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Het kerkplein voor Notre-Dame

Een beetje
geschiedenis
3de eeuw v.Chr. – De Parisii, een Keltische vissersstam, vestigen zich op het Île de la Cité, Lutetia.
360 – Julius de Apostaat, prefect van Gallië, wordt in de Cité tot
keizer verkozen. Lutetia neemt de naam van haar bewoners over
en wordt Parijs.
508 – Clovis, koning van de Franken, maakt van Parijs zijn hoofdstad wegens de belangrijke strategische ligging. Hij vestigt zich
op het eiland, dat voortaan Île de la Cité heet.
1163 – Maurice de Sully start met de bouw van de Notre-Dame,
die meer dan een eeuw zal duren.
1215-1227 – Oprichting van de universiteit van Parijs.
1530 – Begin van de bouw van een nieuw stadhuis om het voormalige Maison aux Piliers van Étienne Marcel te vervangen.
24 augustus 1572 – Slachting van de Bartholomeusnacht en
begin van de godsdienstoorlogen.
16de eeuw – Uitbreiding van de stadswallen van Filips August
door Karel IX en Lodewijk XIII.
1594-1610 – Onder Hendrik IV wordt de place des Vosges aangelegd en de Hôpitaux de la Charité en St‑Louis gebouwd.
1610-1643 – Tijdens het bewind van Lodewijk XIII wordt Parijs
een grootse hoofdstad: Richelieu bouwt het Palais-Royal (1629)
en sticht de Académie française (1635).
1643-1715 – Lodewijk XIV, de Zonnekoning, laat met de steun
van Colbert heel wat werken uitvoeren.

Een beetje geschiedenis
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vard Saint-Michel met bus 21
enz. Met de bovengrondse
metro kun je om Parijs heen
rijden: van Nation naar Charles-de-Gaulle-Etoile via Denfert-Rochereau met lijn 6 of
van Charles-de-Gaulle-Étoile
naar Nation via Barbès-
Rochechouart met lijn 2.

O CITYRAMA
214, rue Rivoli, 75001
T 0144556100
pariscityrama.com/fr.
e Pyramides, Palais-Royal of
Tuileries. Dag. vertrek om
9.00 u, 10.30 u (niet in de winter), 12.00 u en 14.45 u (’s middags een halfuur voor vertrek
melden). Prijs: € 20 volle prijs
voor 1½ uur. Halve prijs voor
-12 jaar; -4 jaar: gratis. Stadsrondritten in een dubbeldekker.

O PARIS-VISION
214, rue de Rivoli, 75001
T 0142603001
pariscityvision.com

e TUILERIES
Verschillende bussen per dag
met vertrek op bovenstaand
adres. Prijs: vanaf € 20; korting
24

Praktische info

-12 jaar. Stadsrondritten per
dubbeldekker.
PER FIETS

f VÉLIB’
Sinds kort stelt de Stad Parijs
zo’n 20.600 fietsen ter beschikking. Ze staan opgesteld in
zo’n 1800 standplaatsen in de
hoofdstad en de nabije voorsteden, zowat om de 300 m. Er
zijn verschillende abonnementsformules en het eerste
halfuur is gratis. De fietsen zijn
comfortabel en goed uitgerust
(mandje, reflecterende onderdelen). Meer info op:
velib.paris.fr.

f Fietsliefhebbers kunnen
deelnemen aan de fietstocht
die iedere vrijdagavond en de
derde zondag van de maand
wordt georganiseerd door de
vereniging Paris Rando Vélo.
Vertrek vr. 21.30 u (terug
omstreeks 0.30 u) en zo.
10.30 u voor het Hôtel de Ville.
De tocht verloopt onder begeleiding. Opgepast, bij regenweer wordt er niet gefietst.
Verhuur van fietsen bij

 EPETTO & VÉLOS (59, rue du
G
Cardinal-Lemoine). € 9 /halve
dag. Info: T 0143541995

f PARIS À VÉLO C’EST SYMPA!
22, rue Alphonse-Baudin,
75011, T 0148876001
parisvelosympa.com
e Richard-Lenoir of Saint-
Sébastien-Froissart. Di. gesl.,
beperkte openingstijden nov.maart. Begeleide fietstochten
in de stad met een gids.
MET DE METRO

