du endda kombinere 
med en tur i spaen for 20 euro ekstra (Le 
Saint-Rémy). Man spiser i det hele taget 
godt i Saint-Rémy-de-Provence, og I skal 
også gå på den hyggelige Gus Restaurant, 
der serverer alt fra burgere til østers (31, bd 
Victor Hugo), eller på art deco-elegante 
Restaurant de Tourrel, hvis moderne køkken 
har en ung kok og en Michelinstjerne. 5, rue 
Carnot

SAINT-RÉMY-
DE-PROVENCE

Denne sommer fejrer it-girl Charlotte Casiraghi bryllup i Saint-Rémy-de-Pro-
vence, og man forstår hende godt. For den lille franske by har det hele: charme, 

selvtillid og lækre butikker. Og så ligger den midt i Provence, som emmer af 
kultur og natur. Vi guider dig til den romantiske favorit, der stjæler dit hjerte.
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Den lille franske by, der ligger 20 km fra pavebyen 
Avignon, oser af stemning i sine gamle, hyggelige mid-
delaldergader med høj himmel, platantræer og huse 
i lys sandsten med sart blå eller off-grønne vindues-
skodder og smukt udskårne døre. Intet under, at stil-
ikonet Ines de la Fressange kommer her, at Caroline af 
Monaco har boet her, og at hendes datter, Charlotte 
Casiraghi, holder sit tredages bryllup her denne som-
mer. Mere spektakulært er det måske, at astrologen 
og seeren Nostradamus er født her, sexsadisten Mar-
quis de Sade har boet her, og Van Gogh var indlagt 
et år på psykiatrisk hospital her og nåede at male 142 
værker.

SÅDAN KOMMER DU DERTIL
Tag til Paris og videre med TGV-tog fra Gare de Lyon 
til Avignon, derfra er der 20 km med taxa eller i lejebil 
til Saint-Rémy-de-Provence. Eller kør selv hele vejen, 
det er generelt praktisk at have en bil i Frankrig, ikke 
mindst i landdistrikterne.

Hotellet Le Saint-
Rémy ligger midt 
i den smukke by, 

men afskærmet fra 
trafikstøj og larm. En 

sand oase!
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HER SKAL DU SHOPPE
Den lille, lækre Pieds Nus har alle de franske 
mærker, du ikke vidste, du manglede i din garde-
robe, og i det helt rigtige, velkuraterede udvalg 
komplet med lækkert tapet i omklædningsrum-
mene og Patti Smith i s-h på væggen (14A, 
bd Mirabeau). La Maison Mistral, en lettere 
forfalden villa fra 1800-tallet, har siden 2018 
været et perfekt miks af den stilsikre tøj- og inte-
riørbutik La Boutique de Jeanne, en tesalon og 
restauranten Les Pieds dans l’Eau, indrettet med 
en udsøgt blanding af stole og borde dels un-
der åben himmel i den store gård, dels oppe på 
første sal i de smukke, gamle stuer en suite (22, 
bd Victor Hugo). Pariserbrandet Bensimon er 
kendt for deres casual gårdsangersko og lækre 
styles, der udgør den perfekte basisgarderobe 
ved nærmere øjekast (34, bd Victor Hugo). Af 
de mere kuriøse butikker kan nævnes den snart 
200 år gamle provencalske delikatessebutik 
Maison Brémond 1830 med alt fra olivenolie 
til trøffel pasta (27, bd Victor Hugo), Brigitte 
Brinis lampebutik, hvis kurveflettede lamper du 
dør over (2, bd Mirabeau), samt ikke mindst 
bog- og bladhandlen Saint Rémy Presse, der 
har et gigantisk udvalg af både franske og inter-
nationale udgivelser og aviser (12B, bd Victor 
Hugo). Endelig må du ikke snyde dig selv for by-
ens forrygende marked hver onsdag. Det breder 
sig fra pladsen foran rådhuset og ned gennem 
alle byens gader, og du kan finde alt fra stråhatte 
og den lille runde kurvetaske til provencalske sæ-
ber, hvidløgsranker, oste og lp’er.

