
   Parijs       



Legende

Naam Type

Arc de Triomphe Gebouwen
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Musée Guimet Musea
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Musée Rodin Musea
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Disneyland Resort Paris Pretparken

Eglise de la Madeleine Kerken

Eiffeltoren Torens
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Grande Mosquée de Paris Moskeeën
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Le Marais Stadsdelen
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Palais du Luxembourg Paleizen

Palais-Royal Paleizen

Paleis van Versailles Paleizen
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Place de la Bastille Pleinen
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Sacré Cœur Kerken

Saint-Eustache Kerken

Saint-Sulpice Kerken

Sainte-Chapelle Kerken

Sorbonne Gebouwen

Stade de France Stadions

Tour Montparnasse Gebouwen

Tuilerieën Paleizen







Ligging Parijs

 Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. De stad ligt in de regio Île-de-France, in het
noorden van het land. Die regio is opgedeeld in ‘departementen’. Parijs is de
hoofdstad van Île-de-France en is één van de departementen.

Op zijn beurt is Parijs op zich nog eens opgedeeld in verschillende 
arrondissementen of wijken, 20 in totaal. Het stedelijk gebied van Parijs, de 'aire
urbaine', strekt zich nog veel verder uit. In totaal is dit gebied 138 keer zo groot als de
stad op zichzelf.

Parijs ligt aan de rivier de Seine. Tot de stad behoren twee eilanden: het Île Saint-Louis
en het Île de la Cité. Die vormen het oudste deel van de stad.

Parijs is vrij plat, maar heeft wel een paar bekende heuvels, waarvan Montmartre met
een hoogte van 130 meter de hoogste is. Vanaf Montmartre heb je een prachtig uitzicht
over de stad.

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs
https://www.take-a-trip.eu/nl/search/land/frankrijk/


Geschiedenis van Parijs

 We gaan even terug in de lange geschiedenis van Parijs. De stad is ontstaan uit het
vroegere Lutetia (rond 100 voor Christus). De Romeinen veroverden rond het jaar 50
v.C. onder het gezag van Julius Caesar het gebied rond de rivier de Seine. Daar
hadden zich kleine dorpjes gevormd van de Parisii, een volk dat de streek rond de
Seine had uitgekozen voor de vruchtbare landbouwgrond en de gemakkelijke
handelsroutes .

Caesar noemde het pas veroverde gebied naar het volk dat zich in de dorpjes had
gevestigd: Lutetia Parisiorum. Onder de grote rijkdom van het Romeinse Rijk groeide
Lutetia Parisiorum uit tot de andere oever van de Seine.

Later trokken de bewoners zich terug op de eilandjes errond (nu Ile de la Cité). Rond
het jaar 900 keren de bewoners van Parijs terug naar het centrum. In de 13e eeuw
werd de rechteroever van de tot dan moerassige Seine drooggelegd. Ook het bekende
museum het Louvre en de Notre-Dame werd in de 13de eeuw gebouwd.

In het midden van de 14de eeuw (1357) komt koning Jan II van Frankrijk in Engels
krijgsgevangenschap terecht, een gevolg van de Honderdjarige Oorlog tussen
Frankrijk en Engeland. Zeven jaar later laat de nieuwe koning Karel V een nieuwe muur
rond Parijs bouwen en trekt het imposante bouwwerk de Bastille op om zich te
beschermen tegen de Engelsen, maar ook om eventuele opstanden in Parijs zelf te
onderdrukken. Het mocht niet baten. In het begin van de 15de eeuw (1420) bezet
koning Hendrik V van Engeland Parijs.

Zestien jaar later wordt de stad terug door de Fransen heroverd, vooral dankzij de
invloed van de bekende krijgsvrouw Jeanne d’ Arc, die het Franse chauvinisme terug
kon opkrikken. Tijdens de bezetting was veel frustratie opgebouwd. Die uit zich daarna
door een opleving van de kunst en architectuur. Overblijfselen daarvan kan je zelf
gaan bekijken: de Pont Neuf (de brug over de Seine) en de ‘Jardin du Luxembourg’.

In de 16de eeuw was Parijs een stad van fanatieke katholieken. Het was de tijd van de
befaamde ‘godsdienstoorlogen’. Het ging zo ver dat de leider van de protestanten,
Hendrik van Navarra, Parijs belegerd heeft. Daarbij stierven tienduizenden Parisiens
van de honger, maar de stad gaf zich niet gewonnen. Pas als Hendrik katholiek werd,
mocht hij de stad binnen.

Eind 17e eeuw, begin 18e eeuw kwam Parijs onder het gezag van de zonnekoning 
Lodewijk XIV van Frankrijk. ‘Le Roi Soleil’. Onder zijn regering werd Parijs
een succesvolle, adellijke en luxueuze stad. De bevolking nam enorm toe en Parijs
groeide ver buiten de oorspronkelijke grenzen. Het werd de belangrijkste stad in
Frankrijk. Kunstenaars, academici en wetenschappers kwamen naar Parijs om te
profiteren van de luxe en de open geest. De zonnekoning bleef liever wat op de
achtergrond en liet het spectaculaire ‘paleis van Versailles’ bouwen.

De 18de en 19de eeuw waren voor Frankrijk en dus ook voor Parijs de eeuwen van de
revoluties. Op het einde van de 18e eeuw werd de Bastille bestormd, wat het begin van
de Franse Revolutie inluidde. Het betekende dat Parijs economisch achteruitging en
een groot deel van de bevolking verloor. Gelukkig kon de stad zich herstellen na 1815,
tijdens de Industriële Revolutie. Eind 19de eeuw onderging Parijs een heuse
metamorfose. De Franse stadsarchitect Georges-Eugène Hausmann verbreedde vele
smalle straatjes in Parijs tot de grote boulevards.

Het zicht dat we nu hebben van Parijs is nog voor een groot deel hetzelfde als in die
periode. Maar de stad stond voor een grotere uitdaging: eind 19de brak de Frans-
Duitse oorlog uit. De Parijse socialistische beweging, de Commune van Parijs, bood
zware tegenstand en lokte zelfs een opstand uit. De zwarte dag in de geschiedenis van
de lichtstad is 28 mei 1871, waarop de republikeinse regering de opstandelingen in
Parijs aanviel. Twintigduizend Parisiens vonden daarbij de dood. Maar Parijs ging
betere tijden tegemoet.

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/louvre#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/search/land/verenigd-koninkrijk/


Na het verlies van de Commune van Parijs, komen we terecht in de Belle Epoque, de
periode waarin Parijs het centrum werd in Europa als het op goede smaak, verfijndheid,
elegantie enzovoort aankwam. Rijke, verfijnde franse burgerij versus arme, geestelijk
rijke kunstenaars. Het was de tijd van het toneel, de kunsten, het cabaret, de Moulin
Rouge, de Eiffeltoren, de Sacré Coeur in Montmartre, de Chat Noir…

Vanaf toen ontstonden rondom de grote stad de zogenaamde voorsteden, de
‘banlieues’, waar vooral arbeiders gingen wonen. In de binnenstad was het immers
veel te duur voor hen om een woning te betalen of om eten te kopen.Nu zijn de
banlieues nog altijd de armste wijken van Parijs, waarin jonge Franse rappers in hun
muziek hun frustraties uiten tegen het ‘systeem’, de politie en de regering.

In 1900 werd de eerste lijn van de metro in Parijs gebouwd. Al vlug kwamen heel wat
lijnen bij, tot het uitgebreide metronetwerk dat we nu in de stad terugvinden. Zoals
overal in Europa waren de twee wereldoorlogen voor Frankrijk en Parijs dramatisch. De
kloof tussen arm en rijk werd nog groter en de bevolking van de banlieueus groeide.

Vanaf 1958, de Vijfde Franse Republiek, wordt Parijs weer wat actiever. Er worden
vooral nieuwe bouwprojecten gestart, zoals het kunstencentrum Centre Pompidou,
het Louvre werd ook uitgebreid en het nieuwe ‘Musée d’ Orsay’. Eind 2005 kreeg
Parijs nog te kampen met zware rellen in de banlieues, die gestart waren nadat twee
allochtone jongeren die op de vlucht waren voor de politie, stierven in een
elektriciteitscabine.



Bezienswaardigheden in Parijs

 De stad van de liefde of de lichtstad zijn slechts enkele van de vele benamingen
waaronder deze metropool bekend staat. Parijs is echter ook een stad van kunst: denk
aan het Louvre en het Centre Pompidou. Het is een stad van monumenten zoals de 
Notre Dame en Sacre Coeur, en natuurlijk de Eiffeltoren en een stad om uit te gaan:
wat dacht je van de Moulin Rouge of de Opera. Parijs heeft voor ieder wat wils.

 Arc de Triomphe (Gebouwen)

De Arc de Triomphe is natuurlijk algemeen gekend. De 50 meter hoge triomfboog is
hét symbool voor de overwinning van Napoleon in Austerlitz, meer dan 200 jaar
geleden. De triomfboog is de tweede grootste ter wereld, alleen Korea heeft een
grotere. Napoleon gaf de opdracht hem te bouwen nadat hij bij het huwelijk met zijn
tweede vrouw een maquette ervan cadeau kreeg in papier-maché.

De triomfboog bevat 4 grote reliëfs, die 4 belangrijke gebeurtenissen van de
overwinning symboliseren (Marseillaise, de Triomf, de Opstand en de Vrede). Ook alle
plaatsen waar Napoleon een overwinning behaalde, zijn erin gegraveerd. Onder de Arc
De Triomphe ligt – naar het voorbeeld van Westminster Abbey in Engeland – een graf
van ‘de onbekende soldaat’, waarbij een eeuwig brandend vuur staat.

GPS Coördinaten: N 48°52.42' E 2°17.703' 

Adres: Place du Général de Gaulle, 75008 Parijs 

 Arche de la Défense (Gebouwen)

La Grande Arche de la Fraternité, ook wel bekend onder de naam l'Arche de la
Défense of Grande Arche is een magnifiek gebouw in de wijk La Défense in Parijs.
Zodra je het metrostation uitkomt verschijnt voor je een reusachtig adembenemend
gebouw dat steeds groter wordt als je dichterbij komt. De Deense architect Johann Otto
von Sprechelsen wilde met dit werk een 20ste-eeuwse versie van de Arc de Triomphe
uitwerken. Toen hij in 1987 overleed, werd zijn werk overgenomen door de Franse
architect Paul Andreu.

Het reusachtige gebouw met een hoogte van 110 meter, een lengte van 108 meter en
breedte van 112 meter werd officieel geopend in 1989, ter ere van de 200ste verjaardag
van de Franse Revolutie. La Grande Arche telt maar liefst 35 verdiepingen en
momenteel werken er 4000 mensen in. Het is gemaakt uit glas, beton en
Carraramarmer. Op de bovenste verdiepingen vind je onder andere een
expositieruimte, restaurant en winkel. Het restaurant ‘Ô110’ is op werkdagen voor de
lunch geopend en in de zomer ook op zaterdagavond.

De Place de la Défense is een schitterend plein in de zakenwijk la Défense. Het werd
genoemd naar een standbeeld dat de verdediging van Parijs tijdens de Frans-Duitse
oorlog uitbeeldt. Vroeger stond dit beeld op een kruispunt van enkele wegen op de
heuvel die de naam Chantecoq draagt.

GPS Coördinaten: N 48°53.591' E 2°14.069' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/louvre#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/centre-pompidou#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/notre-dame_1/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/sacre-coeur/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/eiffeltoren#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/moulin-rouge-/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/opera-garnier_1/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/arc-de-triomphe#content
http://www.grandearche.com/rubrique5.html


Adres: Parvis de la Défense 1, 92044 Parijs 

 Bois de Boulogne (Parken)

Het Bois de Boulogne is een gigantisch park, dat af en toe zelfs wat op een bos lijkt.
Het is prachtig in elk seizoen, maar vooral in de herfst komt de pracht en praal van het
park in de kleurschakeringen tevoorschijn. In het park kan je wandelen, fietsen en
paardrijden. Je vindt er ook een zwembad, er zijn sportvelden, cafés en restaurants,
bootjes, fietsen, speelvelden, picknickplaatsen en een openluchttheater. Het park is de 
groene oase van Parijs en hoewel het sterk toeristisch is en ook zeer in trek, merk je
daar eigenlijk weinig van.

Voor een rustige, deugddoende wandeling of fietstocht in de ongerepte natuur moet je
zeker in het Bois de Boulogne langsgaan. Buiten de bomen- en plantenpracht vind je er
ook veel bloemen, maar ook bessenstruiken en een waterval (Longchamp). Het Bois
de Boulogne is ook steeds voor kunstenaars een inspiratiebron geweest: denk maar
eens aan het bekende schilderij ‘Le Dejeuner Sur l’Herbe’ van de Franse schilder
Manet.

GPS Coördinaten: N 48°51.774' E 2°15.075' 

 Centre Pompidou (Musea)

Dit museum voor moderne kunst is het enige in de wereld dat een compleet overzicht
biedt van 20ste-eeuwse kunstwerken. De presentatie van de collectie vanaf het begin
van de vorige eeuw tot en met vandaag is chronologisch geordend en multidisciplinair:
zowel moderne schilderkunst, grafische kunst en design als fotografie en nieuwe media
komen hier aan bod.

Het museum heeft een selectie van 1400 werken, gaande van grootmeesters van het
modernisme (Matisse, Picasso, Kandinsky, Ernst, Miró, Pollock...) tot de meest recente
creaties met een kijk op nieuw realisme, Arte Povera en conceptuele kunst.

Het Centre Pompidou is ondergebracht in een opvallend gebouw dat ontworpen werd
door twee vooraanstaande architecten van de 20ste-eeuwse architectuur: Renzo Piano
en Richard Rogers. Het opende zijn deuren in 1977.