Dit is de eenvoudigste, snelste
en goedkoopste manier om
zich te verplaatsen.
Veertien lijnen doorkruisen de

stad, met een frequentie van
gemiddeld 1 metrostel om de
2 à 4 min. (6 à 8 min. na 20.30 u
en op za. en zo.).
De metro rijdt van 5.30 u tot
middernacht‑1.00 u ’s nachts
(2.00 u op vr., za. en de avond
voor feestd.). Een nadeel: tijdens het spitsuur (8.00-9.30 u,
17.00-18.30 u) is het drummen.
Om de duur van je traject in te
schatten reken je op 2 min. per
station en 3 min. per overstap
(bijvoorbeeld voor een traject
van 15 stations met 2 overstappen, ben je 35 min. onderweg).
Op de uitneembare kaart vind
je een plattegrond van het
metronet.

Het vervoermiddel bij uitstek in Parijs: de metro

Praktische info
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Afhankelijk van het seizoen
betaal je € 19,95 tot 37,95 per
persoon in een slaapzaal (met
4 tot 8 bedden), € 30 tot 45 per
persoon in een tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen.
Telefoon bij de ingang,
tv-ruimte en gemeenschappelijke keuken. Bar. Een eenvou
dig en net hotel in de levendige
buurt van de rue Mouffetard.
De zaak wordt gerund door een
jong en joviaal team. De straat
is vrij lawaaierig, je bent
gewaarschuwd! Zonder twijfel
de goedkoopste zaak van de
buurt.

soon. Deze jongste telg van een
beroemde jeugdherbergketen
is zonder twijfel de meest
geslaagde. Hij heeft verschei
dene pluspunten: een mooi
gloednieuw gebouw, g
 eniaal
gelegen aan de oevers van het
bassin de la Villette en kwalita
tief hoogstaand. Er zijn slaap
zalen met 6-10 goed o ntworpen
plaatsen (originele bedden,
gesloten door een gordijn, met
individuele lampjes), het is het
ideale adres voor de reiziger.
GOEDKOOP

H HÔTEL MIJE LE
FAUCONNIER

H AUBERGE DE JEUNESSE
ST.CHRISTOPHER’S PARIS

(uitneembare plattegrond
Buttes-Chaumont – Parc de
la V
 illette B2, 6)
159, rue de Crimée, 75019
T 0140343440
paris@st-christophers.co.uk
st-christophers.co.uk
e Riquet of Crimée. Internet.
Wifi. Bed op zaal €20-30, ontbijt inbegrepen. Tweepersoonskamers (met badkamer
op de gang) vanaf €45 per per38

Slapen

(uitneembare plattegrond
Centre P
 ompidou – Île SaintLouis – Place des Vosges
C2, 3)
11, rue du Fauconnier, 75004
T 0142 742345
info@mije.com.mije.com.
e Saint-Paul of Pont-Marie
Keuken 18.00- 21.30u. Jaarlijkse vakantie in aug. (het restaurant). Overnachting in een
slaapzaal €32-39 per persoon,
afhankelijk van het aantal bedden (€52 voor een eenper-

soonskamer), ontbijt en huur
van lakens inbegrepen.
Avondmenu €11, geserveerd in
de MIJE Fourcy. Een magnifiek
gerestaureerd herenhuis uit de
17de eeuw. Indrukwekkende
toegangsdeur met mooi houtsnijwerk en een erg mooie trap
met een smeedijzeren leuning.
In de zomer kun je ontbijten op
het geplaveide binnenplaatsje.
Kamers met één tot negen
bedden, 131 in totaal. De
kamers zijn voorzien van goede
bedden en een kleine badkamer met wastafel en douche.
Toilet op de gang. Uitstekende
ontvangst.

H HÔTEL LE ROTARY
(plattegrond Grands
Boulevards A1, 3)
4, rue de Vintimille, 75009
T 01 48 74 26 39
hotel.rotary@free.fr
hotel-rotary.fr
e Place-de-Clichy of Liège. Tv.
Wifi. Vergeet niet te reserveren.
Tweepersoonskamers met douche en wc op de gang €64-72; er
zijn twee ruimere kamers met
iets subtielere inrichting €91.

Ontbijt €8. Geen bankkaarten.
Le Rotary is een bescheiden,
maar alles behalve banaal hotel.
Iedere kamer is anders en draagt
de naam van een kleur. De
kamers aan de achterkant zijn
vrij donker, maar hun interieur
maakt alles goed. Je wordt hier
allervriendelijkst ontvangen. De
beide kamers op de bovenste
verdieping hebben een balkon.

