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Parijs
Parijs heeft weidse 

vergezichten en indruk-
wekkende pleinen en 
boulevards, maar ook 

pittoreske dorpse wijken 
met kronkelende steegjes 
en romantische pleintjes. 

Geniet van kunst in het 
Louvre, beklim de 

Eiffeltoren of bezoek de 
Notre-Dame en Sacré-
Coeur. Parijs biedt je 

kunst, cultuur,heerlijk eten 
en de bijzonderste plekjes.

• De Top10-selectie van 
onbetwiste hoogtepunten

• De beste hotspots:  
van de gezelligste buurten 

tot de mooiste musea
•Verken de stad per wijk
• Met stadswandelingen 

en insider tips
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36 TOP 10-SELECTIE

1 Arc de Triomphe
www.paris-arc-de-triomphe.fr

Napoleons iconische boog aan de voornaamste 
verkeersas van de stad vormt het middelpunt 
tijdens nationale vieringen en biedt een indruk
wekkend uitzicht over Parijs.

Na de slag bij Austerlitz in 1805 beloofde Napoleon 
zijn troepen: ‘Jullie marcheren onder zegebogen 
door huiswaarts.’ De 50 m hoge Arc de Triomphe 
werd dertig jaar later voltooid toen Louis-Philippe, 
de laatste koning van Frankrijk, de boog opdroeg 
aan de legers van de Republiek en het Franse rijk. 
Later werd de boog gewijd aan de nagedachtenis 
van een tijdens de Eerste Wereldoor-
log gesneuvelde onbekende soldaat 
van de Republiek. ‘O immense kolos, 
uitgehouwen door de geschiedenis! 
Een veelheid van stenen als kroon 
op een veelheid van gloriedaden!’ 
schreef Victor Hugo al, en de pilaren 
van de boog dragen inderdaad de 
namen van honderden Franse helden 
en de veldslagen waarin zij streden.

Meer dan 150 jaar markeerde de 
boog het einde van een perspectief, 
dat zich vanaf de Arc de Triomphe du 
Carrousel nabij het Louvre uitstrekte 
langs de place de la Concorde en de 
Champs-Élysées. In 1989 verrees in 
het verlengde van deze zichtas de 
enorme Grande Arche de la Défense, 
als het middelpunt van de nieuwe 
zakenwijk van Parijs.
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37ARC DE TRIOMPHE

Na het beklimmen van de 284 treden naar de 
mezzanine (de trap is smal en er kunnen lange rijen 
staan) vertelt de expositie ‘Tussen Oorlog en Vrede’ 
het verhaal van de geschiedenis en de bouw van de 
boog. Interactieve video’s tonen de details en bas-
reliëfs op het fronton, waaronder Cortots Triomf 
van Napoleon en het vertrek der vrijwilligers uit 
Marseille in 1792, aan wie het volkslied zijn naam 
dankt. Er hangt ook een camera waarop te zien 
is hoe de mensen beneden langs het graf van de 
onbekende soldaat lopen. Zijn as werd hier in 1921 
bijgezet en sinds 1923 wordt elke avond om 18.30 
uur de eeuwige vlam opnieuw ontstoken.

Na nog een aantal treden sta je boven op de 
boog en heb je een schitterend uitzicht over de 
stad en met name over de twaalf avenues die 
vanaf het monument straalsgewijs uitlopen en het 
gebied zijn naam geven: l’Étoile, de ster.

A6H BPlace Charles de Gaulle, 75008 C01 55 37 73 
77 DApr-sept dag. 10-23; jan-mrt, okt-mrt 10-22.30 uur 
Gesl. 1 jan., 1 mei, ochtend van 8 mei, ochtend van 14 juli, 
ochtend van 11 nov, 25 dec JGemiddeld 
FCharles de Gaulle-Étoile G22, 30, 31, 52, 73, 92 
NWinkel en toiletten in mezzanine
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82 DE BESTE HOTSPOTS
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g Wandeling langs 
het Canal Saint-
Martin
Deze 19eeeuwse waterweg doorkruist maar liefst vier 
verschillende arrondissementen in het noordoosten van 
Parijs, en vormt de verbinding tussen het Canal de l’Ourcq 
en de Seine. De wijk SaintMartin ligt in het tiende arron
dissement, tussen Gare du Nord en République. Hier kun 
je een wandeling maken langs de oevers van dit schil
derachtige, met bomen omzoomde kanaal. 

Er zijn 9 sluizen die een verschil in waterpeil van 25 meter 
overbruggen. Het kanaal is onder andere bekend vanwege de 
film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, en de oude fabrie-
ken en arbeiderswoningen aan weerszijden van het kanaal. 
Het mooiste en smalste gedeelte begint ten zuiden van de 
place de la Bataille de Stalingrad. Op zondag is dit gedeelte 
vaak autovrij en dan komen – bij goed weer – veel Parijzenaren 
hier picknicken of wijn drinken.

Begin de wandeling bij metrostation Jaurès. Loop vanaf 
daar westwaarts via de quai de Jemmapes naar het Canal 
Saint Martin. Loop verder in zuidelijke richting. 
Steek de tweede brug over en wandel langs de vrolijk 
gekleurde winkels van de Quai de Valmy.

Je passeert de Jardin Villemin, een klein buurtpark, en de 
Récollets-sluizen

Steek hier weer over naar de oostoever van het kanaal en 
ga een hapje eten bij het beroemde Hôtel du Nord (102 quai 
de Jemmapes) of ga koffie drinken bij het populaire Ten Bel-
les (10 rue de la Grange aux Belles).
Loop vanaf Ten Belles zuidwaarts de rue Bichat in en neem 
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83WANDELING LANGS HET CANAL SAINT-MARTIN

de eerste straat rechts, terug naar het kanaal. Steek schuin rechts 
de voetgangersbrug over naar de andere oever zodat je weer op de 
quai de Valmy komt.