Het Centre Pompidouheeft ook een grote openbare bibliotheek, theaters, bioscopen en
een muzikaal onderzoeksinstituut, allemaal in hetzelfde complex ondergebracht. De
multidisciplinaire roeping van het centrum wordt duidelijk gereflecteerd in de
prestigieuze tentoonstellingen en evenementen.

GPS Coördinaten: N 48°51.66' E 2°21.2' 

Adres: Place Georges-Pompidou, 75004 Parijs 



 Champs de Mars (Parken)

De Champs de Mars is een groot openbaar park in Parijs, vlakbij de Eiffeltoren en het
Palais de Chaillot in de Trocadéro-buurt, herkenbaar aan de rechthoekige grasgazons.
In 52 v.C. versloegen de Romeinen hier de inwoners van Parijs. In 1765 werd het
Champs de Mars aangelegd als oefenplaats voor de toekomstige militairen van de
militaire school. Aan die Ecole Militaire heeft Napoleon nog les gekregen. Door de
eeuwen heen hebben hier tal van parades, feesten en demonstraties plaatsgevonden.
Er vonden ook enkele groots opgezette evenementen plaats, waaronder een
wereldtentoonstelling.

GPS Coördinaten: N 48°51.366' E 2°17.901' 

 Champs-Elysées (Straten)

De Champs-Elysées is de breedste en bekendste laan in Parijs. Hij staat ook wel
bekend als ‘de mooiste laan ter wereld’. De avenue is twee kilometer lang (1910 meter
om exact te zijn) en loopt van de Place de Concorde tot aan de Arc de Triomphe. De
Champs-Elysées deden vroeger dienst als marktplaats, maar in de 17de eeuw besloten
ze de centrale laan te verlengen. De naam Champs-Elysées komt van het oud-Grieks:
de Elyzeese Velden waren de verblijfplaats van de gelukzaligen. Aan de Champs-
Elysées liggen prestigieuze modewinkels zoals Louis Vuitton, Cartier en Armani, die
rijken van over de hele wereld aantrekken. Op de nationale feestdagen vinden op de
Champs-Elysées de défilés plaats. Het is ook ieder jaar het aankomstpunt van de 
Ronde van Frankrijk.

 

GPS Coördinaten: N 48°52.263' E 2°18.221' 

 Cimetière de Montmartre (Kerkhoven)

Het bekendste kerkhof van Parijs blijft Père-Lachaise. Cimetière de Montmartre is 
minder groot, maar zeker het bezoeken waard, misschien zelfs nog iets charmanter.
Het werd in gebruik genomen in 1795.

Op het kerkhof liggen heel bekende mensen begraven: de schilders Degas,
Fragonard, Chassériau, schrijvers Gautier, Jules de Goncourt, Emile Zola, componisten
Hector Berlioz, Offenbach en de ‘dame van de camelia’s’: Alphonsine Plessis.

Nog enkele bekende namen voor ons zijn Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon,
Heinrich Heine, Alfred de Vigny… Het kerkhof straalt een echte rust uit en is zeker niet
alleen toegankelijk voor een select publiek. Het is voor iedereen de moeite waard, al is
het maar omdat er enkele prachtige grafmonumenten staan (van de componist
Berlioz en zijn twee vrouwen en van zangeres Dalida). Dwars over de begraafplaats
van Montmartre zie je de brug van Rue Caulaincourt.

GPS Coördinaten: N 48°53.279' E 2°19.81' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/eiffeltoren#content
http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/place-de-la-concorde/
http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/arc-de-triomphe#content
http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/kerkhof-pere-lachaise#content


 Conciergerie (Gebouwen)

Dit monumentale gebouw vlakbij de Notre-Dame op het Ile de la Cité was van de 10e
tot de 14e eeuw de verblijfplaats van de Franse koningen. Toen de koninklijke familie
in 1358 haar intrek in het Louvre nam, kreeg de Conciergerie een nieuwe bestemming.
Voortaan zou het gebouw dienst doen als staatsgevangenis.

Tijdens de Franse Revolutie (1789 - 1799) huisvestte de Conciergerie heel wat
gevangenen die ter dood veroordeeld waren. Je kan zeggen dat de Conciergerie de
wachtkamer was voor de guillotine. De bekendste gevangenen die hun laatste dagen
hier hebben doorgebracht zijn koningin Marie-Antoinette en revolutionair
Robespierre.

Vandaag maakt de Conciergerie deel uit van het Franse Paleis van Justitie. Een deel
van het gebouw kan je echter nog bezichtigen. Vooral de Salle des Gens d’Armes en
de talloze herinneringen aan de revolutie maken van de Conciergerie een niet te missen
bezienswaardigheid.

De Salle des Gens d’Armes is een 14de eeuwse gotische zaal met hallucinante
afmetingen die overspannen is met kruisribgewelven. Ze deed dienst als eet- en
verblijfplaats van de wapenknechten van de koningen. De cellen van Marie-Antoinette
en Robespierre, de guillotine en enkele persoonlijke voorwerpen van de koningin
houden de herinnering aan de Franse Revolutie levendig.

 

 

 

GPS Coördinaten: N 48°51.387' E 2°20.748' 

Adres: Quai de l'Horloge 1, 75001 Parijs 

 Disneyland Resort Paris (Pretparken)

Disneyland Resort Paris is een attractiepark in Marne-la-Vallée, op iets meer dan 30
km. ten oosten van Parijs. het park opende zijndeuren in 1992 onder de naam Euro
Disney.Het pretpark bestaat eigenlijk uit twee parken: het Disneyland Park en het Walt
Disney Studios Park, dat geopend werd in 2002. Disneyland Park is opgedeeld in vijf
verschillende landen. In Main Street USA vinden de grote optochten met Disneyfiguren
plaats, in Fantasyland ligt het sprookjeskasteel van Doornroosje, in Adventureland vind
je de snelle en avontuurlijke attracties zoals Pirates of the Caribbean, in Frontierland
vind je de Big Thunder Mountain, een snelle trein en Phantom Manor. Discoveryland is
gebaseerd op de boeken van Jules Verne. Walt Disney Studios Park biedt je een blik 
achter de schermen van de filmwereld, maar je vindt er ook spannende attracties.

GPS Coördinaten: N 48°52.356' E 2°46.574' 

http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/notre-dame#content
http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/louvre#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs


 Eglise de la Madeleine (Kerken)

L’Eglise de la Madeleine, kortweg La Madeleine, is een van de opvallendste kerken
van Parijs. De neoklassieke kerk, omringd door 52 Korinthische zuilen, is
gemodelleerd naar het voorbeeld van een Griekse tempel. Onder het bewind van Louis
XV startte de bouw in 1764. Omwille van politieke onrust in Frankrijk aan het einde van
de 18de en aan het begin van de 19de eeuw duurde het bijna 80 jaar vooraleer de kerk
voltooid was.

De politieke veranderingen in die tijd zorgde voor het herhaaldelijk veranderen van
bestemmingen en plannen. Napoleon wou er zelfs een tempel voor zijn leger van
maken. Uiteindelijk kreeg het in 1842 de rol van kerk toebedeeld. De kerk heeft een van
18 meter doorsnede, waarop kunstenaar Jules-Claude Ziegler alle belangrijke figuren
van het christendom uitbeeldde. Je vindt er ook een mooi orgel van Cavallé-Coll. De
kerk ligt ten noorden van de Place de la Concorde en ten westen van de Place
Vendôme.

GPS Coördinaten: N 48°52.159' E 2°19.471' 

Adres: Place de la Madeleine, 75008 Parijs 

 Eiffeltoren (Torens)

De Eiffeltoren behoeft natuurlijk weinig introductie. De wereldberoemde toren is
gekend door iedereen en is hét symbool van Parijs. Door sommigen wordt hij zelfs
beschouwd als één van de wereldwonderen. Als je de 24 meter hoge antenne
meerekent, is de Eiffeltoren 324 meter hoog. De toren dankt zijn naam aan ingenieur 
Gustave Eiffel. Het ontwerp kwam oorspronkelijk van twee van zijn medewerkers
Maurice Koechlin en Emile Nouguier.

De Eiffeltoren behoeft natuurlijk weinig introductie. De wereldberoemde toren kent
iedereen. Door sommigen wordt hij zelfs beschouwd als één van de wereldwonderen.
Het is ongelofelijk hoe zo’n hoog bouwwerk ontworpen en gebouwd kan worden en
daarom is het ook logisch dat Parijs en Frankrijk de Eiffeltoren - genoemd naar zijn
ontwerper Gustave Eiffel - als nationaal symbool gebruiken. Als je de 24 meter hoge
antenne meerekent, is de Eiffeltoren 324 meter hoog.

De Eiffeltoren is altijd prachtig verlicht en werkt echt magisch betoverend. Imposant,
en toch elegant als het ware. Het loont ook zeker de moeite om helemaal naar boven te
gaan, maar dat is spijtig genoeg vaak niet te doen door het vele volk dat de toren wil
bezoeken. Niet erg, want de eerste etage is ook al de moeite waard, met een
restaurant, filmpjes over de toren en een leuke simulatie van het effect van de wind op
de Eiffeltoren (die voortdurend beweegt trouwens).

Ook op de tweede verdieping is het leuk vertoeven, een mooier panorama en een echte
publiekstrekker, het Jules-Vernerestaurant. Helemaal bovenaan geniet je van een 
panoramisch uitzicht over de stad en stap je het kantoor van Gustave Eiffel binnen.
Levensechte wassen beelden creëren een scène tussen Gustave Eiffel die samen met
zijn dochter Claire de Amerikaanse uitvinder Thomas Edison verwelkomen.

GPS Coördinaten: N 48°51.379' E 2°17.866' 

http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/place-de-la-concorde-(met-obelisk)#content
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 Espace Montmartre-Dalí (Musea)

In het hartje van Montmartre vind je het Espace Montmartre-Dalí, een museum dat
volledig gewijd is aan de kunstenaar Salvator Dalí. Je vindt er meer dan 300 originele
werken waarbij extra aandacht wordt besteed aan de beeldhouwwerken en gravures.

Salvator Dalí werd in 1904 geboren in het Catalaanse stadje Figueres. In 1929 trok hij
naar Parijs waar hij zich aansloot bij de surrealistische kunststroming. Het
surrealisme werd beïnvloed door Freud. De surrealisten schilderden vooral het
onderbewuste en dromen.

In 1940 vestigde de kunstenaar zich in de Verenigde Staten. Na 25 jaar keerde hij terug
naar Spanje, waar hij in 1989 overleed. Dalí was niet alleen een schilder, hij was ook
een ontwerper, schrijver, juwelier, cineast, beeldhouwer,…. Hij was een meester in de
trompe l’oeil-techniek.

GPS Coördinaten: N 48°53.19' E 2°20.384' 

Adres: Rue Poulbot 11, 75018 Parijs 

 Galeries Lafayette (Warenhuizen)

De Galeries Lafayette is een wereldberoemde Franse warenhuisketen. De grootste
vestiging, een winkel van maar liefst tien verdiepingen, ligt in Parijs. De winkel is
ontstaan uit een kleine fourniturenwinkel, opgericht door Théophile Bader en zijn neef
Alphonse Kahn. Het warenhuis bevindt zich aan de Boulevard Haussmann, waar nog
meer ‘Grand Magasins’ gelegen zijn. De Galéreis Lafayettes verkoopt veel exclusieve
merken als Gaultier, Armani en Chanel. Loop zeker eens binnen in het gebouw met al
zijn pracht en praal en vergeet niet de imposante koepel met glas-in-lood te
bewonderen.

GPS Coördinaten: N 48°52.411' E 2°19.928' 

Adres: Boulevard Haussmann 40, 75008 Parijs 

 Grand Palais (Gebouwen)

Het Grand Palais is een grote indrukwekkende glazen tentoonstellingshal die net
zoals het Petit Palais en de Pont Alexandre III gebouwd is voor de wereldtentoonstelling
van 1900. Deze prachtige glazen tentoonstellingshal is maar liefst 240 meter breed en
is op zijn hoogste punt 44 meter hoog. Er is ook een politiekantoor in de kelder
voorzien om de de veiligheid tijdens grote evenementen te garanderen. Wist je dat dit
expositiegebouw zijn deuren twaalf jaar lang sloot wegens het instorten van het glazen
plafond? Sinds 2005 is het gebouw weer toegankelijk voor publiek.

GPS Coördinaten: N 48°51.95' E 2°18.618' 

Adres: Avenue Winston-Churchill, 75008 Parijs 

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/montmartre-#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs
https://www.take-a-trip.eu/nl/search/land/verenigde-staten/
https://www.take-a-trip.eu/nl/search/land/spanje/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs


 Grande Mosquée de Paris (Moskee&euml;n)

De marmeren Moskee van Parijs werd in 1922 gebouwd ter ere van de Noord-
Afrikaanse landen die Frankrijk geholpen hadden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De
Moskee, gelegen in het Quartier Latin, werd opgetrokken in Mudejarstijl. De
opvallende minaret is 33 meter hoog.

Je kunt deelnemen aan een van de rondleidingen door de Moskee, maar je kunt hem
ook op je eentje bezoeken. In het bijhorende café kun je heerlijke couscous eten en
muntthee drinken. De moskee heeft verschillende binnenplaatsen, waarvan een met
een tuin in Moorse stijl.

