
Destinasjon
Genève
Se & gJøre | Mat & Drikke | kafeer | Barer  
natteliv | Shopping | Boalternativer | greit å vite

http://www.vg.no
http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112


Destinasjon: genève
 Se & gJøre  Mat & Drikke  kafeer  Barer & natteliv  SHOPPing  BOalternativer  greit å vite

Se & gJøre
Det er ikke bare beliggenheten ved genève-sjøen, 
med utsikt over Mont-Blanc, som tar pusten fra 
de besøkende. også den påtagelige auraen av 
luksus og kvalitet gir folk hakeslepp. eksklusive 
butikker, interessante museer, restauranter i  
verdensklasse og en uovertruffen kosmopolitisk 
atmosfære har forvandlet genève til en av  
europas mest spennende byer. 

En trEdjEdEl av 
Genèves innbyggere er 
utlendinger. Språk fra hele 
verden summer i gatene. 
Samtalene på byens restau-
ranter og uteserveringer 
handler ofte om de store, 
globale spørsmålene. Men 
til forskjell fra lignende kafé-

samtaler i resten av verdens 
byer, føres de i Genève av 
mennesker som virkelig har 
innflytelse. 

Her finnes over 250 inter-
nasjonale organisasjoner, 
mengder av diplomatiske 
utsendinger og – viktigst av 
alt – FNs Europa-hoved-
kvarter. Faktum er at 
Genèves blanke bankpa-
lass og mengder med sjå-
førkjørte Bentleys kan få 
førstegangsgjesten til i all 
stillhet å spørre seg selv: 
”Har jeg råd til dette?”

Men ta det med ro – det 
har du, for midt i all denne 
elegansen er Genève en 
by som ønsker velkommen, 
også alle dem som reiser 
med begrenset budsjett. 

 faktuM er at 
genèveS Blanke 
BankpalaSS og 
MengDer MeD 
SJåførkJørte 
BentleyS kan få 
førStegangS-
gJeSten til i 
all Stillhet å 
Spørre Seg Selv: 
”har Jeg råD til 
Dette?”

palaiS DeS nationS
Etter hovedkvarteret i New 
York, er dette FNs viktigste 
bygning. I Europa-hoved-
kvarteret, som ble konstruert 
mellom1929 og1936, møtes 
hvert år over 25 000 delega-
ter for å forhandle om – fak-
tisk – verdensfreden. Den 
vakre marmorbygningen er 
en severdighet i seg selv, 
og de omsluttende parkene 
utgjør koselige pustehull i 
byen. 
Pris: 10 CHF for voksne, 
gratis for barn under seks år
Adresse: 14, Avenue de la 
Paix
Tlf. +41 22 917 48 96
www.unog.ch

Saint peter´S  
CatheDral
Det tar deg 157 trappetrinn. 
Men når du da kikker ut fra 
katedralens nordre tårn og 
ser det fenomenale pano-
ramaet over byen og sjøen, 
synes du sikkert at det var 
slitet verd. Den første bygge-
fasen av Saint Peter´s Cath-
edral ble påbegynt allerede i 
1160, mens den nåværende 
fasaden skriver seg fra 

 en av genèveS freMSte forDeler 
er Beliggenheten veD genève-SJøen. 
på en rolig StranDproMenaDe – langS 
vakre hager og Blant MengDer av  
høylytte SJøfugler – Ser Man Mange  
av ByenS ...

Sjøen kantes av pittoreske 
restauranter som serverer 
raclette og rykende varme 
fonduer, mens den gamle 
bydelens brosteinsgater 
er fylt til randen med vakre 

antikvitetsbutikker, gallerier 
og antikvariater. 

At Genève også er liten, 
forsterker inntrykket av en 
vennlig og innbydende by; 

man rusler gjennom sen-
trum på en time, og de idyl-
liske omgivelsene virker 
som om de ikke er så langt 
borte. Den som har tid til 
overs, tar gjerne en biltur 
mellom regionens vingårder 
og hyggelige småbyer. 

StranDproMenaDen
En av Genèves fremste 
fordeler er beliggenheten 
ved Genève-sjøen. På en 
rolig strandpromenade – 
langs vakre hager og blant 
mengder av høylytte sjø-
fugler – ser man mange 
av byens severdigheter, 
hvorav fontenen Jet d´Eau 
er den mest kjente og nå et 
symbol for Genève. Hvert 
sekund spruter den 500 
liter vann 140 meter opp 
i luften, hvilket er høyest i 
verden. Hvis du passerer 
Mont Blanc-broen, kommer 
du så smått til Jardin anglais 
(English Garden). Her finner 
du nasjonalmonumentet 
Blomsterklokken (Horloge 
Fleurie). Den er laget av 
6500 blomster og minner 
om Sveits’ verdensberømte 
klokkeindustri.
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Mat & Drikke/ 
reStauranter
genève er Sveits’ kulinariske hovedstad. her 
møtes påvirkningene fra frankrike og italia med 
en velutviklet lokal matkultur. i genève-sjøen 
fanges fisken som brukes i for eksempel ”filet 
de perches” og ”filet de féras”. gå heller ikke 
glipp av longeole eller tradisjonelle sveitsiske 
retter som ostefondue og raclette. 