DET SKAL DU OPLEVE
Du bør ikke gå glip af den smukke, højtbeliggen-
de middelalderby Les Baux-de-Provence, som 
er så populær blandt rige franskmænd, amerika-
nere og englændere, at den inkluderer hhv. en- og 
to-Michelinstjernede restauranter. Tæt på Baux 
kan du opleve Carrières de Lumières; et lyd- og bil-
ledshow inde i klipperne, indtil 2020 med værker 
af Van Gogh og japanisme. Oplev også Alpil-
lernes smukke, Unesco-certificerede landskab, 
Camarguen, som er bedst set fra hesteryg. Book 
en tur for et par timer eller op til fire dage. 
Randochevalalpilles.com

ARLES
Du skal bruge en dag i dejlige Arles, der ligger 
17 km fra Saint-Rémy-de-Provence. Her, hvor 
Vincent Van Gogh boede, da han skar sit øre af, 
er der en hengivenhed til kunsten, som er svær at 
overse, med masser af små gallerier og museer 
og snart også en afdeling af Guggenheim. Drop 
Van Gogh-museet; de vigtigste værker hænger i 
Amsterdam og New York, men gå direkte til det 
lille Musée Réattu, hvis bygning tidligere husede 
malteserordenen. Museet er grundlagt i 1868 af 
datteren til maleren Jacques Réattu og inkluderer 
bl.a. værker af Picasso og nyere fotokunst. Absolut 
et par timer værd (10, rue du Grand Prieuré). 
Hvis det er for varmt at slentre langs Rhônen, så gå 
i de hyggelige små gader, der pludselig åbner op 
i pladser, og find frem til den imponerende arena 
fra romertiden. Den farve- og symbolglade de-
signer Christian Lacroix er født i Arles, og du skal 
selvfølgelig forbi hans butik og shoppe statement-
smykker, puder eller notesbøger (52, rue de la 
République), men der er også flere kvindedesign-
kollektiver i den kreative by, bl.a. to i Rue Jouvène: 
galleributikken Marius med smukke kurve, stråhat-
te med bånd af fuglefjer og skiftende kunstudstillin-
ger (nr. 3) og (lige overfor i nr. 2) Moustique med 
lokalt inspirerede fristelser, lige fra T-shirts til brev-
pressere. Også hos O Boulaba finder du en herlig 
blanding af butiksejerens eget design samt venin-
dernes lædervarer, smykker og kurvelækkerier til 
hjemmet (Rond Point des Arènes – 1 bis, Rue 
Porte de Laure). Er du til keramik, er du nødt til at 
gå direkte til Carnet de Voyage, for det kommer til 
at tage lang tid at vælge mellem de alt for skønne 
håndmalede sager (4 bis, Rue de la Calade). 
Når sulten melder sig, skal du snuppe en suppe, 
salat eller madpandekage på den simple Chez 
Mam Goz (18, rue Porte de Laure) eller spise en 
raffineret version af det traditionelle middelhavs- 
køkken på Bistro à Côté (21, rue des Carmes). 
Skal det være grøn gastronomi, så læg vejen forbi 
hippe La Chassagnette, der ligger i Camarguen, 
har en Michelinstjerne og serverer årstidens grønt 
fra egen køkkenhave, bl.a. ved hjælp af særlige 
gæstekokke. Frokost serveres dagligt, middag kun 
torsdag-lørdag og visse helligdage. Mas de la 
Chassagnette, Route du Sambouc, Chassag-
nette.fr

Onsdag 
morgen og 
formiddag 
skal du hel-

lige markedet i 
Saint-Rémy-de-
Provence, men 

ellers skal du 
sætte tid af til 
smukke Arles.
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’Amour’-T-shirt, Second Female, 300 kr.
’Wayfarer’-solbriller, Ray-Ban, 1.349 kr. 

Nederdel, Mark Kenly Domino Tan, 2.000 kr. 
Mona Høvring: Fordi Venus ..., Lesen, 200 kr. 

’Riviera Mini Black’-taske, Aquazurra, 4.445 kr.
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