GPS Coördinaten: N 48°50.515' E 2°21.276' 

Adres: Place du Puits de l'Ermite 2, 75005 Parijs 

 Hôtel de Ville (Gebouwen)

Het Hôtel de Ville van Parijs behoort tot de mooiste stadhuizen ter wereld. Het
imposante stadhuis bevindt zich in het 4de arrondissement aan de Place de l’Hôtel-de-
Ville en is gebouwd in neonrenaissancestijl tussen 1874 en 1882. Het oude stadhuis
werd tijdens de Commune van 1871 platgebrand. De bouw van een nieuw stadhuis was
dan ook noodzakelijk. Enkel het middendeel van de huidige voorgevel is een getrouwe
kopie van het oude gebouw.

In de façade kan je 136 beelden van beroemde personages terugvinden. Vóór dit
prachtige gebouw ligt een groot plein waar tal van activiteiten plaatsvinden. Eentje
daarvan is de jaarlijkse aanleg van een ijspiste waar je sierlijke pirouettes kan gaan
draaien. Vroeger deed dit plein dienst voor minder aangename zaken. Het was een 
terechtstellingsplaats voor vermeende criminelen, ketters en staatsvijanden. Zij
werden er onthoofd, gehangen, geradbraakt, verbrand of gevierendeeld. Op een
boogscheut van het Hôtel de Ville kan je het Centre Pompidou terugvinden.

GPS Coördinaten: N 48°51.387' E 2°21.146' 

Adres: Rue Lobau 5, 75004 Parijs 

 Hôtel des Invalides (Musea)

In opdracht van Lodewijk XIV, beter bekend als de Zonnekoning, begon in 1671 de
bouw van het Hôtel des Invalides. Zoals de naam al doet vermoeden, diende dit
bouwwerk als invalidenhospitaal. Er was plaats voor 6000 soldaten die revalideerden
van de vele veldslagen die ze uitvoerden in opdracht van de Zonnekoning. Dit
reusachtige gebouw dat gelegen is in het 7e arrondissement van Parijs, doet
tegenwoordig deels dienst als legermuseum. De classicistische gevel is 196 meter
lang en straalt pracht en praal uit.

GPS Coördinaten: N 48°51.232' E 2°18.677' 

Adres: Rue de Grenelle 122, 75007 Parijs 

http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/quartier-latin-#content
http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/centre-pompidou#content


 Jardin du Luxembourg (Parken)

De Jardin du Luxembourg is een van de mooiste parken van Parijs, gelegen aan het 
Palais du Luxembourg, het Franse Senaatsgebouw. Beroemde schrijvers, dichters,
musici en filosofen zoals Baudelaire, Rilke, Chopin, Sartre en Chateaubriand en vele
anderen kwamen graag vertoeven in het park. Het is nog steeds een populaire plaats
voor toeristen en studenten. De Jardin de Luxembourg is een echte oase van
rust binnen de stad, met schitterende bloemperken, beelden en het Musée du
Luxembourg dat wisselende exposities presenteert. Je vindt er ook het eerste model
voor het Vrijheidsbeeld. Het Theâtre du Luxembourg staat bekend om zijn fantastische 
poppentheater.

GPS Coördinaten: N 48°50.75' E 2°20.229' 

Adres: , 75006 Parijs 

 Kerkhof Père-Lachaise (Kerkhoven)

Het kerkhof van Père-Lachaise is wereldberoemd en lokt jaarlijks vele duizenden
bezoekers naar zijn graven. Onder meer schrijver Marcel Proust, filosoof Auguste
Comte, schrijver Oscar Wilde, zangeres Edith Piaf en The Doors-zanger Jim Morrison
vonden er hun laatste rustplaats. De vele grafmonumenten zijn de stille getuigen van de
woelige geschiedenis van deze begraafplaats.

Dit prachtige kerkhof dankt zijn naam aan de 17de-eeuwse geestelijke François De La
Chaise d'Aix (Père de la Chaise). Deze Jezuïet was de biechtvader van Lodewijk XIV
en woonde van 1675 tot 1709 in de kapel op het terrein. Het is niet het grote aantal
rustplaatsen dat dit kerkhof zo bijzonder maakt, maar de zware gevechten tussen
aanhangers van de Commune en de troepen van Versailles in 1871.

 

GPS Coördinaten: N 48°51.806' E 2°23.381' 

 Le Lido (Theaters)

Parijs heeft twee wereldberoemde cabarettheaters: de Moulin Rouge in Montmartre en
Le Lido aan de Champs-Elysées. Le Lido bestaat sinds 1946 en voert de meest
spectaculaire exotische shows op, die zonder moeite kunnen concurreren met de
show van Las Vegas. Voor de shows sparen de kosten noch moeite. De producties die
in Le Lido lopen behoren tot de duurste van Europa.

GPS Coördinaten: N 48°52.322' E 2°18.032' 

Adres: Champs-Elysées 116 Bis, 75008 Parijs 
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 Le Marais (Stadsdelen)

Le Marais is een van de meest trendy wijken van Parijs, aan de linkeroever van de
Seine. Ooit bestond deze buurt uit moerasland, vandaar de naam Le Marais. In de
17de een 18de eeuw vestigden zich hier veel aristocraten, die indrukwekkende 
herenhuizen lieten bouwen. Van deze huizen zijn er heel wat bewaard gebleven.

In deze buurt vind je naast het beroemde Centre Pompidou ook tal van boetiekjes, bars,
restaurants, galeries en musea als het Musée Picasso en het Musée Carnavalet. Het 
Place des Vosges is het oudste plein van Parijs, een groen door bomen omgeven
plein. Een van de mooie huizen aan dit plein was ooit de woonst van Victor Hugo en
huisvest nu een museum over de schrijver. Le Marais staat ook bekend als de 
homobuurt van Parijs. De Rue des Rosiers is dan weer het centrum van de Joodse
gemeenschap.

GPS Coördinaten: N 48°51.333' E 2°21.929' 

 Louvre (Musea)

Het Louvre, of Musée du Louvre in het Frans, is het bekendste museum in Parijs en
zeker ook één van de bekendste musea ter wereld. Het trekt vooral veel bezoekers
door de publiekstrekker: de Mona Lisa van Leonardo Da Vinci. Toch een kleine
waarschuwing: die is volgens veel mensen, eens ze ervoor staan, veel kleiner dan ze
hadden verwacht. Toch maakt het schilderij een ongelofelijke indruk. Maar dat is zeker
niet het enige wat het Louvre zo prachtig maakt. Enkele van de grootste meesterwerken
ter wereld zijn in handen van dit museum: bijvoorbeeld ‘La Liberté guidant le peuple’
van Eugène Delacroix, of de ‘Venus van Milo’.

Ook de bouw van het museum is werkelijk adembenemend. De grote glazen piramides,
die ook omgekeerd onder de grond lijken door te lopen, maken het beeld dat je krijgt
tegelijk modern en heel stijlvol. De laatste jaren heeft het Louvre een populariteitsboost
ondergaan door de boeken van Dan Brown, vooral dan de ‘Da Vinci Code’, waarin
een symbolenexpert, samen met een Franse politie-agente een moordzaak probeert op
te lossen. Daarbij volgen ze een spoor, achtergelaten door het slachtoffer en de
vrijmetselaars, verborgen in de werken van Leonardo Da Vinci. Velen willen dit ook in
het echt zien, en trekken daarom naar de plaatsen uit het boek. Het hele verhaal begint
in het Louvre. Bij een bezoek aan Parijs is tijd uittrekken voor dit museum zeker de
moeite waard.

GPS Coördinaten: N 48°51.662' E 2°20.153' 

Adres: Rue du Louvre 34, 75001 Parijs 

 Montmartre (Stadsdelen)
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Montmartre is de bekende Parijse buurt, gelegen op een 130 meter hoge heuvel. In
het begin van de 19de eeuw was Montmartre nog een eenvoudig arbeidersdorp, maar
op het einde van de 19de eeuw oefende de buurt een grote aantrekkingskracht uit op 
kunstenaars.Die traditie werd ook in de 20ste eeuw nog voortgezet door kunstenaars
als Picasso, Monet, van Gogh, Dalí en Braque.

Montmartre is meer dan alleen de Sacré Coeur, je kunt er heerlijk door de pittoreske
straatjes, geplaveid met kinderkopjes en omgeven door mooie arbeidershuisjes,
dwalen.In het Musée du Montmarte op de Rue Cortot leer je meer over de
geschiedenis van dit stadsdeel. Rond het centrale Place du Tertre, het toeristische
centrum en voormalige dorpsplein van Montmartre,wemelt het van de
straatkunstenaars.Dichtbij dit plein ligt ook het Espace Montmarte-Dali, waar je meer
dan 300 werken van de Spaanse kunstenaar kunt bezoeken. Op het Cimetière du
Montmartre liggen veel artiesten begraven.

GPS Coördinaten: N 48°53.201' E 2°20.448' 

 Moulin Rouge (Attracties)

De Moulin Rouge is een wereldberoemd cabarettheater vlakbij Montmartre. Het
opende zijn deuren in 1889 en staat symbool voor de decadentie van die jaren. Het
variétérestaurant in het theater was befaamd om zijn shows met halfnaakte
danseressen. Zij dansten de can-can, een erotische dans. De post-impressionistische
schilder Toulouse-Lautrec vereeuwigde het nachtleven in de Moulin Rouge op zijn
posters.Een opvallende rode windmolen siert de voorgevel.

GPS Coördinaten: N 48°53.042' E 2°19.929' 

Adres: Boulevard de Clichy 82, 75018 Parijs 

 Musée de Cluny (Musea)

Het Musée de Cluny of het Nationaal Museum van de Middeleeuwen in Parijs is een
museum voor middeleeuwse kunst in het Quartier Latin in Parijs. Het is gevestigd in een
prachtig middeleeuws gebouw dat ooit toebehoorde aan de Abdij van Cluny. Het
gebouw combineert gotische en renaissancistische stijlkenmerken. Mary Tudor, de
vrouw van koning Louis XII, heeft hier ook nog een tijdje verbleven na de dood van haar
man.

Onder het museum liggen de ruïnes van Romeinse thermen, die erg goed bewaard
zijn gebleven. De collectie bestaat uit belangrijke kunstvoorwerpen: goud, ivoor, antieke
meubels en miniaturen. Vooral detapijtencollectie met het tapijt ‘De Dame met de
Eenhoorn’ is van onschatbare waarde.

GPS Coördinaten: N 48°51.038' E 2°20.601' 

Adres: Place Paul Painlevé 6, 75005 Parijs 
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 Musée d’Orsay (Musea)

Op de linkeroever van de Seine kan je in Parijs het prachtige Musée
d’Orsay terugvinden. Dit kunstmuseum bezit voornamelijk schilderijen, beelden, foto’s
en meubilair uit de periode 1848 - 1914. Zo kan je er beroemde werken van Monet en 
Renoir terugvinden, maar ook pareltjes van Van Gogh, Manet, Dégas of Cézanne.

Het kunstmuseum is gehuisvest in het gelijknamige treinstation van Orsay. Het
voormalige Gare d’Orsay werd nog geen 40 jaar na inhuldiging buiten gebruik gesteld
omdat de perrons te kort waren geworden voor langere en modernere treinen. In 1961
kwam het station helemaal leeg te staan. De Franse president Pompidou redde het
gebouw van sloping en in 1978 kwam zijn opvolger Giscard d’Estaing met het idee om
er een museum van te maken. In 1986 opende de nieuwe opvolger en president
François Mitterrand plechtig de deuren van dit prachtige museum.

 

GPS Coördinaten: N 48°51.608' E 2°19.587' 

Adres: Rue de Lille 62, 75007 Parijs 

 Musée Guimet (Musea)

Het Musée Guimet is het Nationaal Museum voor Aziatische Kunst in Parijs. Het
beschikt over een van de grootste collecties Aziatische kunst buiten Azië.Het museum
werd gesticht door de Franse industrieel Emile Guimet. Tot de uitgebreide
collectie behoren onder meer een grote verzameling kunst uit het zuidoosten van Azië
(Cambodja, Vietnam, Laos, Birma, Indonesië), kunst uit Centraal-Azië, China, Japan en
Korea en andere gebieden. De verzameling bestaat uit archeologische vondsten,
juwelen, meubelen, schilderijen, foto’s, sculpturen, porselein en textiel. Tussen 1998 en
2000 onderging het museum een uitgebreide renovatie.

GPS Coördinaten: N 48°51.902' E 2°17.604' 

Adres: Place d'Iéna 6, 75116 Parijs 

 Musée Picasso (Musea)

Het Hotel Salé, gelegen in de wijk Marais, bevat de grootste collectie ter wereld van
werken van de Spaanse kunstenaar Picasso (1881 – 1973). Picasso, die een groot deel
van zijn leven in Frankrijk heeft gewoond en er ook gestorven is, heeft ontelbare
kunstwerken gemaakt. Na zijn dood kozen de echtgenote en kinderen van deze
Spaanse grootmeester ervoor hun erfenisrechten te betalen door aan de Franse staat
heel wat werken te schenken.

Het Picassomuseum in Parijs telt vandaag 251 schilderijen, 150 beeldhouwwerken,
1500 tekeningen, 1600 gravures, …Daarnaast vind je er ook heel wat werken uit de
persoonlijke collectie van Picasso, met schilderijen van onder meer Matisse, Miró,
Braque, Cézanne en Degas.

GPS Coördinaten: N 48°51.594' E 2°21.732' 

Adres: Rue de Thorigny 5, 75003 Parijs 
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 Musée Rodin (Musea)

Ben je een liefhebber van beeldhouwkunst, dan zal het Musée Rodin je waarschijnlijk
wel aanspreken. Rodin was een beroemde Franse beeldhouwer. Het Hôtel Biron, het
schitterende gebouw in rococostijl, waarin het museum gevestigd is, is de vroegere
woonst van de kunstenaar.

