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& MADELEINE
OVER DE ROUTE

Je begeeft je op de rechteroever van de stad, in het 9e, 1e en 2e arrondissement. De
wandeling is een mix van winkelen en cultuur. Windowshoppen kan in Rue des Martyrs en in
diverse passages. Kunst kijken kan in de kleine musea onderweg, de tuin van het Palais Royal
en in het Louvre. Houd de volgorde aan zoals beschreven, aangezien je van net onder
Montmartre tot aan de Seine loopt en dus afdaalt. Andersom kan het een behoorlijke klim zijn.

DE WIJKEN

De noordelijke wijk tussen Notre-Dame de Lorette, Trinité en Place Pigalle in het 9e
arrondissement wordt ook wel de gouden kunstenaarsdriehoek genoemd. In de tweede helft
van de 19e eeuw was deze driehoek een geliefd quartier bij kunstenaars en intellectuelen als
Sand, Delacroix en Chopin. Dit stadsdeel wordt getypeerd door klassieke architectuur met
hôtels particuliers (herenhuizen), charmante pleinen, stille binnenplaatsjes en kleine musea.
De Rue des Martyrs is de bekendste straat van de wijk. Hier vind je een gevarieerd
winkelaanbod en leuke eet- en drinkgelegenheden. Het is heerlijk om hier op zondag te gaan
brunchen tussen de locals.
Op de Rive Droite (rechteroever) en rond de Grands Boulevards zijn veel luxe winkelgalerijen,
zoals de Galerie Vivienne. Deze stammen uit de eerste helft van de 19e eeuw en werden
gebouwd in opdracht van rijke omwonenden die niet nat wilden regenen tijdens het winkelen.
Aan de Grands Boulevards liggen grote warenhuizen, zoals Galeries Lafayette en Le
Printemps. Rondom het plein met de enorme Romeinse tempel La Madeleine zijn
delicatessenzaken en theesalons gevestigd.
In het 1e en 2e arrondissement staat een aantal beroemde en imposante gebouwen. Het
Louvre werd gebouwd in de 11e eeuw en is steeds verder uitgebreid, met de Cour Carré en
de Tuileries. De bouw van het Palais Royal startte in 1622 voor kardinaal Richelieu. In de loop
der jaren onderging het paleis diverse verbouwingen en de nodige koninklijke en minder
koninklijke bewoners namen er hun intrek. In de 18e eeuw werd de tuin opengesteld voor het
publiek, terwijl die verboden terrein was voor de politie. De tuin werd daardoor al gauw het
centrum van alles wat illegaal was. Ondanks dit turbulente verleden heeft deze prachtige plek
zijn charme behouden.

WEINIG TIJD

Jardin du Palais Royal + Musée de Louvre + Musée des Arts Décoratifs + La Madeleine +
Galerie Vivienne

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.00 km)

de kerk

. Loop om de kerk heen

de dag heerlijk kunt eindigen
Start bij Metro Blanche en daal Rue Blanche af. Neem de derde straat links, Rue Chaptal, voor
romantiek

. Neem Rue Henner en ga linksaf Rue de la Bruyère in. Halverwege de straat

kun je rechtsaf voor nog een museum

. Loop anders door tot aan het kruispunt. Steek

over en ga Rue Henry Monnier in
links

. Loop Rue Clauzel in en ga de eerste straat

. Op de hoek van Rue des Martyrs ga je de Avenue Trudaine in

. Ga

rechtsaf Rue de Rochechouart in. In de tweede straat links zit een leuke lunchplek

. Loop

Rue de Rochechouart helemaal uit tot aan metro Cadet onderaan. Onderweg kom je langs
diverse leuke winkels

. Steek bij metro Cadet de straat over, en neem Rue Cadet. Steek

Rue du Faubourg Montmartre over, ga een stukje naar links en dan vrijwel direct naar rechts,
de Passage Jouffroy Verdeau in

. Loop door de passage tot aan de Boulevard de

Montmartre. Ga hier links en weer links voor een klassiek restaurant

, steek anders de

Boulevard over en ga de Passage des Panoramas in

. Loop door de passage heen naar

Rue Vivienne en lunch met een broodje chocopasta

. Loop door tot je aan je linkerhand

een ingang van de Galerie Vivienne ziet

. Loop door de galerie. Bij de uitgang steek je Rue

des Petits Champs over, die je even linksaf meeloopt, rechtdoor over Rue la Feuillade, naar
Place des Victoires

. Loop terug naar Rue des Petits Champs en ga naar links tegenover

de uitgang van de Galerie Vivienne. Loop de Jardin du Palais Royal in

en doorkruis deze

mooie tuin tot aan de uitgang op Place du Palais Royal. Steek hier Rue de Rivoli over naar het
Louvre

. Loop aan de rechterkant van de tuinen van het Louvre voor een museum

en een terras

. Loop niet de Tuilerieën in maar sla rechtsaf, Rue des Pyramides in.

Neem de eerste straat links, Rue Saint Honoré
Honoré

. Ga rechtsaf, naar Place du Marché Saint

. Ga rechtdoor Rue d Antin in tot aan Avenue de l Opéra, die je oversteekt. Ga

naar links Rue Monsigny in
aan de Opéra

. Neem vervolgens Rue du Quatre Septembre naar links tot

. Hierachter, op Boulevard Hausmann, bevinden zich de grote warenhuizen

. Loop terug, door Rue Scribe tot aan Boulevard des Capucines. Onderweg kom je langs
een parfummuseum
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. Steek de Boulevard over en ga naar rechts

. Loop door tot aan
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tot je bij twee restaurants bent waar je
.

