knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Palais de Tokyo
Musée d’Art Moderne
Monsieur Bleu
Mona Bismarck American Center
Palais de Chaillot
Eiffeltoren
Musée du Quai Branly
Les Ombres
Les Berges de la Seine
Pont Alexandre III
Faust
Rosa Bonheur sur Seine
Les Invalides
Musée Rodin
Coutume Café
Le Bon Marché Rive Gauche
Conran Shop
La Pâtisserie des Rêves
Hôtel d'Avaray
Deyrolle
Musée d’Orsay
Jeu de Paume
Librairie des Jardins
Musée de l’Orangerie
Place de la Concorde
Le Petit Palais
Minipalais
Le Grand Palais
Champs-Élysées
Kusmi Tea
Ladurée
Le Drugstore
Le Chiberta
Arc de Triomphe

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.40 km)

eiffeltoren, invalides &
champs-Élysées

Doe deze wandeling pas na 12 uur 's middags. Eerder zijn de musea die je aan het begin

OVER DE ROUTE

op. Je komt langs een Amerikaans cultuurcentrum 4 . Sla rechtsaf omhoog richting Place du

Deze lange wandeling is vooral interessant bij mooi weer. Je kunt de route in beide richtingen
lopen. Het stuk vanaf de Eiffeltoren over Les Berges de la Seine tot aan Rue du Bac zou met
de fiets kunnen. Vanaf Concorde tot aan de Arc de Triomph kun je ook fietsen over de
Champs-Élysées, want dit is een lange weg. Stop dan wel met fietsen vóór de rotonde van de
Arc de Triomph. Als je dit stuk niet wilt wandelen, kun je metrolijn 1 nemen.

DE WIJKEN

Parijs heeft veel imposante en historische bouwwerken. Louis XIV gaf Parijs het klassieke
karakter, met renaissance-invloeden. In de 17e eeuw liet hij Les Invalides bouwen, waar zijn
geblesseerde officieren en soldaten verzorgd konden worden. Napoleon introduceerde de
style Napoleon in Parijs, ook wel empire genoemd, gebaseerd op de Oud-Egyptische en
Romeinse bouwstijl. Hij liet de Arc de Triomphe bouwen. Tijdens het tweede keizerrijk van
1852 tot 1870, onder Napoleon III, werden de klassieke boulevards en avenues aangelegd.
De Avenue des Champs-Élysées, die de Place Charles de Gaulle met daarop de Arc de
Triomphe verbindt met de Place de la Concorde, bestaat al sinds de 17e eeuw. Toen was het
niets meer dan een lange weg, in een stadsdeel waar weinig te beleven viel. In 1828 liet de
stad Parijs er de eerste trottoirs aanleggen. Tegenwoordig is de Champs-Élysées bekend

passeert niet open. Ga vanuit metro Iéna richting Palais de Tokyo 1

2 en reserveer voor

vanavond bij een chic restaurant 3 . Ga via Rue de la Manutention rechts Avenue New York

Trocadéro, waar het Palais de Chaillot gevestigd is 5 . Loop hier sowieso even naar binnen
voor een prachtig uitzicht op de Eiffeltoren. Loop naar beneden, de brug over, richting de
Eiffeltoren 6 . Op de Quai Branly kun je een museum bezoeken 7

8 . Als je de trap afloopt

naar de Seine, kom je op een nieuw stuk wandel- en fietsgebied, waar vroeger auto's reden
9 . Loop door tot aan de Pont Alexandre III 10 . Hier kun je wat drinken 11 of eet tapas op

een boot 12 . Neem weer een trap naar boven en loop tot aan Les Invalides 13 . Ga voor het
gebouw linksaf en dan rechts Boulevard des Invalides in. Neem de eerste straat links. Na het
Muséee Rodin 14 neem je de eerste straat rechts, Rue Barbet de Jouy. Deze loop je uit tot
aan Rue de Babylone. Ga hier links voor een lunch of koffie 15 . Loop verder tot aan Rue du
Bac. Rechts vind je een luxe warenhuis 16 . Loop terug, Rue du Bac in, voor de Conran Shop
17 . Proef de beste millefeuille van Parijs 18 . Ga linksaf Rue de Varenne in, neem de eerste

rechts, Rue de Bellechasse, en meteen weer de eerste rechts, Rue de Grenelle. Loop langs
de Nederlandse ambassadeurswoning 19 tot aan Rue du Bac. Sla die links in. Loop even

vanwege de goede shopmogelijkheden. Alle bekende winkelketens hebben hier filialen en de
openingstijden zijn royaal. Ook zitten hier veel grote bioscopen.