Uit klei, brons en marmer schiep Rodin het menselijke wezen, bezong hij de vrouw en
bracht hij de hartstocht, de vreugde en de zonden tot het leven. Het museum werd
geopend op 4 augustus 1919 en heeft een geweldige beeldentuin. Je kunt er enkele
van Rodins beroemdste beelden bewonderen, waaronder 'De Denker', 'De Kus' en 'De
Burgers van Calais'.

GPS Coördinaten: N 48°51.809' E 2°16.521' 

Adres: Rue de Varenne 77, 75007 Parijs 

 Notre-Dame (Kerken)

De beroemde kathedraal ‘Notre-Dame de Paris’ is één van de bekendste
bezienswaardigheden van Parijs en tegelijkertijd een van de beroemdste kerken ter
wereld. Met de bouw van de kathedraal ging men van start in 1163, maar in 1345 was
de kerk pas helemaal klaar. Het gebouw is 130 meter lang, 48 meter breed en 35 meter
hoog.

Alle toeristen die naar Parijs komen willen de Notre-Dame gezien hebben, en dat is
helemaal terecht. Een minpuntje is dat het er wel erg druk kan zijn. In de Notre-Dame
worden drie relikwieën van Christus bewaard: een stuk uit het kruis van Jezus, zijn
doornenkroon en één van de nagels waarmee hij gekruisigd werd. De vele
kunstwerken, de prachtige raamrozetten, de legendarische waterspuwers en haar orgel
met 7000 pijpen maken een bezoek aan de Notre-Dame echt een must.

De kathedraal is ook bekend vanhet boek van Victor Hugo: ‘De Klokkenluider van de
Notre-Dame’, een verhaal over een eenzame en verminkte klokkenluider Quasimodo,
die verliefd wordt op de zigeunerin Esmeralda. Disney verfilmde het verhaal.

GPS Coördinaten: N 48°51.214' E 2°20.935' 

Adres: Place du parvis-Notre-Dame 6, 75004 Parijs 

 Opéra Garnier (Gebouwen)

De Opéra Garnier, ook wel het Palais Garnier genoemd, is in 1861 ontworpen door
architect Charles Garnier in opdracht van Napoleon III. Oorspronkelijk zou het gebouw
zijn deuren openen in 1871 maar door de Frans-Duitse Oorlog verschoof dit naar 1875.
Veel gebouwen zijn op dit operagebouw gebaseerd. Het is dan ook het grootste
operagebouw ter wereld, met een oppervlakte van 11.000 m². Het interieur van de

Opéra Garnier doet denken aan rijkelijke paleizen, goud, klasse en oude glorie. Het is
bedekt met bladgoud, klassiek marmer, fluweel, engelen en indrukwekkende
kunstwerken. Aan het plafond, dat prachtig beschilderd is door de kunstenaar Chagall,
hangt een kroonluchter van wel 6 ton zwaar. In dit gebouw vinden vooral
balletvoorstellingen plaats. Zeer bekend is ‘The Phanton Of The Opera’, het verhaal
van Gaston Leroux, dat zich speelt in dit prachtig gebouw. De Opéra Garnier ligt in het
centrum van Parijs.

 

GPS Coördinaten: N 48°52.267' E 2°19.929' 



Adres: Place de l'Opéra, 75009 Parijs 

 Palais Bourbon (Paleizen)

Het Palais Bourbon, op de linkeroever van de Seine, huisvest de Assemblée
Nationale of het Franse Parlement. Het paleis werd gebouwd in opdracht van de
dochter van Louis XIV, Louise-Françoise de Bourbon. In 1798 vond er de eerste
samenkomst van de Raad van Vijfhonderd, het Lagerhuis tijdens de Franse Revolutie,
plaats. Een van de hoogtepunten is de bibliotheek, met een indrukwekkend beschilderd
plafond van Eugène Delacroix, dat de geschiedenis van de beschaving weergeeft.

GPS Coördinaten: N 48°51.702' E 2°19.112' 

Adres: Place du Palais Bourbon, 75007 Parijs 

 Palais de Chaillot (Musea)

Het Palais de Chaillot of Trocadéro voor de Parijzenaren is gelegen in het 16de
arrondissement van Parijs, vlakbij de Eiffeltoren. Ze bouwden dit paleis voor de
wereldtentoonstelling van 1948 en op de fundamenten van het Palais du Trocadéro. Het
paleis herbergt verschillende musea, waaronder het Musée de l'Homme en het Musée
de la Marine. Op 10 december 1948 namen ze in het Palais de Chaillot de Universele
Verklaring voor de Rechten van de Mens aan. Een gedenksteen en de ‘Esplanade
des Droits de l’Homme’ herinneren aan deze historische gebeurtenis.

 

GPS Coördinaten: N 48°51.771' E 2°17.268' 

Adres: Place du Trocadéro, 75016 Parijs 

 Palais du Luxembourg (Paleizen)

Na de dood van haar echtgenoot, de Franse koning Hendrik IV, besloot Maria de’
Medici het Louvre te verlaten. Aan architect Salomon de Brosse gaf zij de opdracht een 
Florentijns paleis te bouwen, naar het model van het Palazzo Pitti in Firenze, haar
geboortestad. Tussen 1615 en 1627 werd het Palais du Luxembourg opgetrokken en
het park eromheen aangelegd.

24 grote allegorische schilderijen van Pieter Paul Rubens versierden de lange galerij.
Deze schilderijen kan je tegenwoordig bewonderen in het Louvre-museum. In de
bibliotheek hangen werken van de Franse grootmeester Delacroix. Tijdens de Franse
Revolutie deed het paleis dienst als gevangenis. Nu komt de Franse senaat er samen.

 

GPS Coördinaten: N 48°50.895' E 2°20.235' 

Adres: Rue de Vaugirard 15, 75006 Parijs 
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 Palais-Royal (Paleizen)

In 1632 gaf de eerste minister kardinaal De Richelieu aan architect Lemercier de
opdracht een paleis op te richten ten noorden van het Louvre. Bij zijn dood in 1642 liet
de kardinaal het paleis na aan koning Lodewijk XIII. Vanaf dan huisvestte het Palais
Royal verschillende generaties Franse koningen. Bij het domein hoort een prachtige
tuin, de Jardin du Palais Royal, waar het vooral ’s zomers aangenaam verpozen is.

GPS Coördinaten: N 48°51.767' E 2°20.187' 

 Paleis van Versailles (Paleizen)

Het oorspronkelijke paleis in Versailles was een jachtslot voor Louis XIII, maar in 1661
koos opvolger Louis XIV, het paleis als zijn woonplaats. De Zonnekoning breidde het
paleis aanzienlijk uit. Rond Versailles ontstond al gauw een heel stadje. Het paleis
stond bekend om de weelderige hoffeesten.

Heel het paleis in een dag bezichtigen is een bijna onmogelijke opgave, zo groot is het.
Het bekendste deel van het paleis zijn de Grands Appartements. Hier vind je onder
meer de Koninklijke Vertrekken (Appartement du Roi), die overdadig versierd zijn met
marmer, brons en muurschilderingen. De kapel hier biedt een overweldigende aanblik.
De Spiegelzaal (galerie des Glaces) is een van de bekendste vertrekken van het
paleis. Onder een zee van kroonluchters staan meer dan 350 spiegels. Hier vonden de
koninklijke huwelijken plaats en ontvingen ze de gasten. In 1919 werd hier het Verdrag
van Versailles getekend, dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Verder
vind je er nog de vertrekken van de koningin.

Heb je iets meer tijd, bezoek dan ook het Grand Trianon, een groot lustpaviljoen, en
het Petit Trianon, een lustslot in de tuinen. Een bezoek aan de tuinen, aangelegd door
André Le Nôtre met de vermaardefonteinen is ook meer dan de moeite waard. Breng er
ook een bezoek aan de mooie oranjerie. Je kunt een bootje huren en over het 1,6 km
lange Grand Canal varen. Het paleis van Versailles staat op de werelderfgoedlijst van
de Unesco.

GPS Coördinaten: N 48°48.29' E 2°7.217' 

Adres: Château de Versailles, 78008 Versailles 

 Panthéon (Gebouwen)

In 1744 bouwde koning Lodewijk XV op de plaats van de oude abdij van Sainte-
Geneviève een nieuwe kerk. Deze belofte kwam na zijn herstel van een ernstige
jichtaanval. Lodewijk XV gaf Markies van Marigny de opdracht om en maakte zijn
belofte waar. Marigny deed een beroep op architect Jacques Soufflot, die een
indrukwekkend monument ontwierp. Met een oppervlakte van 110 meter op 84 meter
en een hoogte van 83 meter is het Panthéon één van de grootste classicistische
gebouwen van Parijs.

Soufflot baseerde zich op de Griek-Romeinse bouwstijl en gebruikte het wereldbekende
Pantheon in Rome als model. De grote koepel weegt maar liefst 10.000 ton en werd
gebaseerd op de St. Paul’s Cathedral in Londen. Het grondplan van dit gebouw heeft
de vorm van een Grieks kruis. Onder het Panthéon bevindt zich een immense crypte
waarin een aantal zeer bekende personen zoals Pierre en Marie Curie, Victor Hugo en
Louis Braille begraven liggen.

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/louvre#content
http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs
http://www.take-a-trip.eu/nl/rome/bezienswaardigheden/pantheon#content
http://www.take-a-trip.eu/nl/rome
http://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/st.-pauls-cathedral#content
http://www.take-a-trip.eu/nl/londen


GPS Coördinaten: N 48°50.809' E 2°20.714' 

Adres: Place du Panthéon, 75005 Parijs 

 Petit Palais (Musea)

Het Parijse Petit Palais herbergt het Musée de Beaux-Arts de la Ville, het Stedelijk
Museum voor Schone Kunsten, dat zowel klassieke als moderne kunst bevat. Het
paleis werd gebouwd ter ere van de wereldtentoonstelling in 1900. Vooral de collectie
Franse artiesten uit de19de en de 20ste eeuw is uitgebreid. Verder vind je er werk van
Nederlandse, Italiaanse en Vlaamse kunstenaars. Er hangt onder meer werk van
Toulouse-Lautrec, Cézanne, Gauguin, Botticelli en Mantegna. Het gebouw heeft nog als
voorbeeld gediend voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Brussel.

GPS Coördinaten: N 48°51.958' E 2°18.874' 

Adres: Avenue Winston Churchill, 75008 Parijs 

 Place de la Bastille (Pleinen)

De Place de La Bastille wat ooit de achtergrond voor een van de belangrijkste
gebeurtenissen uit de Franse geschiedenis vormde, is vandaag de dag een druk 
verkeersplein. Hier lag vroeger de Bastille Saint-Antoine, een kasteel gebouwd in
1380. Na een paar eeuwen werd het een gevangenis. Politieke gevangenen waaronder
Markies de Sade en Voltaire verbleven er achter slot en grendel. In 1789 werd de
Bastille bestormd, wat het begin van de Franse Revolutie inluidde.

In het midden van het plein staat een 50 meter hoge zuil, de Colonne de Juillet. De
zuil werd in 1840 opgetrokken als herdenking van de slachtoffers van de revolutie. Aan
het plein ligt ook de Opéra Bastille, een modern operahuis dat zijn deuren opende in
1989, op de 200-jarige verjaardag van de bestorming van de Bastille.

 

GPS Coördinaten: N 48°51.194' E 2°22.121' 

 Place de la Concorde (Pleinen)

Architect Ange-Jacques Gabriel ontwierp de Place de la Concorde in 1763. Dit fraaie
historische plein in het 8ste arrondissement van Parijs kreeg in de loop der tijden
verschillende namen. Het plein werd aanvankelijk genoemd naar Lodewijk XV, de
toenmalige koning van Frankrijk wiens ruiterstandbeeld in het midden stond. Tijdens de
Franse Revolutie kreeg het plein de naam Place de la Révolution en bleef er niet veel
meer over van het mooie standbeeld van Lodewijk XV. Ter vervanging kwam een 
gruwelijke guillotine op het plein. In amper 2,5 jaar vonden hier 1119 executies
plaats, waaronder die van koning Lodewijk XVI en de revolutionaire leiders Robespierre
en Danton.

In 1795 kreeg het plein zijn huidige naam, Place de la Concorde (Eendrachtsplein). Om
de revolutie en de moorden (zeker die op de koning) te doen vergeten, zocht men een
oplossing om het grote lege plein een nieuwe inrichting te geven. In 1836 werd een 23
meter hoge obelisk van koningin Hatsjepsoet uit Luxor op de Place de la Concorde
geplaatst. Deze obelisk dateert van 1250 voor Christus en stond ooit voor de
Luxortempel in Egypte. Het duurde 2 jaar om de 22 ton wegende obelisk op zijn
eindbestemming te krijgen. Het gevaarte vervoerden ze per boot die ze hier speciaal
voor ontwierpen.

GPS Coördinaten: N 48°51.911' E 2°19.282' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/brussel/bezienswaardigheden/koninklijk-museum-voor-midden-afrika#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/brussel
http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs


Adres: , 75008 Parijs 

 Place Vendôme (Pleinen)

Place Vendôme heette oorspronkelijk Place des Conquêtes. Doorheen de jaren kreeg
hij verschillende benamingen; tijdens de Franse Revolutie 'Place des Piques' en tijdens
de Commune van Parijs 'Place Internationale'. Sinds de 17de eeuw heet het plein dus
Place Vendôme, genaamd naar het hotel Vendôme. Rond het plein staan
indrukwekkende gebouwen, onder meer het chique Hôtel Ritz, waar al veel
beroemdheden verbleven.

