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PARIJS MET DE KIDS

PARIJS MET DE KIDS
Rue Montorgeuil
Au Rocher de Cancale
Hôtel Bachaumont
Nice Things
Église Saint-Eustache
Jardin Nelson Mandela
Musée en Herbe
Moleskine
Lego
Fontaine des Innocents
La petite épicerie
Fontaine Stravinsky
Kilo-Shop
Yogurt Factory
Fleux
Pat's Hot Dog
Pozzetto
Confiserie Rivoli
Monsieur Poulet
L'Improbable
Aesop
Pink Flamingo
Breizh Café
Musée de la Chasse et de la Nature
Hank Vegan Burger
Strada Café
Musée des arts et métiers
Le Nid Cocon Ludique
Musée de la Poupée
Berko
Le Petit Marcel

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Le Centre Pompidou

ROUTE
PARIJS MET DE KIDS
OVER DE ROUTE

Deze route is perfect voor het hele gezin. Ze is kort en alles is op loopafstand. Ben je
meerdere dagen in Parijs? Deel de route dan in stukken, en doe er elke dag wat van.

DE WIJKEN

Deze wandeling komt door verschillende wijken: langs het wereldberoemde Louvre, door de
wijk van Les Halles en de Marais. Dit zijn vrij jonge wijken, waar steeds van alles te doen is,
voor jong en oud.
Les Halles was vroeger de voedselmarkt van Parijs. Tot in de jaren 70 kon iedereen hier zijn
boodschappen doen. Daarna verhuisde de markt naar Rungis, en werd er op de plek een groot
winkelcentrum gebouwd. De winkeltorens werden vervangen door een grote open tuin en
een ondergronds winkelcentrum. Qua architectuur zijn Les Halles zeker de moeite waard en in
deze bruisende buurt gebeurt de hele dag door van alles. De indrukwekkende kerk Saint
Eustache ligt naast de tuin en het winkelcentrum.
De Marais is van oudsher de Joodse wijk van Parijs. Inmiddels is het een combinatie van
traditioneel Joods, superhip en heel veel leuke winkels en restaurants. Vooral op zondag is het
hier druk. Er zijn genoeg adresjes om iets te eten of drinken en ook leuke winkels: soms
speciaal voor kinderen, soms zowel voor de kids als voor de ouders. Denk maar aan crèmes,
notitieboekjes, spelletjes... Dat shop je hier allemaal. Veel van de restaurants zijn ideaal om
even te pauzeren met een drankje, terwijl de kids bijvoorbeeld een spelletje spelen of
vermaakt worden door een goochelaar.
Een museum bezoeken wordt vaak gezien als iets lastigs om met kinderen te doen. Maar hier
hoeft dat helemaal geen vervelende opdracht te zijn. In deze wandeling vind je een aantal
musea die speciaal op kinderen gericht zijn of die een speciaal kidsparcours
aanbieden. Bijvoorbeeld het Musée en Herbe waar dagelijks activiteiten voor kids worden
voorzien. Dit museum bevindt zich vlak bij het Louvre. Ook zonder het Louvre in te gaan, is
het gebouw indrukwekkend: de wandeling komt langs de achterkant met de grote zuilen van
Lodewijk XIV. Of trek naar een poppenmuseum waar ze ook poppen repareren!
De wandeling is niet per se geschikt voor de fiets, omdat het een drukke buurt is en de
adresjes vaak op loopafstand van elkaar liggen. Je kunt de wandeling eventueel ook in delen
doen.

WEINIG TIJD

Centre Pompidou + Musée en Herbe + Pat's Hot Dogs + Hôtel Bachaumont + Le Nid
Cocon Ludique

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.60 km)

Rue de Rivoli in en ga dan links op de Rue de Lobau naar de Rue de la Verrerie voor BHV
en een mooi uitzicht

Je begint de wandeling bij metro Sentier, aan de uitgang van de Rue des Petits Champs. Je
loopt de Rue Montorgeuil

in. Bij Au Rocher de Cancale

kun je een lekkere café crème

bestellen. In de zijstraat, Rue Bachaumont, vind je het Hôtel Bachaumont

. Terug op de

Rue Montorgeuil rechtsaf loop je de straat richting Les Halles. Bij Nice Things

kun je

leuke kleding shoppen. Aan het einde van de straat zie je de mooie kerk Saint Eustache
en de aangrenzende tuin