Adresse: Rue Etienne-
Dumont 3
Tlf. +41 22 312 12 90

l’entreCote Cou-
ronne
Koselig liten bistro hvor 
bordbestilling er helt nød-
vendig. Dyrt, men med fan-
tastisk mat – vellagete fisk- 
og kjøttretter med god vin. 
For matelskeren. 
Adresse: 5, rue des Paquis
Tlf: +41 22 732 84 45

Buvette DeS BainS 
DeS pâquiS 
Beliggenheten midt i byens 
havn gir denne baren/
restauranten en herlig ro.  
Et av de mest populære  

stedene blant lokalbefolk-
ningen. 
Adresse: Quai du Mt-Blanc 
30
Tlf. +41 22 738 16 16
www.bains-des-paquis.ch/

MikaDo
Dette er en japansk fryd for 
øyet med restaurant, take-
away og supermarked i ett. 
Best og billigst for sushi i 
Genève. Liker man ikke 
dette finnes det teriyaki og 
gyozas som også er veldig 
godt. 
Adresse: de l’ancien-port 9

reStaurant le 
lyrique
Denne restauranten, med luk-
suriøs Genève-atmosfære, er 
fylt til bristepunktet både dag 
og kveld. Det er ikke så rart. 
Den har en flott beliggenhet 
midt i musikkdistriktet mellom 
operaen og bankområdet, og 
serverer topp mat til aksepta-
ble priser. Et av byens beste 
alternativer. 
Adresse: Bd du Theatre 12
Tlf. +41 22 328 00 95

u BoBBa 
Fransk matlagingskunst av 
høyeste klasse. 
Adresse: Rue de la Corra-
terie 21
Tlf. +41 22 310 53 40

le Soupçon
Restaurant/lounge med 
moderne, men varm atmos-
fære i hjertet av den gamle 
bydelen. Hvis du bare kan 
besøke Le Soupçon én dag 
– velg søndag. Da serveres 
det en vidunderlig middel-
havsbrunsj her. 
Adresse: Place du Bourg-
de-Four 8
Tlf. +41 22 318 37 37
www.soupcon.ch

la DeMi-lune 
Tapas og herlige, hjemmela-
gede hamburgere serveres i 
et miljø inspirert av … 

Frelsesarmeen kanskje.  
Superpopulært blant 
ungdom. 

ombyggingen på midten av 
1700-tallet. 
Pris: Tårnet koster 4 CHF 
for voksne og 2 CHF for 
barn mellom 6 og 12 år.

plaCe Du Bourg-
De-four
Sjarmerende torg i hjer-
tet av den gamle bydelen, 
som alltid har vært en natur-
lig møteplass. Mennesker 
samles rundt den blomster-
kledde 1700-tallsfontenen 
eller presser seg sammen 
på den populære kafeen La 
Clémence. 
Adresse: Place du Bourg-de-
Four, den gamle bydelen

JarDin Botanique
Her finnes verdens største 
herbarium og 16 000 vekster 
fra hele verden. Den bota-
niske hagen i byens utkant 
er en ideell plass for stille, 
meditative spaserturer eller 
for en lang kaffepause på 
uteserveringen. 
Pris: Gratis
Adresse: 1, chemin de 
l´Impératrice
Tlf. + 41 22 41 851 00

patek philippe-
MuSeet
De fleste assosierer Sveits 
med ost, kniver og natur-
ligvis klokker. Den som er 
interessert i sistnevnte,  
må ikke gå glipp av Patek 
Philippe-museet som viser 
den Genève-baserte klok-
kebyggerens beste oppfin-
nelser og viktige samling av 
urverk helt fra 1500-tallet. 
Museet er en daglig påmin-
nelse om den sveitsiske 
lidenskapen for klokker, 
urverk og tid. 
Pris: 10 CHF, gratis under 
18 år
Adresse: rue de Vieux- 
Grenadiers 7
Tlf. +41 22 807 09 10
www.patekmuseum.com
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Barer & natteliv

genèves natteliv byr på en spesiell dynamikk når 
dansegulvene fylles med alt fra byens jetset til vel-
kledde diplomater og svartkledde rockere. takket 
være den internasjonale miksen av mennesker, 
finnes det et stort, variert uteliv. De fleste starter 
kvelden med en aperitiff på en eller annen av byens 
hundretalls barer.

