
Welkom 
in het 

in Keulen.

Bij de 
oude Romeinse straat 

Obermarspforten, 
tegenover het 

stadhuis staat het
historische

FARINA HUIS.

In de vandaag
Oudste parfumfabriek

Van de wereld
zijn bijna 300 jaar 

geleden
de geschiedenis en het 

succes van de 
EAU DE COLOGNE

begonnen.

Komt u op bezoek bij 
het Geboortehuis van de 

EAU DE 
COLOGNE

FARINA HUIS

Geur
Museum 

Één vat van cederhout is er blijven bestaan van het begin van het
bedrijf. Het model van een distille, die Johann Maria Farina in de
18de eeuw gebruikte, toont de hoge kunst van distillatie.

Afbeeldingen geven een overzicht over de ontwikkeling van 
parfumproductie over drie eeuwen. Vandaag produceert de 
familie Farina in de achtste generatie nog steeds de originele
EAU DE COLOGNE.

FARINA HAUS
Obenmarspforten 21
50667 Köln/Keulen

www.Farina1709.com

Openingstijden:
Maandag-Zaterdag 10-18 uur

Zondag 11-16 uur
Entree 4 Euro/persoon

Rondleidingen t/m 20 personen
Aanmelding en informatie
Tel.: 0049-221-3998994

Email: museum@farina-haus.de

 



ORIGINAL

Johann Maria Farina (1685-1766) noemde zijn parfum in vereering
voor Keulen EAU DE COLOGNE – water van Keulen. De stad werd 
daardoor wereldberoemd en eerde hem met een figuur aan de toren
van het stadhuis.

Het oudste parfummerk van de wereld.

In het museum beleeft u drie eeuwen geur- en cultuurgeschiedenis,
beginnend bij de rococo. Kunstobjecten, afbeeldingen en schilder-
ijen tonen de wereldwijde handelsverbindingen van de parfumdina-
stie Farina.

Vanaf het begin in 1709 tot vandaag is het zakenarchief volledig
bewaard en daardoor uniek in Europa. Iedere aankoop en 
verkoop werd hier  genoteerd, en alle meer dan 900.000 brieven
zijn afgeschreven in kopieerboeken.. 

Inlichtingen over de essentiewinning – door bijvoorbeeld enfleu-
rage of distillatie – en vervaardiging van parfum geven u een le-
vende indruk van het werk, de creativiteit en ook het nodige ta-
lent van een parfumeur. Via een trapje wordt u naar de originele
kelder geleid, waar bijna 300 jaar geleden de geuren werden 
vervaardigd.

Bij de muziek van Carlo Farina (+ 1640) komt u vaten en flacons
te zien vanaf de antieke tot het heden – en ook een aantal vervalsin-
gen en plagiaten zijn in de vitrinenzaal tentoon gesteld.