. Loop door naar het Musée en Herbe

. Ga linksaf en weer

links bij de Rue du Pont Neuf. Je ziet een groene koepel verschijnen: het Forum des Halles.
Hier vind je veel adresjes, zoals
rechts richting een fontein
Lombards in

en

. Daarna loop je de groene koepel uit en ga je naar

. Ga dan de grote boulevard rechts en gelijk links de Rue des

. Dan een stukje terug de straat op, eerste rechts de Rue Saint Martin en

gelijk na de kerk weer rechts naar de fontein

. Langs de kerk naar de Rue du Renard waar

je rechts gaat en dan links de Rue de la Verrerie in. Daar vind je
Temple in naar

. Daar zit ook Fleux

rechts voor dé hotdogs van Parijs
Rue de Rivoli voor

. Ga dan links de Rue du

. Ga rechts aan het einde van de straat en dan
en Pozzetto

. Daarna even rechts en links naar de

. Ga links de Rue de Sévigné in

Bourgeois links. Ga even links voor L’Improbable
. Verderop in de straat zitten de Pink Flamingo

en dan de Rue des Francs
en loop dan de Rue Vieille du Temple in
en Breizh

. Ga links de Rue du

Perche in, dan links in de Rue Charlot en dan twee keer rechts voor het Musée de la Chasse
. Daarover zie je Hank Burger
voor het Strada Café

. Ga naar de Rue des Haudriettes rechts en weer rechts

. Ga links de Rue Réamur in

linksaf de Rue Saint Martin in naar Le Nid Cocon Ludique

. Loop door de Rue de Turbigo en sla
. Ga links bij rue du Grenier

Saint-Lazare en rechts de Rue Beaubourg in voor Musée de la Poupée
Rambuteau voor Berko

. Ga links bij Rue

. Keer om en steek de Rue Rambuteau over naar Petit Marcel

Ga links bij Rue Quincampoix, links de Rue de Venise in tot Centre Pompidou
Georges

.

en

. Achter het museum ga je de Rue de Renard in richting de Seine. Ga links de
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RUE MONTORGEUIL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Rue Montorgeuil is een van de gezelligste straten van Parijs. Ze is bekend van het
schilderij van Monet, Rue Montorgeuil, waarop de vlaggen uithangen. In deze
voetgangersstraat vind je leuke restaurants en cafés. Bij bakker Stohrer zie je een prachtige
plafondschildering van Paul Baudry, die ook de foyer van de Opera Garnier schilderde. Of het
mooie café Au Rocher de Cancale, herkenbaar aan de pas gerenoveerde gevel in lichtblauw
met gouden letters. Ook de kleine zijstraatjes zijn de moeite.
rue montorgeuil, metro sentier

AU ROCHER DE CANCALE - ETEN & DRINKEN

Au Rocher de Cancale is een prachtig café waar vroeger veel schrijvers kwamen. De eerste
verdieping is alleen open als het druk is, maar je kunt altijd even gaan kijken naar de
prachtige muurschilderingen. Trek naar hier voor de lunch of het diner, maar je kunt ook een
Franse café latte halen. Het café is bekend om de fruits de mer. De eerste vestiging zat aan
de overkant, maar sinds 1846 zit het al hier op de hoek. In 1997 is het een officieel monument
geworden.
78 rue montorgueil, +33(0)1-42335029, dagelijks 8.00-2.00, € 20-30, metro sentier / les halles

HôTEL BACHAUMONT - LEUK OM TE DOEN

Hôtel Bachaumont is een supermooi hotel en restaurant, maar vooral op zondag is het
interessant. Dan organiseren ze namelijk een brunch waarbij de kids na een flink bord pouletfrites, kip en patat, kunnen meegaan met de goochelaar die aan de andere kant van de bar
allerlei trucjes uithaalt. Succes gegarandeerd! Overnachten in het hotel is niet goedkoop, maar
erg mooi. Het restaurant, en vooral voor de brunch, is echt een aanrader.
18 rue bachaumont, www.hotelbachaumont.com, +33(0)1-81664750, brunch € 37,
kindermenu € 14, metro sentier

