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Af HANNE HØIBERG 
Foto: MICHAEL BRÜEL

Fæstningen på øen midt i kanalen, Palais 
de L’Ile fra 1113, har en fortid som bl.a. 
fængsel, møntslageri og administration. 
I år 1900 blev den klassificeret som 
historisk monument. Tag forskud 

på foråret

P
aul Cézanne, den store franske 
maler, har engang beskrevet An-
necy som ”næsten for smuk til at 
være sand.” På en gåtur gennem 
middelalderbyen, hvor små, 
men sikre tegn på forår sniger 
sig ind, mens det fortsat er bi-

dende koldt derhjemme, begynder jeg at 
forstå hvorfor. Kombinationen af århund-
redgamle huse i varme terrakottafarver 
og søens dybgrønne vand som forgrund 
for sneklædte bjerge rummer en ganske 
særlig, næsten romantisk skønhed. 

Franskmændene byder da også foråret 
velkommen med manér: cyklende og spad-
serende på stierne langs søen, endda sid-
dende på græsset, padlende på vandcykler, 
roende i små joller… Min mand og jeg be-
tragter sceneriet fra vores udlejningsbil og 
kan næsten ikke vente med at komme ud. 
Vi har kørt en lille time, siden ankomsten 

til lufthavnen i Geneve, og eftersom det er 
midt på eftermiddagen, og solen allerede 
står lavt, lader vi hotellet vente. Nu skal vi 
bare ud og mærke solens vederkvægende 
varme, opleve folkelivet og snuse til mid-
delalderbyen.

Mængden af mennesker taler sit eget 
sprog om, at også franskmændene har 
savnet foråret. Alle synes at være af huse 
for at gå tur, holde picnic, gå på lørdagens 
antikmarked langs kanalerne, drikke en 
fadøl i solen eller købe årets første is hos 
Glacier des Alpes i rue Perrière med ”glace 
artisanale” – is lavet fra bunden af lokale 
råvarer. 

Alpernes Venedig
Annecy er kendt som Alpernes Venedig, 
hvilket nok er en kende overdrevet, men 
man kommer ikke udenom, at det er utrolig 
stemningsfuldt at spadsere langs byens to 

Den store plæne ved Annecy-
søen er fyldt med franskmænd 

i alle aldre. De nyder den 
nærmest præmature forårs-

dag her i Alpernes Venedig, 
som byen i det østlige Frankrig 
kaldes. Den charmerende mid-

delalderby ligger perfekt ved 
sø og bjerge. Med mindre end 

en times kørsel fra lufthavnen 
i Geneve er den også det 

perfekte weekend-getaway. 

Fyldte luksuschokolader, 
praliné, som de præsenteres 
hos Bruno Meyer, byens 
bedste chocolatier.
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Imperial Palace, opført ved bredden af Annecysøen 
i begyndelsen af 1900-tallet, indgår i byens dna. 

Kanal Le Vassé med 
Pont des Amours, 
Kærlighedsbroen, 
i baggrunden. 

Straks solen skinner, 
er der et mylder af liv langs 
byens to kanaler og floden.

kanaler i den gamle bydel. Selv om man 
kun kan gå på den ene side. På den anden 
står de århundredgamle byhuse i farver fra 
lys abrikos til blodappelsin med facaderne 
direkte i vandet. Præcis som den historiske 
stolthed, Palais de L’Ile fra 1132, fylder sin 
egen ø midt i kanalen. Den skibsformede 
fæstning med en kringlet fortid som bl.a. 
grevesæde, retsbygning, møntprægeri og 
fængsel fungerer i dag som lokalhistorisk 
museum. 

Museet er hurtigt overstået, men giver 
alligevel et billede af, hvordan Annecy 
blev stor under middelalderens grever af 
Geneve, hovedsæde for hertugdømmet 
Savoyen i 1400-tallet og først kom under 
Frankrig i 1860. I dag er Annecy hovedby i 
departementet Haute-Savoie og har siden 
begyndelsen af 1900-tallet udviklet sig til 
attraktiv turistby. Med bare 50 kilometer 
til lufthavnen i Geneve er Annecy et oplagt 

Gennemsnitstemperatur

ANNECY

01� 03� 06� 10�
JAN FEB MAR APR

13� 17� 20� 19�
MAJ JUN JUL AUG

15� 11� 06� 02�
SEP OKT NOV DEC

Alle synes at være 
af huse for at gå tur, 

holde picnic eller   
gå på lørdagens 

antikmarked

 
I havnen, hvor floden Thiou løber 
ud i Annecysøen, ligger udflugtsbåden 
klar til sightseeing søen rundt. 
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bud på en lang, tidlig forårsweekend væk 
fra Danmark.

Vi har base på det firstjernede Imperial 
Palace. Som en smukt knejsende kondi-
torkage har det ligget i sin park ned mod 
søen i mere end hundrede år og hænger 
uløseligt sammen med byen. Lige fra ind-
vielsen i 1913 var hotellet en succes blandt 
kendte og kongelige verden over – fra Edith 
Piaff og Charlie Chaplin til Winston Chur-
chill, sultanen af Marokko og George VI, 
som siden blev Storbritanniens konge. I 
1950’erne begyndte det dog at gå ned ad 
bakke, og i 1967 erhvervede byen Annecy 
hele ejendommen for at forhindre, at den 
blev omdannet til lejlighedskompleks. Nu-
tidens Imperial Palace har for nylig gen-
nemgået en omfattende renovering og tager 
imod i chik belle epoque-inspireret stil med 
både brasserie, restaurant med innovativt 
gourmetkøkken, stor spa og såmænd også 
eget kasino.