In 1810 liet Napoleon er een grote zuil optrekken om zijn overwinning in Austerlitz te
herdenken. De zuil is geïnspireerd op de Trajanuszuil uit Rome en heeft een
indrukwekkende hoogte van 43,5 meter. De bronzen basreliëfs die je ziet zijn gegoten
uit 1200 kanonnen die Napoleon uit Austerlitz meenam. Het plein op zich is de moeite
waard, maar wie zich wil wentelen in de luxe en grand chique van Napoleon, kan
terecht bij de exclusieve juwelierszaken aan het plein, of in het Hôtel Ritz natuurlijk.

 

GPS Coördinaten: N 48°52.048' E 2°19.765' 

 Pont Alexandre III (Bruggen)

De Alexandre III-brug, in 1900 gebouwd naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling,
is een van de mooiste bruggen van Parijs. Ze verbindt de Champs-Elysées met de
buurt van de Eiffeltoren. De brug is vernoemd naar de Russische Tsaar Alexander III.
Zoon Tsaar Nicolaas II legde de eerste steen. De bouwstijl van de brug is dezelfde als
die van het nabijgelegen Grand Palais en is herkenbaar aan haar prachtige art
nouveau-lampen en vergulde beelden van Cherubijnen en nimfen. Vier bronzen 
Pegasusbeelden kijken van hoog van op hun pilaar uit op de brug.

GPS Coördinaten: N 48°51.823' E 2°18.813' 

 Pont Neuf (Bruggen)

In tegenstelling tot wat haar naam doet vermoeden, is Pont Neuf de oudste brug van
Parijs. Deze 238 meter lange brug heeft 12 rondbogen en verbindt het Île de la Cité met
de linker- en rechteroever van de Seine. De Pont Neuf dankt haar naam aan het feit dat
zij de eerste stenen brug van Parijs was. Voorheen werden bruggen immers uit hout
opgetrokken.

De bouw duurde van 1578 tot 1607. Gedurende 10 jaar (1588-1598) werden de werken
onderbroken omwille van de burgeroorlogen die toen woedden. In 1985 werd de Pont
Neuf ingepakt door de wereldbekende kunstenaar Christo. De Pont Neuf kan je het
best bewonderen van op een van de andere bruggen. Je kan een wandeling over de
brug combineren met een bezoek aan de beroemde kathedraal Notre-Dame de Paris.

 

GPS Coördinaten: N 48°51.419' E 2°20.57' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/eiffeltoren/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/grand-palais/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/videos/Varen%2520op%2520de%2520Seine/14/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/notre-dame_1/


 Quartier Latin (Stadsdelen)

Quartier Latin is één van de levendigste van Parijs omwille van de vele studenten. De
schilderachtige straatjes verbergen tientallen leuke cafeetjes, restaurants en winkeltjes,
waaronder veel boekhandels. Het bekendste plein van de wijk is de Place St-Michel,
met de imposante fontein van Sint Michael die een draak doodt. De Sorbonne
-universiteit werd opgericht in de 13de eeuw. De Europese studenten die zich in de
buurt vestigden, spraken Latijn, vandaar de naam van het Quartier. Ten zuiden van de
wijk ligt de Jardin du Luxembourg, waar je heerlijk even kunt uitblazen.

 

GPS Coördinaten: N 48°51.017' E 2°20.555' 

 Sacré Cœur (Kerken)

De Sacré Coeur is een imposante witte basiliek op de heuvel van Montmartre. Je
hebt vanaf de Sacré Coeur een geweldig zicht op de skyline van Parijs, wat op zich al
de moeite waard is om te ervaren. Gelovigen kunnen er gaan om te bidden, maar ook
qua architectuur en kunst is de Sacré Coeur heel interessant. Het is zo dat de basiliek
door twee verschillende architecten is gebouwd, en dus eigenlijk twee verschillende
stijlen combineert: romaans en Byzantijns.

De eerste architect, Abadie, stierf als de fundamenten af waren. De tweede, Magne,
moest dus de rest van de basiliek afmaken, wat voor een verrassend resultaat zorgt.
Een mooie publiekstrekker is de ‘Savoyarde’, één van de zwaarste klokken ter wereld
(19 ton). Een andere blikvanger is de mozaïek: ook deze is één van de grootste ter
wereld en stelt Christus voor met uitgestrekte armen.

GPS Coördinaten: N 48°53.168' E 2°20.556' 

Adres: Parvis du Sacré Coeur, 75018 Parijs 

 Saint-Eustache (Kerken)

De Saint-Eustache is een gotische kerk, gelegen bij Les Halles, de oude markthallen
van Parijs. De bouw van de kerk duurde van 1532 tot 1637. Door de eeuwen heen
hebben er verschillende plechtigheden van beroemde personen plaatsgevonden,
zoals de begrafenis van de moeder van Mozart en de doop van Molière.

Tijdens de Franse Revolutie werd de kerk leeggeroofd, maar er hangen nog steeds
enkele indrukwekkende schilderijen van Rubens. Een van de trekpleisters is het
schitterende orgel, gebouwd in 1985 door de Nederlandse orgelbouwer Jan van den
Heuvel.

 

GPS Coördinaten: N 48°51.798' E 2°20.704' 

Adres: Rue du Jour 2, 75001 Parijs 

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/sorbonne/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/jardin-du-luxembourg/
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs


 Saint-Sulpice (Kerken)

De Saint-Sulpice is de kerk in de wijk Saint-Germain. De bouw startte in 1646 en
eindigde pas in 1732. De rechtse toren van de kerk is zelfs nooit afgeraakt. In een van
de kapellen kun je een fresco ‘Het gevecht van Saul met de engel’ van Delacroix
bewonderen.

De kerk is ook in het bezit van een schitterend pijporgel, een van de beste werken van
orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll. Aan het koor vind je een koperen lijn, die de
nulmeridiaan van Parijs aanduidt. Toen Napoleon in 1799 terugkwam van zijn veldtocht
in Egypte liet hij zich in deze kerk lauweren. Markies de Sade en dichter Baudelaire
werden er gedoopt, Victor Hugo trad er in het huwelijk. De kerk dankt haar roem ook
door haar rol in de bestseller ‘De Da Vinci Code’.

 

GPS Coördinaten: N 48°51.055' E 2°20.091' 

Adres: Place St-Sulpice, 75006 Parijs 

 Sainte-Chapelle (Kerken)

De Sainte-Chapelle is een gotische kapel in het hartje van Parijs, op de Ile de la Cité,
en een van de mooiste middeleeuwse gebouwen van de stad.

De kapel werd gebouwd in opdracht van koning Lodewijk IX, die er zeldzame
relikwieën in wilde onderbrengen, zoals de doornenkroon, druppels bloed van Christus
en en een stuk van het kruis waaraan hij gestorven is. Deze relikwieën bevinden zich nu
in de Nôtre-Dame.

In 1248 werd de gotische kapel met een beneden- en een bovendeel voltooid. In de
onderste kapel kun je de prachtige, kleurrijke glas-in-loodramen bewonderen, het
absolute hoogtepunt van deze kapel. De grotendeels 13de-eeuwse ramen beelden de
Bijbelse geschiedenis uit. In de 19de eeuw werd de 75 meter hoge torenspits
toegevoegd.

GPS Coördinaten: N 48°51.321' E 2°20.701' 

Adres: Boulevard du Palais, 75001 Parijs 

 Sorbonne (Gebouwen)

L’université de Paris is opgericht rond 1150. De Parijse universiteit droeg toen nog
niet de naam ‘Sorbonne’. Deze naam verkreeg ze pas toen de Franse theoloog Robert
de Sorbon in 1253 een theologische faculteit oprichtte. Later in 1271, werd de
universiteit ook uitgebreid met de faculteiten filosofie en kunsten.

De universiteit kent een woelig verleden, zo werd ze meermaals gesloten tijdens
oorlogen en opstanden. De Universiteit van Sorbonne ligt in het 5de arrondissement, op
de linkeroever, niet ver van de Jardin de Luxembourg. Vandaag huisvest ze enkele
instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstituten.

GPS Coördinaten: N 48°50.918' E 2°20.613' 

Adres: Rue Victor Cousin 1, 75005 Parijs 

http://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/palais-du-luxembourg#content


 Stade de France (Stadions)

In de wijk Saint Denis van Parijs, ligt het moderne Stade de France. Het stadion
gebouwd voor het Wereldkampioenschap voetbal van 1998, is nog steeds het toneel
van sportwedstrijden en andere evenementen. Het biedt plaats aan meer dan 80.000
toeschouwers. Het dak weegt zo’n 14.000 ton en hangt op een hoogte van 40 meter.
Het stadion wordt door de Franse nationale ploeg gebruikt voor nagenoeg elke 
thuiswedstrijd. Naast voetbal wordt hier ook vaak rugby gespeeld. Het is ook mogelijk
om een begeleide wandeling door het stadion te maken. Je zal dan onder andere de
kleedkamers bezoeken.

De structuur is multifunctioneel. De onderste tribunes kunnen worden verplaatst, zodat
in het Stade de France ook atletiekwedstrijden kunnen plaatsvinden. Van 2004 tot
2006 vond hier ook de jaarlijkse Race of Champions plaats, voor dit evenement naar
het vernieuwde Wembley in Londen verhuisde. Sinds de opening hebben een aantal
bekende artiesten, waaronder The Rolling Stones en AC/DC hier al opgetreden.

 

GPS Coördinaten: N 48°55.381' E 2°21.618' 

 Tour Montparnasse (Gebouwen)

Tot 2009 was Tour Montparnasse met zijn 225 meter (231 meter inclusief antenne) de 
hoogste wolkenkrabber van Frankrijk. Hij staat in de wijk Montparnasse en dateert
uit de periode 1969-1974. Architect Robert Saubot ontwierp de toren. Het gebouw telt
58 verdiepingen die voornamelijk dienst doen als kantoorruimte. De snelste lift van
Europa brengt je in 38 seconden naar de 195 meter hoog gelegen 56ste verdieping,
waar zich een restaurant bevindt. Enkel via trap geraakje tot op de 59ste verdieping
waar je een 360° view hebt over Parijs. Bij helder weer zie je wel 40 km ver.

 

GPS Coördinaten: N 48°50.518' E 2°19.35' 

Adres: Rue de l'Arrivée 33, 75015 Parijs 

 Tuilerieën (Paleizen)

In 1564 gaf de Franse koningin Catharina de’ Medici de opdracht om aan haar paleis
tuinen in Italiaanse stijl aan te leggen. Het Palais des Tuileries waar de koningin
eeuwen geleden verbleef, werd door brand verwoest in mei 1871. In 1882 werd het
paleis volledig afgebroken. Sinds 2003 ijvert een vereniging die het teloorgegane Palais
des Tuileries een warm hart toedraagt, voor de heropbouw van dit eens zo majestueuze
paleis. De Jardin des Tuileries, de bijbehorende tuin, kan je nog steeds bezichtigen. Het
is niet alleen de oudste, maar ook een van de mooiste openbare tuinen van Parijs.

De tuin bestaat uit geometrische vlakken met goed onderhouden gazons,bloembedden
en bomen. Je vindt er ook heel wat fonteinen en standbeelden. Rust even uit op de
bankjes en de ligstoelen en geniet van het adembenemende uitzicht op het Louvre, het 
Place de la Concorde, de Arc de Triomphe, het Musée d’Orsay en de Eiffeltoren.

Kunstliefhebbers moeten zeker een bezoekje brengen aan het Musée de l’Orangerie,
waar je onder meer kunstwerken van Monet en beelden van Rodin kan bewonderen.
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GPS Coördinaten: N 48°51.92' E 2°19.288' 



Verblijf in Parijs

 Geen gebrek aan hotels in de Franse hoofdstad. Hotels  in Parijs variëren van gewone
familiehotels, eensterrenhotels tot de grote vijfsterrenhotels. De prijs varieert ook van
heel toegankelijk (ongeveer 55 euro/nacht), tot relatief duur ( meer dan 180 euro/nacht).
We kunnen dus gerust stellen dat er voor elk wat wils is. De hotels zijn overal over
Parijs verspreid. Parijs heeft ongeveer 2000 hotels en 80.000 kamers.

In Parijs kun je een duidelijk hoog- en laagseizoen onderscheiden. Wanneer dat is
verschilt van hotel tot hotel. Over het algemeen valt het hoogseizoen in de late lente en
zomer en rond Kerstmis. Best kun je je kamer al geruime tijd op voorhand boeken, als
je niet op het laatste moment nog lang wilt gaan zoeken.

Voor een hotel in het centrum van de stad betaal je veel meer dan voor een hotel in de
rand. Heb je maar een beperkt budget, dan kun je beter iets verder een hotel boeken.
Met het uitstekende openbare vervoer ben je in een mum van tijd op alle plekjes die
je wilt bezoeken in Parijs. De prijzen zijn iets lager in de buurten aan de 
linkeroever van de Seine. De belangrijkste bezienswaardigheden liggen op de 
rechteroever, maar het Quartier Latin, de studentenbuurt op de linkeroever, is
bijvoorbeeld een heel aangename buurt om te verblijven.

Als je voor langere tijd in de Franse hoofdstad verblijft, is het een aanrader voor een
gemeubeld appartementje te kiezen. Dat zal je veel goedkoper uitkomen.



Eten en drinken in Parijs

 Frankrijk staat voor velen gelijk met ‘le pain, le vin et le boursin’. Brood, wijn en kaas
dus. Maar daar blijft het natuurlijk helemaal niet bij. Parijs is een van de belangrijkste
uithangborden van de verfijnde en kwaliteitsvolle Franse keuken. Maar ook de
internationale keuken is er heel goed vertegenwoordigd.

Je vindt in Parijs dan ook duizenden restaurants, ongeveer 8000 om precies te zijn,
van cafés met een gewoon basismenu tot chique restaurants met een uitgebreide, dure
menukaart.