MaCuMBa
På den franske siden ligger 
Europas største diskotek 
med syv dansegulv og 1000 
parkeringsplasser. Vel verd 
en grensepassering. 
Adresse: route d´Annecy 
403, Saint-Julien-en- 
Genevois
www.macumba.fr

Java
Forholdsvis nyåpnet sted, 
under Hotel Noga Hilton, 
som raskt ble trendy i 
Genève.
Adresse: Quai du Mont-
Blanc 19

Soleil rouge
Funky og sober vinbar med 
tapas.
Adresse: 32, bd Helvétique 

au Chat noir 
Stedet for jazzelskeren i 
sjarmerende Carouge. Sjekk 
hjemmesiden deres for å se 
hvilke konserter som arran-
geres.

Adresse: rue Vautier 13
www.chatnoir.ch

l´uSine
Rockete og svartkledd 
undergroundsted.
Adresse: 4, Place des 
Volontaires
www.usine.ch

BypaSS
Ungt, hipt og fint med popu-
lært dansegulv og lekker 
innredning.
Adresse: 1, Carrefour  
de L´Étoile
www.bypass.ch

arthur´S rive 
gauChe
Å se og bli sett er mot-
toet på Arthur´s, der blant 
andre fotomodeller pleier 
å komme innom etter foto-

kafeer

la CléManCe
En selvsagt møteplass 
midt i den gamle bydelen, 
med en herlig terrasse 
som kan brukes sommers-
tid. La Clémance er både 
sjarmerende og trendy.
Adresse: Place du  
Bourg-de-Four

gelato Mania
Iselskerens absolutte 
favoritt. Her finnes is i alle 
farger, former og smaker. 
Adresse: Rue des 
Paquis 25

graferinger i byen. Ung, hip 
bar/lounge-stemning ved 
Rhône-elven. Dessuten et 
bredt utvalg av sigarer, sprit 
og fine viner. 
Adresse: 7-9 rue du Rhône

 på Den franSke 
SiDen ligger euro-
paS StørSte DiSko-
tek MeD Syv DanSe-
gulv og 1000 par-
keringSplaSSer. 
vel verD en gren-
SepaSSering.

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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Shopping
Den som vil ha tunge statusmerker, bør lete seg 
fram til for eksempel rue du rhône, som har et  
perlebånd av eksklusive butikker med prestisje-
klokker, juveler og merkeklær. Cartier, patek  
philippe og rolex glitrer om kapp med piaget, 
audemars piguet og gucci. MaxMara, versace  
og louis vuitton finnes med blinkende juveler  
hos grisogono, Chopard og Bulgari. 

Omkring tOgstasjOnEn 
ligger butikker med typisk 
sveitsiske suvenirer som  
sjokolade, gjøkur, armékni-
ver, spilledåser, husflid og 
Mont-Blanc-penner. Butik-
kene har navn som Little 
Switzerland, Swiss Tradition 
og Swiss Corner. 

Langs Rue du Marché, en 
bilfri shoppinggate, finnes 
blant annet Swatch-butikken  
og Davidoff-sigarene. På 
Plainpalais holdes det 
hver onsdag og lørdag 
(08.00–16.00) et loppemar-
ked (Marché aux puces) 
hvor det finnes alt mellom 
himmel og jord. Her kan 
man trekke inn en herlig 
atmosfære. På gatene 
omkring finnes det mange 
kunstgallerier.

Den gamle bydelen er 
perfekt for den som vil 
rusle forbi elegante utstil-
lingsvinduer fulle av vakre 
antikviteter, gamle bøker 
og verdifull kunst. Grand 
Rue er spesielt fin for anti-
kviteter. Her er det også et 
mylder av småbutikker med 
sjokoladepraliner, oster, viner 
og lekre innredningsting.

Den pittoreske bydelen 
Carouge har bohempreget 
atmosfære og byr på små-
butikker med håndlagede 
smykker, pyntegjenstander 
og kunsthåndverk. 

Gå ikke glipp av markedet 
hver tirsdag og lørdag ved 
Blavignac-fontenen som da 
forvandles til et stort frukt-  
og grønnsakstorg.

