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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Place Dauphine
La Conciergerie
Sainte-Chapelle
L’Île de la Cité
Aux Trois Mailletz
Notre-Dame de Paris
Le Saint-Régis
Berthillon
Institut du Monde Arabe
Piscine Pontoise
Le Bonbon au Palais
Arènes de Lutèce
Jardin des Plantes
Ménagerie du Jardin des Plantes
Muséum national d’Histoire naturelle
La Mosquée de Paris
Maison Franco-Orientale
Rue Mouffetard
Café Delmas
Panthéon
Cinéma du Panthéon
Musée de Cluny
Le Jardin du Luxembourg
Agnès b
Tiger
La Cour du Commerce Saint-André
Huguette
Bar du Marché
La Palette
Musée national Eugène Delacroix
Café de Flore
Ralph's
Iris
L’Epi Dupin

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.80 km)

l'Île de la cité, quartier latin
& saint-germain-des-prés

Start bij metro Pont Neuf en loop de brug over tot de twee gebouwen aan de linkerkant in het

OVER DE ROUTE

Cité 4 . Loop Pont St.-Michel over en ga direct links, tot de volgende brug. Ga rechts Rue du

De route voert je over de linkeroever van de Seine, onder meer door het 5e en 6e
arrondissement. Je kunt deze lange wandeling eventueel verspreiden over twee dagen, zodat
je extra kunt genieten van de mooie parken die je onderweg tegenkomt. Het 5e
arrondissement (tot en met adres 23) is vooral overdag interessant, het 6e aan het begin van

midden van de brug. Ga hier Rue H. Robert in naar Place Dauphine 1 . Loop links Quai de
l'Horloge op, tot aan Boulevard du Palais, waar je rechts gaat 2

3 . Je bent nu op l'Île de la

Petit Pont in voor Parijs vermaak 5 . Loop via Rue St. Julien en Pont au Double naar de NotreDame 6 . Loop hier rond tot aan l'Île St.-Louis 7 voor het beste ijs 8 . Ga Rue des Deux
Ponts op en neem Pont de la Tournelle. Ga links voor het Institut du Monde Arabe 9 . Loop

de avond, zodat je er lekker kunt borrelen en dineren (adres 24 tot en met 34)

terug naar Quai de la Tournelle en ga links Rue de Pontoise in 10 . Ga aan het einde van de

DE WIJKEN

straat even naar rechts om op Rue Monge uit te komen. Volg deze straat, stop even bij de

In het hart van de stad, omringd door het water van de Seine, liggen de eilanden Île de la Cité
en Île Saint-Louis. De indrukwekkende Notre-Dame torent overal bovenuit. Op het plein voor
de kathedraal is een bronzen kompasroos aangebracht. Dit is het Point Zéro (nulpunt), waar
sinds 1769 alle wegen van en naar Parijs samenkomen. Dat dit punt zich op l'Île de la Cité
bevindt, is niet toevallig. Het eiland is de oorsprong van Parijs.
De linkeroever van de Seine, Rive Gauche, is al eeuwenlang van grote culturele betekenis.
Met de komst van de universiteit in 1215 en later een drukpers, werd dit het intellectuele en
literaire hart van de stad. Geleerden, schrijvers en uitgevers vestigden zich hier. Er kwamen
talrijke boekhandels, schrijverscafés en later, met de komst van kunstenaars, ook galeries.
Rond de heuvel Sainte-Geneviève ontstond het Quartier Latin, de studentenwijk van Parijs. De
Rue Mouffetard is een van de oudste straten van Parijs, met vele restaurants en barretjes.
De wijk Saint-Germain-des-Prés raakte betrokken bij het intellectuele en literaire hart van de
stad. In nachtclubs gingen filosofische, politieke en literaire discussies samen met de rokerige
sfeer van jazz. Sartre, De Beauvoir, Hemingway en Capote; allemaal waren ze vaste klant van
Café de Flore. De levendige sfeer van weleer is er nog steeds voelbaar.
In het 5e en 6e arrondissement liggen twee mooie groene rustpunten: Le Jardin des Plantes,
met onder meer een botanische tuin, en Le Jardin du Luxembourg, met het Palais du
Luxembourg. Dit was het paleis van Marie de' Medici en is nu het Senaatsgebouw.

