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عرف قصر فیرساي بالحفالت والسھرات 

اللیلیة من اجل السالطین ، وقد كان من 
اھم جوانب ھذه السھرات وجود الحلویات 

، منذ ذلك الوقت اصبحت فرنسا تتمیز 
بالحلویات الممیزة وخاصة الباتیسیر ، 

حیث تعتبر من افضل الدول في صنع 
 حلوى الباتیسیر .

 
كاقتراح نقدمة لك یمكنك شراء الحلویات  

 كھدیة لمن تحب . 
 

من المحالت المعروفة والمشھورة بذلك 
 -نذكر لكم :

 
1– Ladurée 
 

من اقدم محالت الحلویات في فرنسا بدا 
، قبل االنقالب  1862العمل بھ في عام 

الفرنسي ، ویقع ھذا المحل في شارع 
الشانزلیزیة ، یعتبر واحد من افضل 

صانعي حلوى الباتیسیر في العالم ، یقابلة 
 مقھى یقدم الشاي والقھوة 
 كما ھو رائع ذلك التناسق .

 
عند افتتح ھذا المقھى كان محظورا على 

النساء الدخول ، بیدا انھ الیوم اغلب 
زبائنة من النساء وذلك حبا في الباتیسیر 

 اللذیذ .
حتى ان لم تكن ترید الشراء فان ھذا 

 المكان یعتبر من االماكن التي تستحق المشاھدة .
 بیدا انھ ال اعتقد بان ھناك من یستطیع مقاومة الباتیسیر عن الوصول إلى ھناك .

 www.laduree.fr             -لمزید من االطالعات :

 
 

 باتیسیر (  فطیرة الحلوى )
 

pâtisseries 
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Ladurée 

 شارع الشانزلیزیة 

Le Fouquet's Cafe 

George V 
 محطة المترو
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2– Dalloyau 
 

من المحالت الراقیة جدا لبیع الكیك ویوجد لھا 
فروع مختلفة في العالم ومنھا فرع في دبي 

 والدوحة . 
 

،  1902قامت احد العائالت بفتتحة في عام 
والزالت نفس العائلة ھي من تملكة وتسیطر 

 على ھذا االبداع .
 

ان الخبز المحشو بالزبیب قصة خرافیة لذیذة 
اخرى فیمكنك تجربتھ وسوف تنغمس عشقا 

 لھ .
 
 

 كما یمكنك شراء طبق  مكرونة او سمك وتناولة في الفندق المقیم بھ .
 
 

 -اشیاء نذكركم بھا :
 

 Boulevard Beaumarchais 5یقع ھذا المحل في 
 

  Bastilleیمكنك الذھاب الیھ عن طریق المترو من محطة 
 انظر الخریطة . 

 
 
 
3– Lenôtre 

محل اخر معروف بالحلویات والكیك وكذلك 
الشوكوالتھ ، تنفس عمیق فربما سارعت دقات 

 قلبك لھذه التشكیلة المذھلة .
فروع في باریس ووحد منھا  یقع في  10یوجد لھ 

 شارع الشانزلیزیة .
 

 -اشیاء نذكركم بھا :
یمكنك الذھاب عن طریق المترو من محطة 

Bastille 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.lenotre.fr 

 انظر الخریطة . 
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Lenôtre 

Dalloyau 

Basitille 
 محطة المترو

Rue Saint-Antoine   شارع 

 

 