binnen bij Deyrolle en kijk je ogen uit 20 . Ga verderop links Rue de Lille in naar het Musée

Eind 19e eeuw begonnen Franse architecten materialen als ijzer en glas te gebruiken. Ter
gelegenheid van de wereldtentoonstellingen werden de Eiffeltoren, Le Grand Palais, Le Petit
Palais en de Pont Alexandre III gebouwd.

Tuileries naar Place de la Concorde 22 23 24 25 . Loop de Champs-Élysées op 26 27 28 29

De gemeente Parijs wil de stad zo aangenaam mogelijk maken voor de inwoners. Zo is sinds
2013 de weg aan de linkeroever van de Seine, tussen de Eiffeltoren en het Musée d'Orsay,
autovrij en opengesteld als recreatiegebied. Zo ontstond Les Berges de la Seine. Elke zomer,
tijdens het festival Paris Plage, komt er nog een stuk oever bij voor wandelaars, fietsers en
skaters: dan wordt een langer stuk langs de Seine autovrij.

WEINIG TIJD

Eiffeltoren + Palais de Tokyo + Musée Rodin + Musée d'Orsay + Champs-Élysées

d'Orsay 21 . Steek hier de Seine over via de Passerelle De Solférino. Loop door de Jardin des

30 31 . Sluit je dag stijlvol af 32 33 . Aan het einde van de Champs-Élysées zie je de Arc de

Triomphe 34 .

1 PALAIS DE TOKYO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De exposities in de experimentele 21e-eeuwse tentoonstellingsruimte Palais de Tokyo zijn
altijd origineel en grensverleggend: met licht- en geluidseffecten en bewegende objecten. De
ruimte is immens, dus er kunnen grote objecten worden geplaatst. De exposities verschillen
enorm, maar het is altijd weer een ontdekkingstocht. Ook de museumwinkel is de moeite
waard: er zijn unieke boeken en leuke hebbedingetjes te koop. Het restaurant met terras
serveert een internationale keuken.
13, avenue du président wilson, 16e arr., www.palaisdetokyo.com, +33(0)1-81973588, ma &
wo-zo 12.00-0.00, entree € 12, metro iéna
2 MUSéE D’ART MODERNE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Musée d’Art Moderne zit onder hetzelfde dak als het Palais de Tokyo. Het gebouw werd
geconstrueerd voor de wereldtentoonstelling van 1937. In dit museum voor moderne kunst
vind je een uitgebreide collectie 20e- en 21e-eeuwse kunst die eigendom is van de gemeente
Parijs.
11, avenue du président wilson, 16e arr., www.mam.paris.fr, +33(0)1-53674000, di-wo & vr-zo
10.00-18.00, do 10.00-22.00, permanente collectie entree gratis, metro iéna / alma-marceau
3 MONSIEUR BLEU - ETEN & DRINKEN

Neem plaats op de begane grond of op het terras en geniet van het prachtige uitzicht op de
Seine en de Eiffeltoren. De inrichting van Monsieur Bleu is modern, chic en rustig; voor
Parijse begrippen zijn de tafels ruim opgesteld. Het is een hippe plek, met dj’s die sfeermuziek
draaien tijdens het diner. Aanrader: de tonijnfilet op oosterse wijze.
20, avenue de new york, 16e arr., monsieurbleu.com, +33(0)1-47209047, dagelijks 12.00-2.00,
€ 35, metro iéna / alma-marceau
4 MONA BISMARCK AMERICAN CENTER - LEUK OM TE DOEN

Het Mona Bismarck American Center's heeft als missie de Amerikaanse kunst en cultuur te
promoten in Parijs. Het American Center is gevestigd in een prachtig hôtel particulier van 400
vierkante meter met een fijne tuin, waar het hele jaar door evenementen worden
georganiseerd. In de zomer ontpopt het centrum zich tot Summer House, een
openluchtbioscoop, club en expositieruimte. In de winter worden er modeshows en
exposities georganiseerd.