WEINIG TIJD

L'Île de la Cité + Le Jardin Du Luxembourg + La Mosquée De Paris + Café De Flore + Rue
Mouffetard

snoepwinkel 11 en wandel tot aan de arena's 12 . Doorkruis ze en neem Rue des Arènes.
Steek Rue Linné over naar Rue G. de la Brosse en ga aan het eind rechtsaf naar de Jardin des
Plantes 13 , waar je ook de dierentuin kunt bezoeken 14 . Neem de uitgang bij Rue Geoffroy,
hier is een mooi museum 15 . Steek over naar 16 en loop rechtdoor op Rue Daubenton 17 .
Loop door naar Rue Mouffetard en ga er rechts 18 . Loop door de straat tot aan Place de la
Contrescarpe 19 . Hier ga je links, via Rue Thouin naar het Panthéon 20 . Op Rue Soufflot ga
je rechts voor een bioscoop 21 en een museum 22 . Loop een stukje terug en sla rechtsaf
naar Boulevard St.-Michel. Sla linksaf naar het park 23 . Wandel erdoor en neem de uitgang
links van de Sénat, zodat je over Rue Férou bij St.-Sulpice uitkomt. In Rue du Vieux Colombier
kun je leuk winkelen 24 . Voor een leuke gin-tonicbar duik je de zijstraten van Rue St.-Sulpice
in 25 . Ga aan het einde van Rue St.-Sulpice linksaf, steek Boulevard St. Germain over voor
een van de oudste steegjes van de stad 26 . Loop die uit, en neem Rue Buci naar links tot aan
Rue de Seine 27 28 29 . Ga rechts via Rue de l'Échaude en Rue Jacob naar Rue
Furstenberg links 30 . Loop door via Rue de l'Abbaye rechts tot Place St.-Germain-des-Prés
voor een beroemd café 31 en Amerikaanse cuisine 32 . Loop via Rue du Dragon naar Rue de
Grenelle voor schoenen 33 . Loop daarna over Rue de Sèvres tot aan Rue Dupin naar links, om
de dag af te sluiten 34 .

1 PLACE DAUPHINE - LEUK OM TE DOEN

Achter het Paleis van Justitie biedt dit plein een prachtig en onverwacht knus plekje om even
lekker uit te rusten. De statige gebouwen rondom de Place Dauphine absorberen de herrie
van de stad, in de zomer bieden de bomen volop schaduw en er staan diverse bankjes om
ontspannen een boek te lezen of een spelletje petanque te aanschouwen.
place dauphine, l’Île de la cité, 1e arr., metro pont neuf
2 LA CONCIERGERIE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

La Conciergerie was de eerste gevangenis van Parijs. De revolutionair Georges Danton was
een van de velen die hier gevangenzaten. Ook Marie-Antoinette en Robespierre hebben hier
vastgezeten. Hun cellen zijn nu kapelletjes ter nagedachtenis, die je kunt bezoeken.
2, boulevard du palais, 1e arr., conciergerie.monuments-nationaux.fr, +33(0)1-53406080,
dagelijks 9.30-18.00, entree € 9, metro cité
3 SAINTE-CHAPELLE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kathedraal Sainte-Chapelle is gebouwd in de tijd van koning Saint-Louis van Frankrijk om de
doornenkroon en een stukje van het Heilige Kruis – beide van Jezus Christus – te bewaren. De
kathedraal telt twee kapellen: de ‘lage’ kapel voor de dienstbodes van de koning en de ‘hoge’
kapel voor de koninklijke familie. De prachtige, gebrandschilderde ramen zijn uniek en hebben
een grote cultuurhistorische waarde.
8, boulevard du palais, 1e arr., sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr, +33(0)1-53406080,
apr-sep dagelijks 9.00-19.00, okt-maa dagelijks 9.00-17.00, entree € 10, metro cité
4 L’ÎLE DE LA CITé - LEUK OM TE DOEN