H HÔTEL BONSÉJOUR
MONTMARTRE

(plattegrond Montmartre
detail, 5)
11, rue Burq, 75018
T 0142542253
hotel-bonsejourmontmartre@wanadoo.fr
hotel-bonsejourmontmartre.fr.
e Abbesses of Blanche.
Betaald parkeren. Tweepersoonskamers met wastafel of
douche €68-78, ontbijt inbegrepen. Internet. Wifi.. Een heel
interessant hotelletje, midden
in Montmartre in een rustige
hoek, met enkele hele simpele
kamers met mooie smeedijzeren balkons die een zeker
Slapen
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€ 14-23. Een prettig ingerichte
zaak met tweedehandsspulletjes die hier een andere, grappige bestemming kregen. Je
wordt er hartelijk ontvangen,
bijna als een vriend des huizes,
als je het spel meespeelt. Bijzonder originele en tegelijk lekkere tapaskaart. ‘s Avonds is
dit een heel bruisende buurt.

R L’ASSIETTE
(plattegrond Montmartre
B2,41)
78, rue Labat, 75018
T 0142590663
assiette75018@gmail.com
e Château-Rouge, Lamarck-
Caulaincourt of Jules-Joffrin.
Keuken open 12.00-14.30 u en
van 19.30-22.30 u. Zaterdagmiddag, zondag en maandag
gesloten. Menu’s €14,50-17
’s middags, €20,50-25 ’s avonds.
Een trotteradres zoals er weinig zijn, met een schitterend
kleurige gevel. Een trouwe cliëntèle, die als vriend wordt
ontvangen, met een uitgebreid
avondmenu. Op het leitje aan
de muur worden de goede
voorstellen alsmaar herhaald:
54

Eten

rognons de veau bordelaise,
croustillant aux escargots…
Een snoezige bediening.

R PAGE 35
(plattegrond Nord du
Marais C3, 26)
4, rue du Parc-Royal, 75003
T 01445435 35
restopage35@free.fr
e Saint-Paul of Chemin-Vert.
Di- vr. 12.00-15.00 u en 19.0024.00 u; za.-zo. en feestd.
11.00-23.30 u. Gesl. op ma.
Door de week lunchformule
€12,50-13,90; menu €18,9020,90. De keuze is zo uitgebreid dat iedereen hier
gegarandeerd zijn gading
vindt: tarwe- en boekweitpannenkoeken, verse slaatjes en
een hele reeks gevarieerde
gerechten. De kok werkt uitsluitend met verse ingrediënten. Zalig! Er is ook een
formule voor fijnproevers, met
bijvoorbeeld stoofpotje van
leng met gamba’s en cantharellen. Ideaal voor een snelle
lunch tussen twee museumbezoeken door. Attent personeel.

R BOB’S KITCHEN
(plattegrond Nord du
Marais A2, 37)
74, rue des Gravilliers,
75003 T 09-52-55-11-66
bob@bobsjuicebar.com
e Arts-et-Métiers. Geopend
ma.-vr. 8.00-15.00 u, za.-zo.
10.00-16.00 u. Gesloten in
augustus en tijdens de kerstperiode. Lunchformules
€ 9,50-15; gerechten € 6-9.
Deze piepkleine, New Yorks
getinte biozaak is een aanrader, want hier serveert men
muesli met rode vruchten,

notentaart met banaan en
havermoutkoekjes met abrikozen als ontbijt. Of was het
als dessert? En wat te denken van veggie stew (volle
rijst, groenten, tarwekiemen
en saus), futomaki met daikon of mango, en bagels voor
de lunch? Wie nood heeft
aan vetstoffen kan nippen
van dagverse groente- en
vruchtensapjes, of gemberthee. Ga zitten op een kruk,
neem de US Weekly en
geniet. Geweldig lekker en
geweldig hip.