Er wordt verteld dat ‘het restaurant’ in Parijs is uitgevonden in 1767, door de
Parijzenaar Boulanger. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de stad als gastronomische
topstad wordt aangeprezen en waarom er duizenden restaurants zijn.

Hoewel Parijs de wereldhoofdstad van de gastronomie wordt genoemd, is het raar dat
er niet echt eigen streekgerechten zijn. Eigenlijk heb je in Parijs de kans om van de
afwisselende keukens uit alle Franse streken te proeven, maak er dus gebruik van!

Hoewel sommige mensen denken dat het lekkere dessert crème brûlée uit Parijs
afkomstig is, is dit eigenlijk niet waar. Het vroegste recept van de crème brûlée zou
afkomstig zijn van een Franse kok uit Limoges, François Massialot. Die verhuisde later
wel naar Parijs, waar hij in 1733 stierf. Of crème brulée nu een typisch streekdessert is
of niet, het is een feit dat die nergens zo lekker is als in Parijs zelf.

Parijs is een stad op wereldniveau, en dat merk je ook aan het culinaire aanbod. Het is
moeilijk een nationaliteit te bedenken die niet vertegenwoordigd wordt in de Franse
hoofdstad. Italiaans, Spaans, Grieks, Marokkaans, Algerijns, Chinees en Libanees, om
er maar enkele te noemen.

Ook qua fastfood heb je talloze opties. Op elke straathoek kun je wel crêpes
(pannenkoeken) krijgen, en ook kebab is alomtegenwoordig, naast de typische
fastfoodrestaurants.

De Parijse pattiseries (banketbakkers) zijn ook beroemd. Je kunt er croissants,
chocoladekoeken en brioches kopen, maar ook typische Parijse gebakjes als Niflette,
tart bordaloue, Puits d’amour en Paris-Brest.

Best kun je niet eten in restaurants die vlakbij de toeristische trekpleisters gelegen
zijn. Je betaalt er vaak veel voor slecht voedsel en slechte service.

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs


Vervoer in Parijs

 Je kan vanuit België en Nederland gemakkelijk naar Parijs reizen met de auto of de
trein (Thalys). Beide manieren hebben voor- en nadelen. De eerste reismogelijkheid is
met de trein: De Thalys vertrekt vanuit verschillende stations in België (bv. Brussel,
Gent, Antwerpen, …) en Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag). Reizen met
Thalys gaat vrij snel en is comfortabel. Retourtickets zijn al verkrijgbaar vanaf 50 euro.

Parijs is vanuit België en Nederland ook gemakkelijk met de auto bereikbaar. Vanuit
Brussel moet je net geen 300 kilometer rijden, vanuit Amsterdam ruim 500 kilometer.
Houd wel met een aantal dingen rekening. In de Franse hoofdstad zal je je auto niet
zomaar kwijt kunnen, en betaalparkings zijn vrij duur. In Frankrijk moet je op de
snelwegen ook ‘péage’ betalen. Vanaf het moment dat je Frankrijk binnenrijdt, kom je
af en toe verplichte afritten tegen met kassa’s om te betalen. De autosnelwegen en
hoofdwegen in en rond Parijs kunnen verwarrend zijn. Het is aan te raden om een kaart
en/of routebeschrijving mee te nemen in de auto of gebruik te maken van een gps.

Er zijn vier luchthavens in of in de nabijheid van Parijs: De Aéroport Charles de Gaulle
ligt in het noorden van Parijs. Het is de grootste luchthaven van Frankrijk en na
Heathrow de grootste van Europa. De Aéroport d'Orly ligt ten zuiden van Parijs,
Aéroport du Bourget ligt op 6,5 km. van Parijs en Aéroport de Beauvais ligt vijftig km
van het centrum van Parijs. Ze werkt vooral met kleine en low budget maatschappijen.

Parijs bevat zo’n zes grote treinstations. Elk bedienen ze een ander deel van
Frankrijk. Het is dus belangrijk op voorhand te controleren welk station je zult nodig
hebben. Vanuit België en Nederland zal de Thalys aankomen in het Gare du Nord.

Parijs beschikt over een zeer goed uitgebouwd metronetwerk, dat bovendien heel
goedkoop en heel snel is. Het is dus aan te raden bij je bezoek aan Parijs om de metro
te nemen. In totaal zijn er 16 metrolijnen. Elke metrolijn heeft een eigen kleur en is
gemakkelijk te herkennen. De in- en uitgangen van de stations staan aangeduid
met sierlijke art-nouveauletters.

Als je op citytrip naar Parijs gaat, neem je best een dagticket. Je kan dan voor één prijs
de hele dag op de metro, RER (voorstadtrein) en bus reizen. Sommige plaatsen zullen
beter bereikbaar zijn met de bus. Voor de bus heb je hetzelfde ticket nodig als voor de
metro.

In 2007 lanceerde het Parijse stadsbestuur het Vélibprogramma. Dat houdt in dat je op
verschillende plaatsen in de stad voor een redelijke prijs fietsen kunt huren. De fietsen
vind je op verschillende standplaatsen in de stad, waar je ze ook weer kunt achterlaten.
De eerste 30 minuten dat je een fiets huurt zijn gratis. Het volgende halfuur kost 1 euro,
het halfuur daarna euro, etc..

En vergeet niet dat grote delen van de stad ook aangenaam zijn om te voet te doen! Te
voet of al fietsend zie je immers het meeste van de stad!
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Evenementen in Parijs

 Zin om wat plaatselijke traditie op te snuiven tijdens je stedentrip naar Parijs? Dan
moet je zeker eens een kijkje gaan nemen tijdens een van de jaarlijkse evenementen.
Je vindt de belangrijkste hier.

Marathon van Parijs 

De jaarlijkse Marathon van Parijs gaat op een zondag in april van start op de Champs
Elysées. De lopers, die met duizenden opdagen, komen langs bekende plaatsen als de
Rue de Rivoli,Place de la Concorde en de Place de la Bastille. De allereerste marathon
in de Franse hoofdstad vond plaats in 1896. Voor de marathon kunnen de lopers zich
de zaterdag voor de race op het reusachtige pastafeest tegoed doen aan spaghetti
bolognaise. Je kunt er ook voor kiezen deel te nemen aan de halve marathon of aan de
breakfast race, een kleine tocht van 5 km. op zaterdagmorgen.

Parijs-Roubaix 

Paris-Roubaix is een van de bekendste klassieke eendaagse wielerwedstrijden. De
wedstrijd staat ook wel bekend als 'de hel van het noorden’.Het is een van de oudste
wielerwedstrijden ter wereld, voor de eerste keer georganiseerd in 1896. Parijs-Roubaix
staat bekend als een echte kasseienkoers. Hoewel er ten opzichte van het begin van
de 20ste eeuw al veel kasseienstraten verdwenen zijn, moeten de renners nog steeds
over zo’n 50 km. kasseien. De race gaat van start in Compiègne, een stad ten noorden
van Parijs.

Roland Garros 

Roland Garros of de Franse Open Tenniskampioenschappen is een van de vier grote
grand slam-toernooien, naast Wimbledon, de Australian Open en de U.S. Open.Hier
tennissen alleen de beste spelers ter wereld Het tornooi vindt plaats in het Stade
Roland Garros in het zuidwesten van Parijs. het toernooi werd voor de eerste keer
georganiseerd in 1891. Er wordt gespeeld op gravel. Pas in 1924 werden er ook
spelers van buiten Frankrijk toegelaten.

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/place-de-la-concorde-(met-obelisk)#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs
https://www.take-a-trip.eu/nl/melbourne/evenementen/australian-open


Chopin Festival 

Iedere zomer brengt Parijs hulde aan de Poolse componist Chopin, die 15 jaar in de
stad gewoond heeft. Het Chopin Festival duurt een hele maand. Zowel wereldbekende
pianisten als aanstormende muzikanten krijgen de kans een van de werken van de
componist te brengen. Ook andere componisten komen aan bod. De concerten vinden
plaats in de Orangerie van het Parc de Bagatelle, een ideale locatie om te vertoeven
op een zonnige zomeravond.

Fête de la Musique 

Het Fête de la Musique, een zomers muziekfestival in juni, vormt al meer dan 20 jaar
een echte traditie.Op dit festival komt letterlijk alle muziekgenres aan bod: jazz, rock,
klassiek, folk, …Amateurmuzikanten treden op in de straten en op verschillende locaties
in de stad vinden gratis optredens plaats. Rockconcerten vinden meestal plaats op de
Place de la République, klassieke concerten bij het Palais Royal. Het festival kent nu
ook al opvolgers in ander landen, waaronder België, Duitsland, Israël, de Verenigde
Staten, Marokko en vele anderen.

Aankomst Tour de France 

Ieder jaar opnieuw is de Champs-Elysées het eindpunt van de Tour de France, de
belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Dat de Tour hier aankomt, is al een 
traditie sinds 1975. De Champs Elysées is geplaveid met kinderkopjes, wat het
moeilijker maakt voor de wielrenners. Op deze dag wordt de beroemde Parijse laan
afgezet.Meestal eindigt de allerlaatste etappe van de tour in een echte massasprint.

Nationale Feestdag van Frankrijk 

De Franse nationale feestdag op 14 juli herdenkt de bestorming van de Bastille op
14 juli 1789, dat het begin van de Franse revolutie inluidde.’s Morgens is er een
grote militaire parade op de Champs-Elysées, die bijgewoond wordt door de Franse
president. Op verschillende plaatsen in Frankrijk wordt een reusachtige 
picknick georganiseerd, een van de grootste ter wereld.Het feest gaat gepaard met
veel vuurwerk.Het meest indrukwekkende vuurwerk wordt afgestoken op de Champs
de Mars en trekt duizenden toeschouwers aan. het feest gaat door tot in de vroege
uurtjes.
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Festival d'Automne 

Het Festival d'Automne, het Herfstfestival, begint ieder jaar in september en eindigt in
december. Het staat volledig in het teken van kunst. Het festival is niet aan haar
proefstuk toe, want het bestaat reeds 35 jaar. Je kunt er genieten van opera, theater,
dans, film en podiumkunsten. Dit is de ideale kans als je een van de beste
producties van Parijs wil meemaken. Het programma is uitgebreid en biedt voor ieder
wel wat wils.

Nuit Blanche 

Tijdens de Nuit Blanche in oktober blijven alle Parijse musea, monumenten, kerken,
parken, tuinen en andere bezienswaardigheden en culturele instellingen een hele
nacht, van zonsondergang tot zonsopgang,open voor het publiek.Het evenement
bestaat nog maar sinds 2002 maar wordt jaarlijks al bezocht door 
honderdduizenden mensen.

Gay and Lesbian Film Festival 

Het Gay and Lesbian Film Festival vindt elk jaar in november plaats in het Forum des
Images. Het festival staat volledig in het teken van de homoseksuele film. Het werd
voor de eerste keer georganiseerd in 1994 en behoort nu al tot de beste ter wereld. Je
krijgt echte kwaliteitsfilms te zien, die vaak bekroond zijn met prijzen, maar ook
documentaires en kortfilms. 

Oudejaar in Parijs 

Parijs staat bekend als een van de beste plaatsen ter wereld om de 
oudejaarsavond door te brengen.Duizenden mensen verzamelen zich op de Champs
Elysées, waar klokslag 12 uur een fantastisch vuurwerk wordt afgestoken. Overal in
de stad wordt er gefeest, gedronken, gezongen en gelachen. Boek je kamer geruime
tijd op voorhand, de kan is groot dat je anders lang moet zoeken naar een slaapplaats.
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Uitgaan in Parijs

 Parijs is een echte uitgaansstad. Er zijn honderden leuke cafés en nachtclubs om je te
gaan stappen en je te vermaken. Als de avond valt, merk je pas echt waarom Parijs de 
lichtstad genoemd wordt. De belangrijkste monumenten en bruggen worden verlicht,
waardoor de stad een magische sfeer uitademt.

Vermijd de toeristische en dure bars en cafés rond de Champs-Elysées en de
Trocadéro. Een van de leukste buurten om uit te gaan is het levendige Bastille. Je vindt
er veel kleurrijke bars en populaire clubs.

Voor wie wil proeven van het echte ‘Parijse’ uitgaansleven, is het trendy
Ménilmontant een echte aanrader. In de Rue de Oberkampf, waar het legendarische 
Café Charbon ligt, vind je enorm veel bars. De gay scene vind je vooral in Le Marais,
dat dankzij de vele chique bars en cafés voor iedereen een leuke buurt is om uit te
gaan.

Parijs is de thuisplaats van een van het bekendste cabaret ter wereld: de Moulin Rouge
. Verwacht wervelende shows met prachtige danseressen, waar je weliswaar veel geld
voor moet neertellen. De Moulin Rouge heeft de can-can populair gemaakt. Die
‘erotische dans’ uit de 19de eeuw wordt er nog steeds opgevoerd.

Le Lido is dat andere bekende cabaret van Parijs. In grote lijnen hetzelfde als de Moulin
Rouge, maar Le Lido kan niet tippen aan de stijl en de klasse die de ‘rode molen’ met
zich meedraagt.

Een aanrader in Parijs is Au Lapin Agile, een authentiek cabarettheater waar Franse
zangers het Franse chanson in ere houden. Honderd jaar geleden was het een
verzamelplek van kunstenaars waaronder Picasso, Modigliani en Apollinaire. Je kan Au
Lapin Agile vinden in Montmartre, niet zo ver van de Sacré Coeur.

Ook nachtclubs en discotheken mogen in Parijs niet ontbreken. Bekende clubs zijn
onder meer Le Queen (Avenue des Champs-Elysées 102), Le Divan du Monde (Pigalle,
Rue des Martyrs 75) en Les Bains Douches (Rue du Bourg-l’Abbé).