34, avenue de new york, 16e arr., www.monabismarck.org, +33(0)1-47233888, di-za
18.00-2.00, zo 12.00-0.00, entree gratis, metro alma-marceau, iéna, trocadéro
5 PALAIS DE CHAILLOT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het neoklassieke Palais de Chaillot, ontworpen door vier architecten, werd gebouwd voor de
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wereldtentoonstelling van 1937. Tegenwoordig huist hier een museum: La Cité de
l’Architecture et du Patrimoine. Als je het museum niet wilt bezoeken, loop Palais de Chaillot
dan toch even binnen: achteraan is een terras vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op de
Eiffeltoren.
1, place du trocadéro, 16e arr., www.citechaillot.fr, +33(0)1-158515200, ma, wo & vr-zo

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

11.00-19.00, do 11.00-21.00, entree € 8, metro trocadéro

colofon

6 EIFFELTOREN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

De Eiffeltoren werd in 1889 gebouwd voor de wereldtentoonstelling in Parijs. Het ontwerp
van Gustave Eiffel riep destijds veel weerstand op, maar de toren is uitgegroeid tot hét
symbool van de stad. Vanaf de derde etage kun je 65 kilometer ver kijken. De rij voor de toren
is helaas vaak eindeloos; heel vroeg of laat gaan, kan helpen. Tip: koop je entreebewijs van
tevoren online.
champs de mars, 7e arr., www.toureiffel.paris, +33(0)8-92701239, dagelijks 9.00-23.45, half
jun-eind aug 9.00-0.45, entree € 10-€ 25, metro bir-hakeim
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7 MUSéE DU QUAI BRANLY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Vincent van den
Hoogen,
Marjon Hoogervorst,
Duncan de Fey

Het in 2006 geopende Musée du Quai Branly is gevestigd in een markant gebouw. Dit
museum van les arts lointains (primitieve kunsten) toont ruim 3500 kunstwerken uit onder
meer Afrika en Oceanië. Het gebouw is omgeven door een mooi park met aan de Seine-kant
de mur végétal (begroeide muur).

LAATSTE UPDATE

37, quai branly, 7e arr., www.quaibranly.fr, +33(0)1-56617000, di-wo & zo 11.00-19.00, do-za
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11.00-21.00, entree € 10, metro iéna / alma-marceau / rer pont de l’alma
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

8 LES OMBRES - ETEN & DRINKEN

Op het dak van Musée de Branly ligt het gastronomische restaurant Les Ombres, alom
bekend vanwege het geweldig romantische uitzicht op de Eiffeltoren. Verwacht luxe en lekker
eten en kleine porties.

LOCAL

27, quai branly, 7e arr., www.lesombres-restaurant.com, +33(0)1-47536800, dagelijks
12.00-14.00 & 19.00-0.00, € 40, metro alma marceau / rer pont de l'alma
9 LES BERGES DE LA SEINE - LEUK OM TE DOEN

bij Les Berges de la Seine. Vooral ’s zomers worden er allerlei activiteiten georganiseerd.
Ideaal om lekker een stuk langs de Seine te wandelen.
tussen pont de l'alma en het louvre langs de seine, lesberges.paris.fr, gratis, metro almamarceau / invalides / assemblée nationale / rer pont de l'alma

5

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.

De gemeente Parijs heeft deze wegen vrijgemaakt van autoverkeer en opengesteld voor
recreatie. Nu slenteren, wandelen, fietsen, skaten en joggen de Parijzenaren naar hartenlust
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