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LES HALLES & LE MARAIS
Église Saint-Eustache
Baobab
Comptoir de la Gastronomie
Le Leopold
Royal Cheese
L'Amoncel
Le Derrière
Le Centre Pompidou
Georges
Hôtel de Ville de Paris
BHV
Les Mauvais Garçons
Mariage Frères
Le Jaja
Au Petit Fer à Cheval
Rue des Rosiers
Miznon
Le Loir dans la Théière
Synagogue Agudath Hakehilot
Petit Pan
MEP
Le Village Saint-Paul
Place des Vosges
Le Salon by Thé des Écrivains
Home Autour du Monde
Musée Carnavalet
Le Café Suédois
Musée Cognacq-Jay
Le Dôme du Marais
L’Habilleur
Le Marché des Enfants Rouges

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN
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ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.90 km)

& LE MARAIS

OVER DE ROUTE

De route is op de rechteroever, door het 1e, 3e en 4e arrondissement. Deze wandeling is net
iets minder leuk op zaterdag, want dan zijn veel winkels en restaurants in de Joodse buurt
dicht. Neem de tijd om regelmatig een terrasje te pikken en om je heen te kijken. Je kunt hier
gerust een hele dag rondlopen en genieten van alle onverwachte pleinen, terrasjes,
verscholen straatjes en interessante boetiekjes.

DE WIJKEN

De wijken Les Halles en Le Marais liggen naast elkaar op de rechteroever. In Les Halles
stonden vroeger markthallen. Daaromheen bevonden zich restaurants waar de kooplui stevige
soep aten. In 1969 verhuisde de grootste levensmiddelenmarkt van Parijs naar een voorstad
en werden de hallen, onder protest, afgebroken. In 1979 kwam er een ondergronds
winkelcentrum voor in de plaats: Forum des Halles. Het karakter van de buurt veranderde,
huren werden hoger en bewoners moesten noodgedwongen verhuizen. Slechts enkele
authentieke restaurants zijn gebleven. De buurt wordt momenteel grondig gerenoveerd.
Een ander gebouw dat voor verandering zorgde, is Le Centre Pompidou. Bij de opening in
1977 was er veel kritiek op dit centrum voor hedendaagse kunst, vanwege het opvallende
uiterlijk met de steigers en ventilatiebuizen. Inmiddels is het gebouw niet meer weg te
denken uit het stadsbeeld. De wijk rondom het Centre Pompidou is vrijwel geheel autovrij en
het stikt er van de winkeltjes. Het Hôtel de Ville staat ook in deze wijk. Dit prachtige
imposante gebouw is het hart van de stad. Rue de Rivoli leent zich goed om te winkelen bij
typisch Franse ketens.
Le Marais was ooit een moerasgebied dat dikwijls onder water liep. Vanaf de 6e eeuw deed
men pogingen tot drooglegging, zonder succes. In de 12e eeuw werd er een muur omheen
gezet. Het gebied werd toch nog drooggelegd en rond 1300 verscheen de eerste bebouwing.
De adel liet hôtels particuliers neerzetten (herenhuizen) en Place des Vosges werd aangelegd,
het mooiste plein van Parijs. Le Marais is een charmante wijk met originele winkels, hippe,
gezellige restaurants, verborgen binnenplaatsjes en nauwe steegjes. De wijk staat ook bekend
om de uitgaansgelegenheden voor homoseksuelen.

WEINIG TIJD

Le Centre Pompidou + Musée Carnavalet + Place des Vosges + Rue des Rosiers + Le
Marché des Enfants Rouges

Begin je wandeling bij Metro Étienne Marcel. Loop door Rue de Turbigo en ga rechts Rue
Montmartre in

. In de tweede straat links zitten leuke winkeltjes

over Rue de Montmartre

en sla rechtsaf bij Rue L. Bellan

. Vervolg je weg

. Ga rechts Rue Dussoubs

in. Aan je linkerzijde zie je de Passage du Grand Cerf, neem een kijkje. Ga naar links in Rue de
Tiquetonne voor een leuke herenkledingzaak
naar links voor een gezonde snack
bijzondere lunch- of dinerplek

. Steek rechts Rue de Turbigo over en ga

. Bij Rue Beaubourg ga je naar links voor een
. Of ga meteen rechtsaf en loop tot Rue Rambuteau, waar

je rechts gaat. Links ligt het Centre Pompidou

. Loop langs de fonteinen naar Rue

du Renard, die je rechts in gaat en uitloopt tot het Hôtel de Ville
en sla rechtsaf op Rue de la Verrerie

. Neem Rue du Temple

. In de tweede straat rechts zit een restaurant

.