MUSéE DE LA VIE ROMANTIQUE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Musée de la Vie Romantique was in de 19e eeuw een ontmoetingsplek voor kunstenaars
van de Parijse romantiekstroming. In dit hôtel particulier woonde en werkte de schilder Ary
Scheffer. Niet alleen zijn werken vertellen alles over die tijd, maar ook souvenirs van
schrijfster George Sand doen dat. Heel romantisch is de theesalon in de idyllische tuin.
16, rue chaptal, 9e arr., di-zo 10.00-18.00, theetuin apr-okt, entree permanente collectie gratis,
tijdelijk, metro blanche

MUSéE NATIONAL GUSTAVE MOREAU - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Gustave Moreau (1826-1898) behoorde tot de kunststroming symbolisme. In zijn voormalige
woonhuis en atelier is nu het Musée national Gustave Moreau gevestigd. De hoge wanden
hangen vol met zijn eigenzinnige schilderijen en in de vitrinekasten kun je talrijke tekeningen
en aquarellen bekijken.
14, rue de la rochefoucauld, 9e arr., www.musee-moreau.fr, ma & wo-do 10.00-12.45 &
14.00-17.15, vr-zo 10.00-17.15, entree € 6, metro trinité / st georges

POIS PLUME - SHOPPEN

Pois Plume is een schattige winkel voor de allerkleinsten en hun moeders. Je vindt er kleding,
hebbedingetjes voor in de kinderkamer en speelgoed. De collectie is erg fijntjes bij elkaar
gezocht. De kleuren, de stofjes en de aankleding: je krijgt er een glimlach van op je gezicht. En
waarschijnlijk kom je niet zonder origineel cadeautje naar buiten.
4, rue henry monnier, 9e arr, www.poisplume.com, di-za 11.00-19.00, zo 13.00-18.00, metro
st georges

JUJU S’AMUSE - SHOPPEN

Hoe Juju s’amuse het voor elkaar krijgt om elke keer weer zo’n leuke kledingcollectie samen
te stellen, weet niemand. Maar dat die aanslaat, blijkt ook wel uit het feit dat Juju na haar drie
Parijse winkels nu ook een filiaal in New York opent. Kleurrijke, unieke items voor
modebewuste dames.
3, rue henry monnier, 9e arr., www.jujusamuse.com, ma-za 11.00-20.00, zo 11.30-13.30,
metro st georges

NO STRESS CAFé - ETEN & DRINKEN

Op de Place Gustave Toudouze kun je heerlijk uitrusten op een van de vele terrasjes. In het
weekend komen veel locals hier brunchen, deels omdat je hier fijn van de zon kunt genieten,
maar vast ook een beetje om te kijken en bekeken te worden. No Stress Café heeft niet
alleen een mooi terras: binnen zijn veel gezellige zitplekjes gecreëerd.
2, place gustave toudouze, 9e arr., dagelijks 11.00-2.00, lunchmenu €13, metro st georges
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HOTEL AMOUR - HOTELS

Hôtel Amour heeft 24 unieke kamers, waarvan er een paar zijn ingericht door kunstenaars als
Sophie Calle en Pierre Le-Tan. De kamers zijn verschillend, sommige klassiek, andere design.
Maar allemaal hebben ze bijzondere details, zoals mooie muurschilderingen of gekleurde
tapijten. Het hotel ligt in het 9e arrondissement, aan de levendige en hippe Rue des Martyrs

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

vol leuke winkels en restaurantjes. De naam van het hotel herinnert aan de tijd dat in deze
wijk achter Pigalle veel seksshops en bordelen zaten.
8, rue navarin, 9e arr., www.hotelamourparis.fr, vanaf € 170, metro pigalle / st georges

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.

LE PANTRUCHE - ETEN & DRINKEN

Le Pantruche was meteen vanaf de opening enorm populair. En met reden. Klassieke,
verfijnde Franse gerechten worden met flair en kennis van zaken opgediend. Het interieur is
eenvoudig maar stijlvol, de prijs-kwaliteitverhouding is perfect. Helaas is het restaurant alleen
door de week geopend.
3, rue victor massé, 9e arr, www.lepantruche.com, ma-vr 12.30-14.30 & 19.30-22.30, lunch €
18, diner € 34, metro pigalle / st georges

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,

LE PAPRIKA - ETEN & DRINKEN

Marjon Hoogervorst,
Duncan de Fey

In de Rue des Martyrs en de Avenue Trudaine zitten allerlei restaurantjes waar je goed kunt
eten. Wil je iets bijzonders? Ga dan naar Le Paprika, een Hongaarse keuken in Parijs. Het
restaurant staat bekend om de overheerlijke goulash. Houd je het toch liever bij de lokale
keuken? Geen nood: er staan ook Franse gerechten op de kaart.
28, avenue trudaine, 9e arr., www.le-paprika.com, dagelijks 10.00-23.30, € 20, metro pigalle /

LAATSTE UPDATE
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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.

anvers

CORNERCAFé APATAM - ETEN & DRINKEN

Elke keer als je hier binnenstapt, hebben de Belgische chef en zijn Franse vrouw weer een
nieuw stuk decoratie toegevoegd. Cornercafé Apatam is als een kleurrijke huiskamer. Zak

LOCAL

weg in een van de fauteuils, afkomstig van de tweedehands meubelwinkel naast de deur, en
geniet urenlang van het lekkere eten. Op donderdag- en vrijdagavond serveren ze één
standaardmenu, samengesteld door de chef, waarvoor je zeker moet reserveren.
10, rue thimonnier, 9e arr., www.cornercafe.fr, ma-wo 12.00-14.00, do-vr 12.00-14.00 &
20.00-22.00, menu € 33, metro anvers
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NAME

IRENE KLEIN