L’Île de la Cité is het eiland waaromheen de wereldstad Parijs zich ontwikkelde.
Oorspronkelijk bestond het uit twee onbewoonde eilanden: Île aux Vaches (‘eiland van de
koeien’) en Île Notre-Dame, dat bij de kathedraal hoorde. In het begin van de 17e eeuw
werden beide eilanden met elkaar verbonden door Christophe Marie en rond 1664 waren ze
helemaal bebouwd.
4e arr., metro cité
5 AUX TROIS MAILLETZ - ETEN & DRINKEN

Aux Trois Mailletz… of je houdt ervan, of je vindt het niets. Kom hier niet voor een
uitstekende maaltijd, maar wel voor sfeer en vermaak. Geniet boven van een drankje met
pianomuziek, of duik de kelder in voor muziek, dans en kleine optredens. Sinds jaar en dag
staat de Trois Mailletz bij de Parijzenaren bekend om de leuke avonden waarvan je de afloop
nooit kunt voorspellen.
56, rue galande, 5e arr., www.lestroismailletz.fr, +33(0)1-43540079, dagelijks 18.30-6.00, €
25, metro cité / st michel
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6 NOTRE-DAME DE PARIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het interieur van de indrukwekkende, gotische Notre-Dame de Paris is rijkelijk versierd met
gebrandschilderde ramen en ontelbaar veel beelden. Hier staat een van de grootste orgels ter
wereld. Napoleon kroonde zichzelf in deze kathedraal tot keizer. Hoewel het er erg druk kan
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zijn, is het toch echt de moeite waard om een kijkje te nemen. Buiten, via de zijkant, kun je de
vele trappen beklimmen naar het dak van de toren, waar je een prachtig uitzicht over de stad
hebt.
6, parvis notre-dame, 4e arr., www.notredamedeparis.fr, +33(0)1- 42345610, kathedraal ma-vr

colofon
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7.45-18.45, za-zo 7.45-19.15, torens 10.00-17.30, entree kathedraal gratis, torens € 10, metro
cité / st michel
7 LE SAINT-RéGIS - ETEN & DRINKEN

Le Saint-Régis is een typisch Parijs café en de perfecte plek voor een glas wijn met wat kaas
of een goede lunch. Het café ligt op het mooiste pleintje van de Île Saint-Louis en via de brug
loop je zo de tuinen van de Notre Dame in.
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Roosje Nieman
Photography

Dani van Oeffelen,

6, rue jean du bellay, 4e arr., www.cafesaintregisparis.com/index.html, +33(0)1-43545941,
Elke dag geopend van 07.00-02.00, € 10, metro pont marie

Vincent van den
Hoogen,
Marjon Hoogervorst,
Duncan de Fey

8 BERTHILLON - ETEN & DRINKEN

IJs kent in Frankrijk niet dezelfde populariteit als gelato in Italië. De uitzondering die de regel

LAATSTE UPDATE

bevestigt, is echter Berthillon. Hier kun je overheerlijke, onweerstaanbare sorbets krijgen.
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Hét ijs van Parijs… daar wil je wel voor in de rij staan.
31, rue saint louis en l’ile, 4e arr., www.berthillon.fr, +33(0)1-43543161, wo-zo 10.00-20.00, €
5, metro pont marie
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9 INSTITUT DU MONDE ARABE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het gebouw van het Institut du Monde Arabe, in de jaren 80 ontworpen door Jean Nouvel, is

LOCAL

voorzien van duizenden kleine, stalen diafragma’s. Ze gaan geleidelijk open of dicht,
afhankelijk van de hoeveelheid licht die erop valt. Binnen vind je een indrukwekkende collectie
Arabisch design met eigentijdse kunstvoorwerpen, kalligrafie en muziekinstrumenten. Geniet
op het dakterras van het uitzicht over de Seine en de Notre-Dame.
1, rue des fossés saint-bernard, 5e arr., www.imarabe.org, +33(0)1-40513838, di-vr
10.00-19.00, za-zo 10.00-20.00, entree € 8, metro jussieu
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NAME

ROOSJE NIEMAN

Als een groot liefhebber van mode, musea en joie de vivre
was het geen verrassing dat Roosje Nederland inruilde voor
de lichtstad. Het liefst wandelt ze door de vele mooie
straatjes op zoek naar een fijn terras voor een koffie of
apéro. Ondertussen kent ze de stad zo goed dat zelfs haar
Parijse vrienden haar weleens bellen voor een leuk adres.
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