Vervolg je weg door Rue de la Verrerie en ga linksaf Rue du Bourg Tibourg in voor een
theewinkel

. Aan het einde van de straat ga je rechts. Na de restaurants

links en dan meteen rechts, Rue des Rosiers in
pitabakker van Parijs

ga je

. In de eerste straat rechts zit de beste

. Loop Rue des Rosiers uit

en ga bij Rue Pavée naar rechts

. Steek de drukke straat over, en bij Metro Saint-Paul ga je Rue François Miron in voor
kinderspulletjes

, of sla direct linksaf bij Rue de Fourcy voor een foto-expositie

tot aan Rue Charlemagne en sla linksaf

. Loop

. Aan het einde van de straat ga je links, en dan bij

Rue Saint-Antoine naar rechts. Bij Rue de Birague ga je links naar Place des Vosges
Loop rechtdoor en neem de tweede links voor een boekwinkel annex theesalon
links en neem de eerste straat rechts
Payenne

.
. Ga naar

. Voor een Zweedse lunch ga je rechts in Rue

. Of loop door tot Rue Elzevir, waar je Musée Cognacq-Jay kunt bezoeken

Loop terug en vervolg je weg, langs een prachtig restaurant

.

tot aan Rue des Archives,

waar je naar rechts gaat. Neem de eerste rechts en ga vervolgens links Rue Charlot in voor
een outlet van topmerken

, een markthal

en twee hippe lunchtenten

.

Neem nu Rue de Normandie tot het kruispunt met Rue de Turenne. Ga schuin linksaf Rue
Froissart in

. Op de Boulevard Beaumarchais ga je rechts voor de leukste winkel van

Parijs

.
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ÉGLISE SAINT-EUSTACHE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

L'AMONCEL - SHOPPEN

Wegens geldgebrek duurde de bouw van deze kerk meer dan een eeuw, namelijk van 1532
tot 1637. In de tussentijd veranderden de stijlen en dat kun je zien: je vindt hier een mix van

Een goede halte voor een gezonde snack. In 2013 opende L'Amoncel zijn deuren: een winkel
vol met noten in alle soorten en maten. Binnen no time werd het concept bekend en

gotiek en renaissance. De basisstructuur van de Église Saint-Eustache lijkt op die van de
Notre-Dame. Het interieur is hoog en licht, de decoratie zeer uitbundig. Bekendheden als

gewaardeerd om zijn kwaliteit. De noten worden ter plekke gebrand en/of gezouten. Probeer
ook het gedroogde fruit of de bijzonder lekkere chocoladebrokken.

Richelieu, Molière en Madame de Pompadour zijn hier gedoopt.
2, impasse saint-eustache, 1e arr., www.saint-eustache.org, ma-vr 9.30-19.00, za-zo
9.00-19.00, entree gratis, metro les halles

1, rue etienne marcel, 1e arr., www.lamoncel.com, ma-za 10.00-20.30, metro etienne marcel

LE DERRIèRE - ETEN & DRINKEN

BAOBAB - SHOPPEN

Als je de winkel van Baobab binnenstapt, stromen de kleuren je tegemoet. Je vindt hier van
alles voor in huis: kussens, kussenslopen, tassen, servies, lampenkapjes... Er staan ook wat
rekken met kleding in alle kleuren van de regenboog.
2, rue du jour, 1e arr., www.baobab-home.fr, ma 14.30-19.30, di-za 10.30-19.30, metro st
etienne / les halles