Crème brulée

Eten
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-- Het middeleeuwse Louvre: dag. 9.00-18.00 u (22.00 u wo. en
vr.). De zalen over de geschiedenis van het Louvre: dag. behalve
di. 9.00-18.00 u.
-- BELANGRIJK: wie liever de massa ontwijkt, bezoekt het Louvre
het beste op wo. en vr. tussen 17.00 en 22.00 u.
-- Toegankelijkheid van de zalen: bepaalde zalen zijn soms
afgesloten voor onderhoudswerken.
-- Wil je weten welke zalen niet toegankelijk zijn, bel dan naar
T 0140205317 of surf naar louvre.fr. De tabel met de openingstijden van de zalen kun je bekomen bij de ontvangstbalie
in de hall Napoléon.
-- Tarieven: €11. In de piramide en bij de ingang van de galerie
du Carrousel vind je automatische loketten. De toegang tot de
permanente collecties is gratis voor mindervaliden, -26 jaar,
elke 1ste zo. van de maand – behalve de tijdelijke tentoonstellingen in de hall Napoléon – en op 14 juli.

In het Louvre is een volledige
zaal gewijd aan P.P. Rubens.
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Het Louvre

Nieuw zijn de multimediagidsen (interactieve route) in zeven
talen die verhuurd worden aan de ingangen Denon, Sully en
Richelieu. Tarieven: €6; -18 jaar: €2
-- Tijdelijke tentoonstellingen: een toegangskaartje voor het
museum geeft toegang tot de permanente collecties en tot alle
tijdelijke tentoonstellingen binnen de collecties (opgelet, voor
de grote tentoonstellingen in de hall Napoléon moet je apart
betalen: €11).
-- Een tip om lange rijen te voorkomen: koop je kaartje van
tevoren via internet ( louvre.fr)
Wegwijs in het museum
Het museum is verdeeld in drie vleugels: Denon (zuidelijke vleugel), Sully (oostelijke vleugel) en Richelieu (noordelijke vleugel),
gebouwd rond de hall Napoléon (onder de piramide) en telt acht
afdelingen (die zich over twee vleugels kunnen bevinden): oosterse oudheid; islamitische kunst; Egyptische oudheid; Griekse,
Etruskische en Romeinse oudheid; schilderijen); beelden; kunstvoorwerpen; grafische kunst. De collecties kunst uit Afrika, Azië,
Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika, het middeleeuwse Louvre en
de zalen met Geschiedenis van het Louvre vallen daar niet onder.
Aan de hand van een plattegrond met informatie (aan de infobalie
verkrijgbaar in negen talen) kun je je oriënteren in het museum.
V Er is ook een plattegrond met informatie verkrijgbaar voor
gehandicapten (in het Engels en het Frans).
Bezoek
We behandelen alleen de meest opvallende stukken, omdat het
onmogelijk is om hier een volledige catalogus te geven. Uiteraard
is de keuze subjectief. Maar het is handig om te weten dat je in
elke zaal een geplastificeerde kaart kunt lenen (in zes talen) waarin
de geschiedenis van het paleis en de geëxposeerde werken uitvoeLouvre – Place Vendôme
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De schitterende tuinen van het Musée Carnavalet

Nord du Marais
Hier beland je in de Marais, ooit een moeras dat vanaf de
12de eeuw door de tempeliers werd verkaveld. De adellijke
heren in de 16de en 17de eeuw lieten er weelderige herenhuizen bouwen. De meest opvallende zijn het hôtel Carnavalet en
het hôtel Salé, waar het musée Picasso een prachtig onderkomen heeft gevonden. De huizen raakten echter in een dergelijke
staat van verval, dat besloten werd zich om dit schitterende
erfgoed te bekommeren. De herenhuizen werden opgeknapt en
gerestaureerd en er kwamen galeries en musea. ’s Avonds zijn
ze mooi verlicht en geven ze een aristocratische uitzicht.

Het noorden van de Marais
Het noorden van de Marais strekt zich grosso modo uit van de
rue des Francs-Bourgeois tot de rue de Bretagne. Parel van de
buurt is het musée Carnavalet.

XXX d MUSÉE CARNAVALET, HISTOIRE DE PARIS
(plattegrond Nord du Marais B-C3)
23, rue de Sévigné, 75003
		 T 0144595858, carnavalet.paris.fr
e Saint-Paul of Chemin-Vert. Bus 29, 69, 76 of 96. Dag. behalve
ma. en feestd. 10.00-17.15 u. De permanente collecties zijn gratis,
voor de tijdelijke tentoonstellingen moet een toegangsprijs worden betaald. Informatie over rondleidingen: T 0144595831. Niet
alle zalen zijn altijd toegankelijk; informeer bij de ontvangstbalie.
Vraag een plannetje bij de ingang.
		