Jordbær, asparges og ost
Der er 20 minutters gang fra hotellet til den 
historiske del af Annecy. Vi tager turen den 

følgende morgen og nyder duften af forår, 
bedene med påskeliljer, de lysegrønne 
hængepil og knaldgule forsythiabuske. 
Snart er vi inde i den gamle bydel, har pas-
seret kanalen ad Pont Morens og befinder 
os på Rue Sainte-Claire. Det er markeds-
dag, og boderne i den smalle gade og med 
tilstødende stræder er tætpakket med alt 
det bedste fra lokale bønder og fødevare-
producenter. 

Her er årets første duftende jordbær, 
sprøde asparges fra Sydfrankrig plus en 
overflod af Tomme, Reblochon og andre 
lokale oste side om side med ”ægte Savoire-
pølser” og 17 forskellige slags oliven smukt 
anrettet i store fade af træ… Men der er et 
par dage, til vi skal hjem, så jeg nøjes med 
at købe en tyk skive fransk nougat med 
mandler og pistacie, artisanale, naturlig-
vis. Nougaten er blød som smør og smager 
guddommeligt. Da jeg får det store perga-
mentindpakkede stykke i hånden, må jeg 
love ikke at lægge det i køleskab. Det holder 
sig sagtens ved stuetemperatur, forsikrer 
kvinden, der sælger det til mig.

Efter markedet går vi over på den anden 

side af floden – stadig i Vieux Ville. På Place 
St. Francois de Sales byder byens nok bed-
ste chocolatier Bruno Meyer på helt uover-
truffen gourmetchokolade, mens Comtesse 
du Barry i nr. 11 Rue de la Filaterie tilbyder 
foie gras i utallige afskygninger. 

– Det, jeg så godt kan lide ved Annecy, er, 
at den ud over en fantastisk beliggenhed 
også er rig rent gastronomisk. Vi har f.eks. 
to restauranter med en og to med to stjerner 
i Guide Michelin, fortæller Anaïs Alaurent 
fra byens turistbureau. Ikke at stjernerne 
er en nødvendighed for at spise godt. Vi 
møder Anaïs Alaurent til frokost på L’Etage, 
der spreder sig i et hus fra 1700-tallet i Rue 
Royale, byens restaurantgade. Restauran-
ten er kendt som stedet, hvor man spiser 
rustikke lokale specialiteter som raclette 
med smeltet racletteost, kogte kartofler, 
cornichoner og charcuteri. 

Alle er aktive
Anaïs Alaurent er først flyttet til Annecy for 
et par år siden og nyder at bo i en by, hvor 
indbyggerne er så aktive. Alle løber, cykler, 
dyrker en eller anden form for sport. Som 

REJSEGUIDE

Som skabt til romantik. På en ganske tidlig forårsdag 
er her sejlbåde, robåde og endda vandcykler på søen. 
De sneklædte bjerge tårner sig op i baggrunden, og 
blomsterhandleren frister med forårsbebudere.



Page 4 / 4

Revue de presse
Date : Janvier 2018

97SØNDAG 3/2018

REJSEGUIDE

Når forårssolen rammer 
nordspidsen af Annecysøen 
en påskelørdag, er der 
tætpakket både i parken, 
på stierne og på søen. 

Tirsdag, fredag 
og søndag 
indtager lokale 
producenter og 
forhandlere af 
hjemmelavet 
nougat og andre 
delikatesser et par 
af de smalle gader 
i Annecy-le-Vieux. 

Selv på en småkølig 
forårsdag er der 
lang kø foran byens 
nok bedste isbod, 
Glacier des Alpes. 
Her er SØNDAGs 
udsendte endelig 
nået frem.

Når man går rundt langs 
kanalerne i Annecy-le-Vieux, 
forstår man godt, at Annecy har 
fået tilnavnet Alpernes Venedig. 

Bo godt 
Imperial Palace, hotel-imperial-palace.com

Spis godt 
Restaurant L’Etage, letageannecy.com

Sejltur på søen 
Des Compagnie des Bateaux du Lac 
d’Annecy, annecy-croisieres.com

Bedste tidspunkt 
Slutningen af marts og april er de bedste 
forårsmåneder. Undgå dog påsken, hvor 
franskmændene selv holder ferie.

Turistinfo 
Den lokale turistorganisation, Lac Annecy, 
lac-annecy.com

Vejen hertil 
Med Easyjet, easyjet.com, fra København til 
Geneve i Schweiz. Herfra videre i lejet bil.

Rejsefakta

selvfølgelig også inddrager bjergene til ski 
i nærliggende La Clusaz om vinteren og 
vidunderlige vandreture om sommeren.

En rigtig god måde at fornemme søen 
på er at leje en cykel og følge den langs 
bredden. Hele turen rundt er på små 50 
kilometer og forholdsvis flad. En stor del 
går ad egentlig cykelsti, resten ad små 
lokale veje. Og man behøver ikke tage 
hele turen rundt, men kan f.eks. nøjes 
med en tur til den nærmeste landsby for 
at spise frokost.

Et lidt mere mageligt alternativ til cyk-
lerne er at gå om bord på en af de ud-
flugtsbåde, der sejler søen rundt. Det gør 
vi samme eftermiddag, og selv om det er 
skyet til, nyder vi turen først ned langs 
østkysten, der normalt er søens solside. 
Her afløser den ene store villa den anden, 
når der da ikke ligger en lille by eller en 
prægtig borg. Vi når ikke helt ned i bunden 
af den knap 15 kilometer lange sø, men 
næsten. Da vi efter en times sejlads igen 
nærmer os Annecy, må jeg give den gamle 
post-impressionistiske maler Cézanne ret: 
Byen er virkelig smuk.  ■


