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Följ med på en
fransk kanaltur

OBS! 
Missa inte att 

många av dessa 
butiker öppnar sent 

på måndagar, of-
tast inte förrän 

13-14-tiden.
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R unt Canal Saint-Martin i de östra delarna av centrala Paris och nära Place 
de la République samlas parisare och turister framför allt på söndagar och 
allra mest på varma söndagar på sommaren. Här finns mängder av små 

restauranger och kaféer och svalka att få under de lummiga träden. En av de största 
attraktionerna är att titta på slussningen av turistbåtar och pråmar.

Längs med kanalen finns flera roliga och annorlunda butiker och bara några 
tvärgator in, framför allt på rue de Marseille, finns ännu fler shoppingdestinationer  
att besöka och inspireras av.
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Färgglada fasaden visar 
Antoine & Lilis sortiment

1 Antoine & Lili
95 Quai de Valmy

Antoine & Lili är svår att missa. Butiken lyser med starka färger i botten på den 
annars vita 1800-talsfastigheten alldeles nära vattnet i kanalen. Den gula delen 
av butiksfasaden visar till heminredningsdelen, grönt är mode och leksaker för 
barn och rosa ska locka de kvinnliga kunderna att shoppa kläder. Kedjan, som 
är 20 år, består i dag av ett 20-tal butiker i Paris och andra delar av Frankrike, 
Bryssel och i Schweiz.

2 Centre Commercial 
2 Rue de Marseille

2007 grundade barndoms- 
vännerna Sébastien Kopp och 
François Morillion sneakersbutiken 
Veja. Sex år senare tog de 
butikskonceptet med socialt 
ansvarstagande i centrum ett 
steg till när de öppnade Centre 
Commercial. Här kombineras 
hållbart mode med socialt 
engagemang. Butikslokalen 
används också till klädkollektions-
releaser, event och boklanseringar. 
”Centre Commercial är inte ett 
varumärke – det är en rörelse” har 
Sébastien Kopp sagt i en intervju.

3 Homecore
9 rue de Marseille

Homecore grundades 
1994 av Alexandre 
Guarneri och finns numera 
i många länder. ”Fritt 
uttryck, fri rörelse” är 
några av värdeorden för 
herrmodekedjan. Skylt- 
fönsterdekorationer-
na och målningarna på 
fönsterglaset är häftiga 
och inredningen har 
mer karaktären av 
konstinstallation än 
regelrätta exponeringar.
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4 Librairie Artazart 
83 Quai de Valmy

För några år sedan utsågs 
den kombinerade bok- och 
konstbutiken Librairie 
Artazart, av Huffington 
Post, till en av världens tio 
bästa bokbutiker. Butiken 
är som sig bör specialiserad 
på böcker om konst, 
grafik, mode och foto. Bara 
butiksfasaden är värd en 
omväg!

5 Babel Concept Store
55 Quai de Valmy 

Bohemiskt är väl det ord som bäst 
sammanfattar sortiment och uttryck 
i Babel Concept Store. I butiken är 
precis allt, inklusive inredningen, till 
salu. Kläder, smycken, konst, väskor, 
speglar och möbler ingår i butiken 
som är skapad av designern Vanessa 
Doger.

6 Claudie Pierlot
6 rue de Marseille

Chicka klänningar och 
mängder med accessoarer 
är Claudie Pierlots signum. 
Den franska designern och 
tidigare modellen arbetade 
tidigare för varuhuset 
Printemps men startade 
eget 1984. 

7 Les Petites
11 rue de Marseille

Les Petites (de små) är 
modemärket för dig som 
vill klä dig som en riktig 
parisiska. Märket finns 
både i egna butiker och 
till exempel på det stora 
varuhuset Printemps. På rue 
de Marseille kan man fynda 
– det är en av kedjans tre 
outlet-butiker.

8 PS by Paul Smith
15 rue de Marseille

Sedan 1970 har den 
brittiske designern Paul 
Smith levererat klassiskt 
mode ”with a twist”. I 
Paris finns nio PS by Paul 
Smith-butiker. Den här är 
en av de mindre men kanske 
den charmigaste.

9 Du Pain et des Idées
34 rue Yves Toudic

Ett av Paris äldsta bagerier och kaféer har 
fortfarande kvar originalinredningen från 
1889. Du Pain et des Idées (Bröd och idéer) 
har genom åren fått massor av utmärkelser. 
Här bakar mästerbagaren Christophe 
Vasseur surdegsbröd, croissanter och 
tarter så det står härliga till. En enkel 
uteservering hör till.
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1 Antoine & Lili

!Du vet väl att du kan få 
in den här kartan i din 
Google Maps-app? Gå in 
på Market.se och öppna 
den i din app därifrån.

Shopping 
längs 

 kanalen

PARIS

CANAL SAINT-MARTIN
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