Nord du Marais
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XXX

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT

	(uitneembare plattegrond Quartier Latin – Jardin des
plantes B2)
Achter het Panthéon. Juli en aug. di.-zo. 10.00-12.00 u en 16.0019.15 u; de rest van het jaar di.-vr. 8.45- 19.30 u (vanaf 12.00 u
ma., 14.30 u in de korte schoolvakanties), za. 8.45-12.00 u en
14.30-19.45 u, zo. 8.45-12.30 u en 14.30-20.00 u.
De bouw van de kerk begon in 1492 onder Karel VIII en werd in 1626
onder Lodewijk XIII voltooid. Ze werd opgetrokken boven de fundamenten van een oude abdij voor de heilige Geneviève, die de inwoners van Lutetia beschermde toen die stad werd belegerd door Attila en zijn horde barbaren. In de 15de eeuw werd de nieuwe kerk
gebouwd en ze kreeg de naam Saint-Étienne-du-Mont.
De charmante gevel is een vrolijke mengeling van stijlen: Italiaanse invloeden, gotische en antieke vormen. Hij bestaat uit drie
delen, elk deel iets verder achteruit dan het voorgaande.
De klokkentoren maakt het plaatje compleet. Het interieur is
gotisch, met een mooi flamboyant gewelf en een magnifieke hangende sluitsteen in de kruising van het transept. Het pronkstuk
van de kerk is het uiterst verfijnde oksaal in renaissancestijl. Het
dateert van 1541 en het is het enige dat in Parijs bewaard is
gebleven. Mis de chapelle des Catéchismes zeker niet (je komt
dan voorbij de sacristie), evenals het cloître des Charniers. Je zult
er schitterende glas-in-loodramen uit de 17de eeuw ontdekken.
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Quartier Latin – Jardin des plantes

De omgeving van de plantentuin
XXX	D JARDIN DES PLANTES
(MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE)

	
(uitneembare plattegrond Quartier Latin – Jardin des
plantes C-D2)
		Ingang aan de hoek van de rue Cuvier en de rue
Geoffroy-Saint-Hilaire (e Jussieu) of aan de pl.
Valhubert (e Gare-d’Austerlitz), aan de hoek van de
rue Geoffroy-Saint-Hilaire en de rue Buffon, 75005.
		
V T 01 40 79 54 79 en 56 01, mnhn.fr.
Dag. 7.30-20.00 u (’s zomers), 8.00-17.30 u (’s winters). Een tweedaags pasje is interessant voor wie alles wil bezoeken (wisselend
tarief); -26 jaar: gratis. Rondleiding op za. om 15.00 u (informatie en
inschrijvingen: T 01 40 79 54 79 en 56 01).
Het is het oudste natuurkundige museum ter wereld. Vandaag
bevatten de paviljoenen in de Jardin des plantes collecties van
een ongelooflijke rijkdom.

Op de linkeroever van de Seine ligt de
28 ha grote Jardin des plantes. Deze
kaarsrechte verdeling voert naar de
Grande Galarie de l'Evolution.

De omgeving van de plantentuin
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De bekendste triomfboog in de wereld

Étoile –
Champs-Élysées –
Parc Monceau –
Concorde
Mooie wijken met chique winkels, modehuizen, grote kunstgalerijen, exquise restaurants... De winkels aan de place de la
Madeleine zijn onbetaalbaar. En op de Champs-Élysées is een
glaasje vers vruchtensap het duurste ter wereld! De aanpalende straten zijn bezaaid met imposante, arrogant ogende
gebouwen vol kantoren. Meer naar het noorden ligt een groene
oase, het parc Monceau. Het is een park als een Engelse tuin, in
de Napoleon III-stijl die zo typisch is voor deze buurt.

De omgeving van de Champs-Élysées
XX

DE PLACE DE L’ÉTOILE

	(uitneembare plattegrond Étoile – Champs-Élysées –
Parc Monceau – Concorde A2)
Officieel omgedoopt tot Place Charles-de-Gaulle. De place de
l’Étoile is het knooppunt van twaalf riante lanen en heeft een diameter van maar liefst 240 m. Het plein dankt zijn naam aan de
rode en grijze stenen die een ster vormen, maar die tekening zie
je alleen maar van boven op de Arc de Triomphe. En daar wilden
we het nu net over hebben...
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