Restaurant Le Derrière zit verstopt op een klein pleintje, naast twee andere leuke plekken van
dezelfde eigenaar: 404, een Marokkaans restaurant, en Andy Whaloo, waar je goede cocktails
kunt drinken. Bij Le Derrière hebben ze echt hun best gedaan om een bijzondere sfeer te
creëren. Alle zitjes zijn anders maar allemaal zijn ze aangekleed in huiselijke sfeer. Zo kun je
bijvoorbeeld een tafel in ‘de slaapkamer’ krijgen, waarvan twee zitplaatsen zich op het bed
bevinden. Hier kom je meer voor de beleving dan voor het eten; de gerechten zijn standaard.
Een goede tip is wel het brunchbuffet op zondag.
69, rue des gravilliers, 3e arr., derriere-resto.com, ma-za 12.00-14.30 & 20.00-23.30, zo
12.00-16.30 & 20.00-23.00, € 30, brunch zondag € 38, metro arts et metiers

COMPTOIR DE LA GASTRONOMIE - ETEN & DRINKEN

Comptoir de la Gastronomie startte zijn épicerie fine aan het einde van de 19e eeuw met
traditionele producten als foie gras en gerookte vis. In het bijbehorende restaurant eet je
Franse streekgerechten als escargots de Bourgogne, confit de canard, foie gras met honing
en crème brûlée.
34, rue montmartre, 1e arr., www.comptoirdelagastronomie.com, restaurant ma-do
12.00-23.00, vr-za 12.00-0.00, winkel ma-za 6.00-20.00, € 20, metro les halles

LE CENTRE POMPIDOU - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Le Centre Pompidou – door politiek links ‘Beaubourg’ genoemd – is een ontwerp van
architecten Renzo Piano en Richard Rogers. Bij de opening in 1977 kreeg het gebouw veel
kritiek, maar het werd al snel een belangrijke plek in Parijs. De permanente tentoonstelling van
dit Musée National d’Art Moderne bestaat uit meer dan 1.400 kunstwerken. Daarnaast zijn er

LE LEOPOLD - ETEN & DRINKEN

Hier kun je genieten van overheerlijke Corsicaanse gerechten, bereid met vlees uit de
Auvergne. De chef komt namelijk van Corsica, en vindt het vlees uit de Auvergne het
lekkerste van Frankrijk. De lunch- en dinerkaart van Le Léopold worden elk seizoen aangepast.
De locals komen hier vooral om een plankje charcuterie te delen aan de statafels of op het
terras.
36, rue léopold bellan, 2e arr., www.le-leopold.fr, ma-vr 12.00-14.30 & 18.00-22.30, za
18.00-23.00, € 18, metro bourse / sentier

omvangrijke tijdelijke exposities, filmvertoningen en conferenties. Mis de uitgebreide
boekwinkel niet en ga beslist naar het hoogste punt voor een prachtig uitzicht over de stad.
place georges pompidou, 4e arr., www.centrepompidou.fr, wo-ma 11.00-21.00, entree € 14,
alleen uitzicht € 3, metro rambuteau

GEORGES - ETEN & DRINKEN

Philippe Starck ontwierp het moderne decor van het hippe Georges. Het restaurant ligt op de
bovenste etage van het Centre Pompidou, van waar je fantastisch uitkijkt over Parijs. Uiteraard
hangt daar een prijskaartje aan.
place georges pompidou, 4e arr., www.beaumarly.com, wo-ma 12.00-2.00, € 38, metro
rambuteau

ROYAL CHEESE - SHOPPEN

In dit deel van de Rue Tiquetonne vind je veel leuke mannenkledingwinkels. Het kleine Royal
Cheese heeft schoenen, petjes en jeans van verschillende merken als Selvedge, Edwin en
Woolrich.
22-24, rue tiquetonne, 2e arr., www.royalcheese.com, ma-za 11.00-20.00, metro reaumur
sebastopol / etienne marcel
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.

Parijs, nog altijd de mooiste stad ter wereld! Vindt althans Irene, die er in 2007 naartoe
kwam. Ze werkt als gids en leidt toeristen door Parijs en de rest van Frankrijk. Musea
NAME
en monumenten als werkplek, pure luxe. Ze woont in het hippe
Irene
Klein
11e, gaat in haar vrije tijd het liefst naar een park voor een picknick of drinkt een
glas in
Photography
een goed café.
Vincent van den
Hoogen,

Marjon Hoogervorst,
Duncan de Fey
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
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.
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