
FARINA HAUS

Selvi ağacından yapılmış olan, firmanın kuruluş dö-
nemine dayanan bir parfüm deposu zamanı aşmıştır
ve müzede bulunmaktadır. 18. yüzyılda Johann
Maria Farina tarafından kullanılan destilasyon aleti-
nin benzeri de, o zamanlar yaygın olmayan, destile
etme sanatını göstermektedir. Fotoğraflar üç yüzyıl-
lık parfüm üretiminin gelişimini sergilemektedir.
Bugün Farina Ailesi orjinal EAU DE COLOGNE
üretimini 8. kuşakta devam ettirmektedir.

FARINA HAUS
Obenmarspforten 21
50667 Köln / Cologne
www.Farina1709.com

Açılış saatleri:
Pazartesi – Cumartesi: 10.00-18.00

Pazar: 11.00-16.00
Kişibaşı giriş ücreti: 4 €

Grup turu için
müracat ve enformasyon
telefon: 0221- 399 89 94

e-posta: museum@farina-haus.de

Köln Koku
Müzesine 

hoşgeldiniz.

Romalılardan kalma

Obenmarspforten 

sokağında, belediye 

binası karşısında tarihi 

FARINA Hanesi 

bulunmaktadır.

300 yıl önce 

dünyanın en 

eski parfüm 

fabrikasında

EAU DE
COLOGNE 
başarisi yolalmiştir.

Eau de Cologne 

Hanesi ziyaretinize 

açiktir.
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ORIGINAL

Johann Maria Farina (1685-1766) tasarladığı parfü-
me, yeni memleketi Köln Şehri’nin adını vermiştir.
Kelime anlamı “Köln suyu” olan parfüm, Köln
Şehrine dünyaca ün kazandırmıştır. Bunun şerefi üze-
rine Köln Belediyesi, belediye binası kulesinde Johann
Maria Farina’yı heykeliyle ebedileştirmiştir.

Die älteste Parfum Marke der Welt

Müzede rokoko döneminden başlayan üç yüzyıllıik ko-
ku ve uygarlık tarihi izleyebilirsiniz. Sanat eserleri, ta-
rihi resim ve mobilyalar, parfüm hanedanı Farina’nın
dünyaca bağlantılarını sergilemektedir.

Benzeri bulunmayan eksiksiz arşiv 1790 yılıdan bugü-
ne dayanan tüm alış ve satış belgeleri ve kayıtları içer-
mektedir. Bunun dışında sayısı 900.000’i aşan, gönde-
rilen her mektup kopya defterlerine geçirilmiştir.

Esans üretimi “Enfleurage” gibi görsel izahların ya-
rattığı izlenimden parfümcünün yaratıcılığını ve ye-
teneğini kavramak mümkündür. Müze turu, bodrum
katına inen merdivenlerden, 300 yıllık geçmişi olan
üretim odalarında devam eder.Iki yüzyıllık taklit ve intihallerden ileri, Carlo Farina

(ölüm yılı 1640) müziği eşliğinde, vitrin salonunda
antik çağdan yeni çağa uzanan cam ve parfüm şişele-
ri takdime sunulmaktadır.
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