Boalternativer

 hviS Du av en 
eller annen grunn 
kJenner Behov  
for en SkuDD- 
Sikker Suite når 
Du er i genève, er 
Dette SteDet for 
Deg.

hôtel DeS BergueS
Hvis du av en eller annen 
grunn kjenner behov for en 
skuddsikker suite når du er 
i Genève, er dette stedet for 
deg. Men marmorfylte Hôtel 
des Bergues, byens første 
og et av de mest luksuriøse 
hotellene, har rom også for 
dem som ikke kjenner seg 
jaget av pistolmenn. Hvis 
man kan hoste opp 600–700 
CHF, altså.  Tillhører I dag 
luksuskjeden Four Seasons.
Dobbeltrom: fra 670 CHF
Adresse: Quai des Bergues 33
Tlf. +41 22 908 70 00
www.hoteldesbergues.com

hôtel Beau-rivage
Hotell med en sjelden spen-
nende historie (gjengis på 
hjemmesiden). Flott og  
elegant med sjøutsikt fra 
rommene. 
Dobbeltrom: fra 570 CHF
Adresse: Quai du Mont 
Blanc 13
Tlf. +41 22 716 66 66
www.beau-rivage.ch

auBerge De  
JeuneSSe
Budsjettalternativ med 
moderne rom et steinkast  
fra Genève-sjøen.
Dobbeltrom: 86 CHF
Adresse: rue Rothschild 
28–30
Tlf. +41 22 732 62 60

 Den gaMle ByDelen er perfekt 
for Den SoM vil ruSle forBi elegante 
utStillingSvinDuer fulle av vakre  
antikviteter, gaMle Bøker og verDifull 
kunSt. 



Destinasjon: genève
 Se & gJøre  Mat & Drikke  kafeer  Barer & natteliv  SHOPPing  BOalternativer  greit å vite

flyplaSS
Geneva International Airport/
Cointrin ligger fem kilometer 
fra citykjernen. Tog går hvert 
10. minutt mellom flyplas-
sen og sentralstasjonen midt 
i Genève (Cornavin). Turen 
tar seks minutter. Toget går 
fra 05.30 til 00.20. Taxi tar 
15–30 minutter til sentrum, 
koster rundt 30 CHF. Buss 
nummer 10 til sentralsta- 
sjonen tar 15 minutter, 
koster 2,60 CHF, og billetten 
gjelder en time for kollektiv-
trafikk.
www.gva.ch

lokaltrafikk
Genève har utmerket lokal-
trafikk med busser, el-bus-
ser, trikk, båter og tog. Buss-
billetter kjøpes i automater 
ved holdeplassene. Billetten 
gjelder en time i lokaltrafik-
ken. Nattbusser går bare i 
helgene.
www.tpg.ch
www.cff.ch

Båt er også en fin måte 
å ta seg fram på omkring 

Genève. Compagnie 
Générale de Navigation 
(022–0848811848) ordner 
dagsturer på Genève-
sjøen. En dagsutflukt 
koster 12 CHF for voksne. 
Små pendelbåter, ”mou-
ettes”, går tvers over 
Genèvesjøen.

taxi
Det er lett å få tak i taxi i 
Genève, men de er ganske 
dyre. En ti minutters dro-
sjetur kan koste opp til 50 
CHF, avhengig av trafik-
ken. Stopp taxien på gaten, 
bestill på telefon eller gå til 
en av byens 60 taxistasjoner.
 

TAxI-PHoNE 
Centrale Genève 
Tlf. 022-3314133
www.taxi-phone.ch

poSt 
PoSTE MoNT-BLANC
Rue du Mont-Blanc 18
Åpent mandag–fredag 
07.30–18.00 og lørdag 
09.00–16.00

PoSTE MoNTBRILLANT
Rue de Gares 16
Åpent mandag–fredag 
08.00–20.00, lørdag 
08.00–16.00 og søndag 
16.00–19.00

apotek
Døgnåpent: Tlf. 111 eller 144. 
SoS-apoteker: 
022-4206480

tannlege
24 timers:  
Tlf. (gratis): 0800 101800
Akuttlege: Tlf. 022-3222020

telefon 
Landsnummer Sveits: + 41
Retningsnummer Genève: 
22 (utenfra) 022 (i byen)

internett 
www.geneva-tourism.ch
www.myswitzerland.com
www.ville-ge.ch

fakta
innByggere
Byen Genève: 182 560
Byen og kantonen 
Genève: 427 705

valuta
1 sveitserfranc (CHF) = 
100 centimes

åpningStiDer
De vanlige åpnings-
tidene for butikker i 
Genève er 08.30–18.45 
og til 20.00 på torsdager.

aviSer
Le Temps 
Tribune de Genève
Le Matin
24 Heures
Magasine L´Hebdo
World Radio Geneva 
(88.4 FM) – www.
wrgfm.com (god infor-
majson om hva som 
skjer)

nøDnuMre
Politi: 117
Brann: 118
Ambulanse: 144
Forgiftning: 145

greit å vite 

kart

elektriSitet
220 volt

turiStByrå
GENèVE ToURISM
Adresse: Rue du Mont-
Blanc 18, sentrum
Åpningstider: mandag– 
lørdag 10.00–18.00
Tlf. 022-9097000
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