Opera- en balletliefhebbers kunnen terecht in de wereldberoemde Opéra Garnier, die
model heeft gestaan voor tientallen opera’s overal ter wereld. Ook theater, dans en
klassieke muziek ontbreken niet. Films worden in het Frans gedubd.

https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/champs-elysees-#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/le-marais-#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/moulin-rouge-#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/le-lido-#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/parijs/bezienswaardigheden/opera-garnier#content


Weer en klimaat in Parijs

 Frankrijk heeft een gematigd klimaat. Van een zeeklimaat in het westen gaat het naar
het midden en oosten over in een beginnend landklimaat en naar het zuiden en
zuidoosten in een Middellandse-Zeeklimaat. De zee dichtbij, het reliëf in het landschap
en de windrichting hebben veel invloed op het regionale klimaat.

Het klimaat in Parijs is een maritiem klimaat. Dat wil zeggen dat het beïnvloed wordt
door de nabijheid van de zee en meer bepaald door de Atlantische Zeestroom. De stad
kent zelden extreem hoge of extreem lage temperaturen. In de zomer kan het er wel
heet worden, maar de winters zijn mild. Juli en augustus zijn de warmste maanden
met temperaturen rond 24 à 25°C.

In de winters dalen de temperaturen dalen zelden onder nul. De gemiddelde
dagtemperatuur ligt rond 5°C. In Parijs heb je tijdens de winter wel veel kans op 
sneeuw. In het voor- en het najaar is het overdag vrij warm, maar koelt het ’s avonds
behoorlijk af. Regenval komt het hele jaar voor, maar bijna nooit in extreme mate. De
stad is wel gekend om zijn plotse, onverwachte regenbuien.

Wanneer is het nu het beste moment in het jaar om naar Parijs te gaan? Dat kies je
eigenlijk zelf, aangezien de eeuwige lichtstad in elk seizoen een ongelofelijke charme
heeft. Zowel in de winter als in de zomer getuigt Parijs van een immense pracht. In de
zomer is het heel warm in Parijs, waardoor veel Parijzenaars naar het zuiden trekken. In
de stad is het dan veel rustiger.
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Winkelen en shoppen in Parijs

 Parijs is één van de grote modesteden. Winkelstraten, boetieks en galerijen typeren
de stad. Van haute-couture tot heel toegankelijke mode, tot parfums of sieraden. De
meeste winkelbuurten  liggen in het centrum van Parijs.

De Galeries Lafayette is één van de bekendste warenhuisketens in Parijs. De galerijen
zijn prachtig, het filiaal in Parijs zelf, op de Boulevard Haussmann, is het eerste en
zonder twijfel het mooiste. Het gebouw van 10 verdiepingen heeft een wonderbaarlijke
glas-in-loodkoepel. De Boulevard wordt wel eens de straat met de ‘grands
magasins’ genoemd. Een ander bekend warenhuis op dezelfde straat is Au
Printemps.

Elke wijk in Parijs heeft wel zijn eigen winkelstraten, maar enkele winkelstraten in Parijs
springen erboven uit, door de luxueuze artikelen, de hoge prijzen, maar de immense
stijl die ze bezitten. De bekendste winkelstraat van Parijs blijft de wereldberoemde 
Avenue des Champs-Élysées. Ze is immens lang (1880 meter) en ideaal voor een
lange winkelwandeling. Je vindt er alle soorten winkels, van eenvoudige handelszaken
tot haute-couture boetieks als Dior, Chanel en Louis Vuitton.

Houd je meer van gezellige boetiekjes, dan is Le Marais een echte aanrader. Je vindt
er originele kleding- en juwelenwinkels, maar ook tal van kunst- en antiekwinkels.
Wegens de joodse achtergrond van de buurt zijn veel winkels er geopend op zondag in
plaats van zaterdag.

Saint-Germain-des-Près is een hippe buurt met naast veel kleding- en boekenwinkels
ook tal van kunstgalerijen. Er liggen ook een hoop tweedehandswinkels. Grote
winkelketens vind je ook nog op de Rue de Rivoli met winkels als H&M, Zara, C&A en
Bershka.

Parijs heeft verschillende vlooienmarkten, waarvan de Marché aux Puces de St-
Ouen de bekendste is. je kunt er de hele week naartoe gaan, maar zaterdag en zondag
zijn de beste dagen. Op de markt, die opgedeeld is in 13 kleinere markten, staan ruim
2000 verkopers. Een andere leuke vlooienmarkt is de Puces de la Porte de Vanves,
die kleiner en rustiger is dan die van St.-Ouen.

Op zondag vindt in Montparnasse, aan de voet van de Tour Montparnasse, de
kunstmarkt van Parijs plaats. Ongeveer 100 kunstenaars (schilders, beeldhouwers,
fotografen, etc.) proberen er hun werken aan de man te brengen.
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Parijs volgens de locals

Niet te missen in Parijs: de iconische klassiekers





  

Uiteraard kan je de traditionele attracties van Parijs niet missen. Daar zijn de Eiffeltoren en de Notre Dame immers te
iconisch voor, wat de locals ook zullen beamen. Ga dus zeker eens een kijkje nemen naar die indrukwekkende 
Eiffeltoren, die gebouwd werd voor de Wereldexpositie van 1889. Wist je dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat
het gevaarte er slechts 20 jaar zou blijven staan en vervolgens zou worden afgebroken? Wat zijn wij blij dat het leger het
gebouw in gebruik nam als radiotoren en het zo kon blijven voortbestaan om vervolgens uit te groeien tot het ultieme
Parijse icoon dat het vandaag is! Wees echter niet zo gek om in de enorme wachtrijen aan te schuiven om naar de top
van de toren te gaan. Ga in plaats daarvan naar Tour Montparnasse, een van de hoogste gebouwen in Parijs, waarvan
de hoogste verdieping helemaal in het teken staat van het geweldige uitzicht. Bovendien kan je hier foto’s trekken
waarin ook de Eiffeltoren en Montmartre zichtbaar zijn.

  

Ook de Notre Dame is een echte parel in het Parijse landschap en mag volgens de locals niet op je must see-lijstje
ontbreken. Ga wel al vroeg naar de kathedraal, voordat de massa’s toeristen binnen beginnen stromen. Wandel door
de torenhoge kathedraal en bestudeer de prachtige glasloden ramen. Bewonder hierna ook de indrukwekkende
buitenkant van dit bouwwerk, met haar prachtige klokkentorens en vele gedetailleerde waterspuwers.

Waan jezelf in een pittoresk schilderijtje in de historische Parijse wijken



  

Oude charme vind je ook op het kerkhof van Père Lachaise terug. Hier vonden onder meer bekende figuren als
Oscar Wilde, Jim Morrison en Proust hun laatste rustplaats. Er hangt een heel aparte sfeer op dit kerkhof met zijn
gigantische graven. Ook in Le Marais, een historische buurt in Parijs hangt zo’n speciale sfeer. Hier krijg je een idee



van hoe Parijs er in de middeleeuwen moet hebben uitgezien. Wandel door de smalle straten en spot verschillende
eeuwenoude stenen vestigingen. Vandaag is deze buurt in het centrum van Parijs ook nog heel levendig en gekend
voor haar joodse en LGBT gemeenschappen.

  

Montmartre daarentegen is wat hogerop op de top van een heuvel gelegen, wat voor spectaculaire zichten over de
stad zorgt! Als je weet dat verschillende Parijzenaren hier zouden willen wonen, kan je wel raden dat dit een echte must
see is. Dit deel van Parijs voelt immers aan als een dorpje. Verdwaal zijn charmante smalle straatjes en bewonder de
mystieke Sacré Coeur basiliek en het Place du Tertre waar artiesten op een markt hun kunsten tentoon spreiden. Op
deze markt zal je echter een flinke duit moeten neerleggen om een schilderijtje op de kop te tikken. Spaar je geld liever
om het op andere markten, zoals Saint-Ouen rommelmarkt, een van de grootste ter wereld, en Marché de Montreuil,
unieke stukken en vintage kleding op de kop te tikken. Hier krijg je echt waar voor je geld!

Adembenemende museapracht, zowel vanbinnen als vanbuiten



  

Wie even tot rust wil komen kan een wandeling langs de Seine maken en op die manier de grote bezienswaardigheden
van Parijs meepikken. De Seine voert je immers langs de Notre Dame, de Pont des Arts, de Eiffeltoren en het Louvre en
het Orsay museum. Van musea gesproken, Parijs heeft er in overvloed! Hoewel het wereldberoemde Louvre een
prachtige schat aan kunstwerken herbergt, zal je teveel tijd moeten spenderen in de absurde wachtrijen om het museum
binnen te geraken. De locals raden je dan ook aan om je ticket op voorhand te kopen en aan de metrohalte Palais
Royale-Louvre af te stappen, waar zich een andere ingang bevindt zonder wachtrijen als je tenminste je ticketje al hebt.
Het Musée d’Orsay is nog zo’n reusachtig museum en werd in een oud treinstation langs de Seine gebouwd. Het is
minder toeristisch dan het Louvre en bevat ’s werelds grootste collectie van impressionistische schilderijen. Als de
locals één museum in Parijs moeten kiezen, zullen ze je aanraden naar het Musée d’Orsay te gaan in plaats van in de
rij aan te schuiven om een glimp van de Mona Lisa in het Louvre te zien te krijgen.

  

Laat je de toeristenmassa liever aan je voorbijgaan, zoek dan kleinere musea, zoals het Musée Marmottan dat ’s



werelds grootste collectie van Monets huist en het Musée Rodin dat met haar lichtrijke villa en prachtige tuin een van
de meest romantische plekjes in Parijs is. Wil je meer te weten komen over de geschiedenis van Parijs? Breng dan
zeker een bezoekje aan het Carnavalet Museum dat in een prachtig historisch gebouw in Le Marais gelegen is en
waarvan de permanente collectie bovendien gratis te bezichtigen is.

Ontdek de moderne cultuur in Parijs: cinema en street art

  

Een andere culturele plek die een rijke geschiedenis ademt is Le Grand Rex, deze gigantische cinema met haar art-
deco façade en interieur vol mediterrane schilderijen en versieringen en met een reusachtige koepel die de hele zaal
overspant. Je kan hier nog steeds films en optredens meepikken, maar je kan ook een tour doen en de fascinerende
geschiedenis van  dit ongewone gebouw ontdekken. Hou je van zulke unieke culturele plekken, maar bezoek je ze liever
gratis? Ga dan zeker eens naar Rue Denoyez, waar street art hoogtij viert. Wandel deze straat eens op en af en
verken ook de stedelijke Belleville-buurt waarin ze gelegen is. Loop je vervolgens  de heuvel op, dan zal je in Parc de
Belleville geraken, het hoogst gelegen park in Parijs en bovendien ook gratis. Het panoramische uitzicht dat je hier
krijgt is adembenemend!

Parijs, een echt eetparadijs!



  

Frankrijk staat natuurlijk ook bekend voor haar heerlijke keuken en ook in Parijs kan je met tips van de locals ongelooflijk
lekker eten. Tenzij het ontbijt in je hotel is inbegrepen, zoek je voor het ontbijt best een cafeetje op. Installeer jezelf aan
een tafeltje, sla de passerende menigte gade en proef van het echte Parijse leven. Bij het ontbijt eten de Parijzenaren
vaak een stuk geroosterd brood met boter en jam, vergezeld van een tas koffie of melk. Koffiekoeken, zoals een
croissant of chocoladebroodje, eten ze doorgaans zonder beleg. Ze soppen deze dan wel even in hun koffie of warme
chocolademelk.





  

’s Middags eten ze iets licht: een baguette jambon beurre, een croque monsieur, een salade, een omelet of een stuk
quiche. Je kan uiteraard ook opteren voor een picknick in de Tuileries tuinen, street food of een maaltijd op één van de
vele marktjes. Bijna alle cafés bieden bovendien een plat du jour aan, een eenvoudige dagschotel voor een lage prijs
dus je hebt keuze te over. Heb je tijdens het sightseeën namiddag terug een klein hongertje gekregen, ga dan naar Rue
du Montparnasse waar je een overvloed aan Bréton crêperies kan vinden. Je hebt er de keuze tussen zoete en hartige
crêpes en het is een relatief goedkope en snelle snack. Daarnaast hoef je geen geld uit te geven aan flessenwater. Het 
water van de vele Parijse publieke fonteintjes is immers drinkbaar. Breng dus je eigen flesje mee en vul dit naar
hartenlust aan zulke fonteintjes.

Wat het avondmaal betreft, zijn de Fransen echte levensgenieters. Ze beginnen er pas rond 8 uur aan maar verwacht
je aan een driegangen menu vergezeld van verschillende Franse wijnen. Waar kan je dan volgens de locals best
terecht voor een smakelijke maaltijd? Zij raden je de buurt rond Place Saint-Michele in het 5de arrondissement aan en
ook het hippe 11de arrondissement waar je zowel locals als toeristen terugvindt. Hier heerst er een conviviale sfeer en
vooral de Rue Paul Albert staat bekend voor haar uitstekende restaurants.

  

Ook op de markten in Parijs vind je uiteraard lekker vers eten. Zo is er de Marché des Enfants Rouges, Parijs haar
oudste en meest charmante overdekte markt. Je vindt er alle mogelijke keukens, van Marokkaans over Japans tot
Libanees en er heerst een gezellige drukte! Marché Aligre daarentegen is de goedkoopste markt in Parijs en bijgevolg
ook het populairst bij de locals. Hier kan je heerlijke kazen en saucissen op de kop tikken.

Onvriendelijke Parijzenaren? Niets is minder waar!