NICE THINGS - SHOPPEN

Naar het mooie Nice Things ga je voor kleding en decoratiespullen. Vooral de afdeling met
spulletjes voor in huis is wel wat aan de prijzige kant, maar de items zijn prachtig. De
kledingcollectie is gericht op kids en volwassenen, en is echt leuk en wel redelijk geprijsd. Er
zijn in Parijs meerdere adressen te vinden, dus kijk vooral op hun site als je in een andere wijk
bent en toch graag een kijkje neemt.
60 rue tiquetonne, www.nicethingspalomas.com/paris-7631, +33(0)1-40280410, ma-zo
11.00-19.00, metro etienne marcel

ÉGLISE SAINT-EUSTACHE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Wegens geldgebrek duurde de bouw van deze kerk meer dan een eeuw (van 1532 tot 1637).

Deze route is van

5

6

Ondertussen veranderden de stijlen en dat is te zien aan de mix van 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 Richelieu, Molière en Madame de
Pompadour zijn hier gedoopt. Wat hier extra opvalt? Binnen vind je een triptiek van Keith
Haring, vrij onverwacht maar prachtig!
2 impasse saint-eustache, www.saint-eustache.org, +33(0)1-42363105, ma-vr 9.30-19.00, zazo 9.00-19.00, entree gratis, metro les halles

Les Halles. Je kunt hier allerlei mooie constructies zien en deelnemen aan activiteiten waarbij
je zelf dingen kunt bouwen. Heb je al genoeg Lego-blokjes in huis, zijn de kinderen te klein of
te groot of ben je niet in een koopbui? Bewonder dan de Lego-constructies van bekende
Parijse monumenten die hier regelmatig opgesteld staan. Dat alleen al is een attractie op
zich!
1 passage de la canopée , stores.lego.com/fr-fr/stores/fr/paris-les-halles, +33(0)1-49279425,
ma-za 10.00-20.00, zo 11.00-19.00, metro les halles

JARDIN NELSON MANDELA - LEUK OM TE DOEN

De Jardin Nelson Mandela is een leuke en gezellige tuin met allerlei speelattracties voor
kinderen tot ongeveer 11 jaar. De klimtoestellen en glijbanen zijn kleurrijk en uitnodigend. De
speeltuin is gesloten op maandag, maar alle andere dagen kun je er terecht. De open, groene
speelplek ligt naast de prachtige kerk van Saint Eustache en de oude graanhal, nu de Beurs.
Onder de grote koepel wordt in 2018 een nieuwe expositieruimte geopend van François
Pinault.
1 rue pierre lescot,
www.parisinfo.com/musee-monument-paris/138930/Jardin-Nelson-Mandela, di-zo, entree
gratis, metro les halles

MUSéE EN HERBE - LEUK OM TE DOEN

In het Musée en Herbe zijn allerlei ateliers en activiteiten voor kinderen voorzien. Je kunt er
een speurtocht doen, na een tour door het museum kun je deelnemen aan een knutselatelier
waar je de werken die je zag, kunt namaken. Dit museum is erg leuk voor gezinnen met jonge
kinderen, tot ongeveer 12 jaar. Je hebt al activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. Er is zoveel te
doen en te bekijken dat je aan je kinderen geen kind meer hebt.
23 rue de l'arbre-sec, museeenherbe.com, +33(0)1- 40679766, ma-wo & vr-zo 10.00-19.00, do
10.00-21.00, entree variabel, zie website, metro louvre / rivoli

MOLESKINE - SHOPPEN

Het bekende merk Moleskine heeft nu een aantal winkels, waaronder deze in Les Halles. Je
vindt hier allerlei mooie notitieboekjes om je ervaringen over Parijs in op te schrijven. De
boekjes zijn eigenlijk een must voor iedereen die graag schrijft of tekent. Je kijkt je ogen uit en
zelfs als je niets nodig had, eindig je hier vaak met een aankoop! Er zijn veel basics te vinden:
zo hebben vele mensen de agenda's van Moleskine al jarenlang.
le forum des halles 10a, forumdeshalles.com/store/moleskine, +33(0)1-40280246, ma-za
10.00-20.00, zo 11.00-19.00, metro les halles

LEGO - SHOPPEN

Een hele winkel vol Lego? Het bestaat! In de supergrote Lego-winkel midden in Parijs, aan
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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

2016-09-22 16:33:44
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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