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Find Charlotte Eriksen
Montiel på:

Brug Catamaran som
forbindelseskontor, og få
løst alle opgaver via én
kontakt.
Vi letter tilgangen til det
franske marked uden
sprogbarrierer.

Så er foråret kommet til Paris med lune grader og solstråler.
Det er ofte i forårsperioden, at man frisker op, gør hovedrent, og Catamaran
har pustet nyt liv i sin hjemmeside www.catamaran.fr.
Kig endelig forbi siden for en opdatering, og kontakt os, hvis du har brug for
hjælp til at starte business op i Frankrig.
Som dette nyhedsbrev beretter, er Frankrig mere end blot Paris, og
Catamaran har hjulpet kunder med vindmøller i Bretagne,
markedsundersøgelse i Lyon, juletræer i Finistère og med projekter i Orléans,
Pau, Dax, Clermont-Ferrand og Besançon – for blot at nævne nogle!
Jeg ønsker jer alle et dejligt forår – Charlotte Montiel.

I foråret har Catamaran en studietur for en kunde til den spændende by Clermont-Ferrand, beliggende i

Medlem af Fransk forening
af professionelle
oversættere:

Frankrigs vulkanregion Auvergne-Rhône-Alpes. Clermont-Ferrand er Auvergne-regionens skjulte skat og
kan blandt andet prale af at være hjemstavn for dækgiganten Michelin, der i dag har både hovedkvarter
og et museum i byen (denne virksomhed forstår om nogen at markedsføre sig selv!). Clermont-Ferrand
huser ydermere den karakteristiske, kulsorte gotiske katedral, Notre-Dame-de-l’Assomption, som er
bygget af lavasten fra den 40 km lange vulkankæde, der omgiver byen. Den store, sovende vulkan ”Puyde-Dôme” ligger 15 km uden for Clermont-Ferrand og er absolut værd at besøge. Man kan let komme op
på toppen med bjergtoget, Panoramique des Dômes, og belønne sig selv med en god vandretur og et visit

Medlem af Djøfnetværket:

på gourmetrestaurant deroppe.

Auvergne-regionen er også kulinarisk interessant, idet den byder på nogle af Frankrigs bedste oste, som
f.eks. Cantal og Saint-Nectaire (og der er faktisk flere køer end mennesker i Auvergne!), ”aligot”, en lind
kartoffelmos rørt med smeltet Cantal, og de grønne linser ”lentilles du Puy” indgår flittigt i egnens
landkøkken. Kulturelt byder byen på masser af teater og koncerter, og du kan glemme alt om Cannes og i

Medlem af Fransk forening
for undertekstning:

stedet tage på kortfilmfestival i Clermont-Ferrand. Byen har en helt særlig puls og tiltrækker sig også
mange unge mennesker, idet 35.000 studerende – franske såvel som internationale – uddanner sig i byen.

Catamaran har flere gange arrangeret studieture rundt om i Frankrig og anbefaler med forårets komme
en tur til denne skønne by og anderledes egn i Frankrig. Hør om konceptet studieture, Catamaran, her.

Kontakt:
+ 33 (0)1 44 90 88 90
bonjour@catamaran.fr
www.catamaran.fr
Catamaran
70, av. de Clichy
75017 Paris
Frankrig

CATAMARANS HEMMELIGE ADRESSE I
AUVERGNE

Vidste du at…
…der bor mere end 65,5 mio. mennesker i
Frankrig?
… de fem største byer i Frankrig er Paris, Marseille,
Lyon, Toulouse og Nice? (nævnt i størrelsesorden).
… der er 35.498 kommuner i Frankrig? (en kommune er den mindste, administrative enhed i
Frankrig).

Atelier Yssorien i Issoire
Køkkenet bygger på retter lavet på
lokale råvarer og med respekt for
områdets traditioner. Restauranten
kan med sine elegante serveringer
findes i Michelin-guiden.
Adresse: 39 boulevard Triozon Bayle.
http://www.atelier-yssoirien.com

Catamaran er glad for, at du læser vores nyhedsbrev.
Ønsker du at fravælge det, så send besked til: bonjour@catamaran.fr