De locals zijn bovendien veel vriendelijker en jovialer dan het stereotype doet uitschijnen. Probeer dus contact te leggen
met enkele Parijzenaren die je vervolgens heel wat tips kunnen geven over de stad. Maar schrik niet als ze je een kus
op de wang geven bij het weerzien. Wist je immers dat Parijzenaren elkaar als begroeting niet de hand schudden maar
elkaar twee kussen geven, één op elke wang? Nog een reden meer om van Parijs en haar bewoners te houden!

Wat je volgens de locals dus absoluut niet mag missen:



De iconische klassiekers: Eiffeltoren en Notre Dame

De prachtige historische musea

Het charmante Parijs: de historische wijk Le Marais en het betoverende Montmartre

Een lekkere Bretoense pannenkoek in de Rue du Montparnasse

Het enorm uitgebreide assortiment aan heerlijke Franse wijnen en kazen



Wat te doen tijdens je citytrip in Parijs?

 1. Musée Rodin

In August Rodins voormalige thuisbasis ontdek je een adembenemende verzameling
van zijn werken. Het museum is gevestigd in het prachtige Hôtel Biron. De
gedetailleerde architectuur en de sierlijke tuin zorgen alvast voor een indrukwekkend
decor. Zowel binnen als buiten kan je Rodins belangrijkste werken bewonderen. In de
weelderige tuin komen de indrukwekkende beelden haast tot leven. ‘De Hellepoort’ en
‘De Denker’ zijn slechts enkele meesterwerken die je hier kan bezichtigen. Wie gratis
het Musée Rodin wil bezoeken, kan dat op de eerste zondag van de maand.

  

2. Montmartre

Op de gelijknamige heuvel ligt de wijk Montmartre. Enige tijd geleden was Montmartre
nog een dorpje op zich. De inwoners interpreteerden Napoleons strenge regelgeving
aanzienlijk vrijer dan elders. Zo werd Montmartre al snel een toevluchtsoord voor wie
drank of erotisch vertier zocht. De lage huurprijzen trokken op hun beurt heel wat
kunstenaars aan. Het dorp werd ondertussen een wijk van Parijs maar de schilders,
straatartiesten en de horeca zijn gebleven. Het is dan ook de plaats bij uitstek om jezelf
te laten vereeuwigen in een grappige karikatuur of een beeldig portret.

3. Bois de Boulogne

Ook natuurliefhebbers komen in Parijs aan hun trekken. Bois de Boulogne is de groene
oase van de stad. Dit park is zo gigantisch dat je haast zou geloven dat je in een echt
bos wandelt. Het is dan ook de perfecte locatie voor een zomerse picknick. Verder kan
je er ook een bootje huren, een hapje eten in één van de restaurants of genieten van
het openluchttheater. Maar niet alleen in de zomer valt hier wat te beleven; elk seizoen
kan je hier genieten van een adembenemende wandeling, van kleurrijke herfst tot
winterse sneeuwpracht.

4. Moulin Rouge

In de rosse buurt van Parijs, op de Bouevard de Clichy, vind je de Moulin Rouge. Het
theater heeft zijn naam niet gestolen en is te herkennen aan de rode molen die het dak
siert. Het gerennomeerde cabarettheater opende de deuren voor het eerst in 1889.
Later speelde de Moulin Rouge een aanzienlijke rol in de cabaretwereld en dook op in



verschillende films en boeken. Zoveel jaren later kan je er nog steeds genieten van
hoogstaand staaltje cabaret.  

  

5. MARAIS 

Tussen de vele historische gebouwen verschuilt zich de hippe buurt Marais. Slenter
door de sfeervolle straatjes en laat je verrassen door gezellige antiek- en
designwinkeltjes. Voor een instagramwaardige koffiebar is Marais de place to be! Voor
wie het wat straffer mag, zijn de trendy cocktailbars een aanrader. Je hoeft namelijk niet
op de Bahamas te vertoeven om een lekkere cocktail geserveerd te krijgen. Ook in
Parijs kennen ze de kneepjes van het vak. De wijken Marais en Pigalle zijn niet-te-
missen locaties om van een frisse cocktail te genieten. Het moment bij uitstek hiervoor
is in januari tijdens de Paris Cocktail Week.

6. De Seine

De Seine kronkelt vrolijk door het hart van Parijs. Op een zonnige dag is er dan ook
niets leukers dan de stad bezichtigen vanop het water. Je kan tal van originele
rondvaarten boeken. Zo steken de Parijzenaren de ‘hop on, hop off’ bussen in een
nieuw, spetterend jasje; de ‘hop on, hop off’ boten. De Bourgondiërs onder ons
verleiden ze dan weer tot een rondvaart met gastronomisch diner.



  

7. RUE DES MARTYRS

Wie de restaurantbezoekjes even beu is, moet op de Rue des Martyrs zijn. Je stuit op
dit authentieke martkje wanneer je de Montmartre afdaalt. Hier vind je onder andere
verse vis, fruit, kazen en al wat je maar wil. Rondom het marktje kan je snuisteren in
chique boutiekjes en authentieke pattiseries. Kortom, hier stel je de ideale picknick
samen of vind je een leuk souvenir voor de thuisblijvers.  

8. Louvre

Op jouw lijstje van bezienswaardigheden kan natuurlijk ’s werelds grootste én best
bezochte museum niet ontbreken: het Louvre. Dit voormalig paleis opende in 1793 haar
deuren als museum. De gevarieerde kunstcollectie werd onderverdeeld in acht
afdelingen: van oudheid tot de eerste helft van de 19e eeuw. Tal van bekende werken
worden hier tentoongesteld, waaronder de wereldberoemde Mona Lisa.

  

9. Notre Dame

De Notre Dame is het symbolische hart van Parijs. De eerste steen werd gelegd in 1163



en daarmee behoort de Notre Dame tot de oudste bezienswaardigheden van Parijs. Het
exterieur van de Gotische kathedraal wordt getypeerd door talloze verfraaiingen en
beelden. Binnenin de kathedraal kan je drie relikwieën van Christus’ kruisiging
bezichtigen: een stuk uit het kruis van Jezus, zijn doornenkroon en één van de
gebruikte nagels. Wie zich ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ wil wanen, kan de
toren beklimmen.

  

10. Basilique du Sacré-Coeur

Bovenop Montmatre floreert de basilique du Sacré-Coeur. Wie de basiliek wil
bezichtigen, wacht een stevige beklimming. De weg naar boven, die bestaat uit 222
treden, wordt ook wel eens de hemelvaart genoemd. Voor wie de trap niet ziet zitten, is
er een ideaal alternatief voorzien, namelijk de kabeltrein Funiculaire de Montmartre.
Toch wordt de inspanning ruimschoots gecompenseerd door het adembenemende
uitzicht en de spierwitte basiliek. Deze werd binnenin rijkelijk versierd met magnifieke
schilderijen en levensechte beeldhouwwerken. Het paradepaardje van de basiliek is
ongetwijfeld het indrukwekkende plafond, namelijk een gigantische, kleurrijke
mozaiekafbeelding van Jezus. Door al dit moois zou je haast niet geloven dat deze
basiliek uit grauwere tijden gerezen is. De Parijzenaars bouwden de basiliek namelijk
als wedergeboorte van hun zelfvertrouwen en ter nagedachtenis van de vele
slachtoffers van de Frans-Duitse oorlog in 1870.

11. Champs-Elysées

Op de breedste en de bekendste laan van Parijs moet je hoe dan ook geweest zijn. Hier
vind je niet alleen prestiegeuze modewinkels zoals Louis Vuitton en Armani, maar ook
de Arc de Triomphe. Deze werd in 1806 gebouwd ter ere van Napoleons overwinning in
Austerlitz. Bovenop de Arc de Triomphe kan je genieten van een spectaculair uitzicht
over de stad. ’s Avonds wordt het monument prachtig verlicht en komt de
gedetailleerde architectuur nog beter tot zijn recht.



  

12. Opéra Garnier

Opéra Garnier is een van de opvallendste gebouwen van Parijs. De opera mag zich de
thuis van ‘het Spook van de Opera’ noemen en is een echte verwennerij voor
operafanaten. Als je niet van opera houdt, niet getreurd: dit gebouw is hoe dan ook een
bezoekje waard. Met haar rijkelijk verguld, marmeren interieur en kleurrijke fresco’s laat
de Opéra Garnier een indruk na die je niet snel zal vergeten. Alsof dat nog niet genoeg
is, werd de facade rijkelijk versierd met bustes van allerlei bekende componisten.

13. Galeries Lafayette

Voor de shopping queens onder ons is Galeries Lafayette een echt aards paradijs. Het
warenhuis opende voor publiek in 1893. Vandaag de dag heb je er de keuze uit maar
liefst 75 000 merken. Geen paniek als je gezelschap niet van winkelen houdt: met de
magnifieke gouden balkons en lichtrijke koepels zijn ze ongetwijfeld wel even zoet.

14. Passages



Je hoeft niet altijd in de rij te staan voor een bezienswaardigheid. Wanneer je van de
ene naar de andere bezienswaardheid rent, passeer je de mooiste passages. Deze
overdekte winkelstraatjes typeren Parijs. Één van de bekendste passages is de Galerie
Vivienne. Met haar vele, kleurrijke mozaïeken, rondbogen en lichtrijke koepels heerst er
in deze nedentiende-eeuwe winkelstraat meteen een gezellige sfeer.

  

15. Marché Puces de Saint-Ouen

In Parijs kan je menig vlooienmarkten ontdekken. Antiekliefhebbers snuisteren de
marktjes af op zoek naar die ene kostbare, antieke schat. Anderen neuzen wat rond en
stuiten op een origineel souvenir. De bekendste vlooienmarkt van Parijs is ongetwijfeld
de Marché Puces de Saint-Ouen. Deze antiekmarkt bestaat uit verschillende markten.
In totaal vind je er meer dan 2000 winkeltjes in prachtige, pittoreske markthallen en
straatjes.

16. Begraafplaats Père Lachaise

Een begraafplaats is niet meteen het eerste waar je aan denkt tijdens een citytrip. Toch
is Cimentière Père Lachaise zéker een bezoekje waard. Jaarlijks brengen duizenden
fans een laatste eerbetoon aan onder andere Edith Piaf, Oscar Wilde, Jim Morrisson en
nog veel beroemdheden die hier de eeuwige rust vonden. De begraafplaats op zich is
een wondermooie plaats. De vele bomen en elegante architectuur zorgen voor een
charmant en vredig decor.



  

17. Pattiseries

Wie aan frankrijk denkt, denkt aan croissants. Vergeet dus tijdens je citytrip zeker niet
om een authentieke pattiserie te bezoeken. Je kan er genieten van vers gemaakte
brioches, croissants en allerlei andere verrukkelijke gebakjes. Een ander typisch Frans
staaltje pattiserie zijn de macarons. Deze luchtige koekjes vind je er in duizenden
smaken en alle kleuren van de regenboog.

18. Jardin des plantes

Wie de drukte van de stad even wil ontvluchten, moet in de botanische tuin zijn. Dit
groen paradijs staat elke lente in bloei, en dat sinds 1626. De tuin van 28 are huist maar
liefst 10.000 plantensoorten. Voor wie graag het praktische aan het aangename
koppelt, is het ook de plaats bij uitstek voor een zomerse picknick!

19. Palace Versailles

Op de lijst van werelderfgoed pronkt het Kasteel van Versailles. Het gebouw werd in
1624 opgetrokken als jachtslot maar Lodewijk XIV transformeerde het daarna tot een
gigantisch kasteel. Vandaag de dag dient het kasteel als museum. Als bezoeker kan je
er proeven van de rijkdom en het weelderige leven dat hier vroeger werd geleid. De
beschilderde plafonds, marmeren zuilen en het rijkelijk verguld interieur zullen je
ongetwijfeld meeslepen in dit pareltje Franse barok. De overweldigende schoonheid
beperkt zich echter niet tot het kasteel zelf. Buiten word je verrast door de
wereldberoemde, symmertische tuin van omstreeks 815 hectare. Een bezoek aan het
kasteel wordt helaas vaak voorafgegaan door lange wachtrijen, maar wanneer je het
Kasteel van Versailles verlaat, is dat gegarandeerd het laatste wat je je herinnert.



  

20. Centre Georges Pompidou

Liefhebbers van moderne kunst kunnen in Centre George Pompidou terecht. De bouw
van dit exentriek gebouw werd in 1977 afgerond. Binnenin kan je het Musée National
d’Aart Moderne bezoeken. Hier kan je de grootste collectie aan moderne kunst binnen
Europa aanschouwen, met namen als Picasso, Kandinsky, Warhol en nog veel meer.
Maar ook als je niet in moderne kunst geinteresseerd bent, is dit exentriek gebouw en
de nabije omgeving hoe dan ook een bezoek waard.

  

21. Eiffeltoren

Laats op onze lijst maar zeker niet minst bekend; de Eiffeltoren, hét symbool van Parijs.
Dit magnifieke bouwwerk kan natuurlijk niet ontbreken aan jouw bezoek aan Parijs. Met
haar 317 meters hoog biedt ze een prachtig uitzicht over de eeuwige lichtstad. De
sportievelingen kunnen de trap nemen tot op het tweede platform. Wie van het uitzicht
op de top wil genieten, moet de lift nemen. Om lange wachttijden te vermijden, kan je
vooraf tickets reserveren. Zo niet, reken je best 2 à 3 uur voor je bezoek. Al goed heb je
dan wel ruim de tijd om het perfecte vakantiekliekje te maken!



Tips

Schrijf hier je tips en voeg deze bij thuiskomst toe aan Take A Trip, zo help je toekomstige reizigers die een citytrip
plannen naar  Parijs
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