Loop een klein stukje in noordelijke richting langs het kanaal en duik 
links de rue de Marseille in, een waar paradijs voor modeliefhebbers 
met winkels van Agnès B, Maje, Claudie Pierlot.

Loop terug richting het kanaal en vervolg je weg zuidwaarts. Je pas-
seert eerst een sluisbrug en komt vervolgens uit bij de romantische 
Pont d’Amelie, waar scènes uit de beroemde gelijknamige film zijn 
opgenomen.

Nabij de place Frederick Lemaitre verdwijnt het kanaal onder de grond, 
tot het weer bovengronds uitkomt in de jachthaven Paris Arsenal. 
Loop vanaf de Pont d’Amelie via de rue Léon Joulhaix naar de place 
de la République. Daar kun je de metro naar je volgende bestemming 
nemen of zuidwestwaarts via de rue du Temple de hippe wijk Le 
Marais gaan verkennen. 

Afstand ca. 2,5 km Tijd afhankelijk van winkel- en horecabezoek 
Beginpunt metrostation Jaurès 
Eindpunt metrostation République 
Lunch Hôtel du Nord B102 quai de Jemmapes, 75010 C01 40 40 78 78

Parijs wat en hoe deze(06).indd   83 12-04-18   13:36



VK Wat & Hoe Stedentrip-Parijs.indd   2 19-04-2018   11:27:26



VK Wat & Hoe Stedentrip-Parijs.indd   2 19-04-2018   11:27:26



64 DE BESTE HOTSPOTS

De fraaiste  
uitzichten
n Arc de Triomphe (P3637)

n Centre Georges Pompidou (6e verd.; P3839)

n Koepel van Les Invalides (P42)

n La Grande Arche de la Défense (P123)

n Institut du Monde Arabe (P91)
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65DE FRAAISTE UITZICHTEN

n Palais de Chaillot (P128)

n SacréCoeur (P5253)

n La Tour Eiffel (P5455)

n Tour Montparnasse (P108109)

n Torens van de NotreDame (P48–49)
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30 REISWIJZER

GELD
De Franse munteenheid is de euro. Er zijn voldoende gelduitgifteautoma-
ten om geld te pinnen met je bankpas. Creditcards worden vrijwel overal 
geaccepteerd. 

Praktische tips

FOOIEN

TOERISTENBUREAUS
Pyramides Welcome Center (hoofdkantoor)
Office de Tourisme de Paris, 25 rue des Pyra-
mides, 75001 Parijs 
nl.parisinfo.com 
C01 49524263 
DMei-okt dag. 9-19, nov-apr dag 10-19 uur

Gare du Nord Welcome Centre
18 rue de Dunkerque, bij sporen 7-9 waar 
internationale treinen aankomen 
D Dag. 8-30-18.30 uur

Reception du Caroussel du Louvre
99 rue de Rivoli, alleen informatie, geen ver-
koop tickets en toegangsbewijzen. 
D Dag. 10-20 uur.

ja   3 Nee   5
Hotel (bediening inbegrepen) 3 wisselgeld
Restaurant (bediening inbegrepen) 3 wisselgeld
Café/bar (bediening inbegrepen) 3 wisselgeld 
Taxi 3 1 1,50
Rondleiding 3 1 1,50 
Kruier 3 1 1,50
Toilet 3 wisselgeld
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POST EN INTERNET
Postkantoren zijn herkenbaar aan een geel bord met het opschrift ‘La Poste’. Het 
hoofdkantoor (52 rue du Louvre) is geopend ma-za 7.30-18, zo 10-18 uur. Het filiaal 
op 71 avenue des Champs-Élysées is geopend ma-vr 9-19 en za 10-13 uur.
In Parijs vind je tal van internetcafés. De cafés van keten Milk (www.milklub.com) 
zijn 24 uur per dag geopend en te vinden op diverse locaties, zoals Les Halles 
(31 boulevard Sébastopol) en Montparnasse (5 rue d’ Odessa). Veel hotels, bars 
en restaurants bieden gratis wifi aan en in sommige publieke ruimten zijn wifi-
hotspots.

TELEFOON
Alle telefoonnummers in Frankrijk hebben 10 cijfers. De nummers in Parijs en 
Île-de-France beginnen met 01. Er bestaan geen netnummers, je hoeft alleen het 
abonneenummer te kiezen. Vanaf 2017 zijn belminuten en databundels van Neder-
landse providers vaak ook geldig in Frankrijk en de hele EU. Check dit voor vertrek 
bij je provider..

Alarmnummers  Landennummers
Algemeen 112 Toets 00 gevolgd door:
Politie 17 Frankrijk: 33
Brandweer 18 Nederland: 31
Ambulance 15 België: 32
Dokter (24-uursdienst) 01 47 07 77 77 

AMBASSADES
Nederland C01 40 62 33 00 België C01 44 09 39 39

GEZONDHEID 
Zon Juli en augustus zijn de zonnigste (en heetste) maanden. Bedek je huid of 
gebruik een zonnebrandcrème en drink voldoende water.
Geneesmiddelen Apotheken (pharmacies) zijn herkenbaar aan het groene kruiste-
ken. Ze hebben gekwalificeerd personeel dat in staat is medisch advies te geven, 
eerste hulp te verlenen en een verscheidenheid aan medicatie voor te schrijven. 
Sommige medicijnen zijn echter alleen op recept verkrijgbaar (ordonnance).
Drinkwater Het kraanwater in Parijs (en in heel Frankrijk) is veilig om te drinken. 
Drink echter nooit water uit een kraan met het opschrift eau non potable (geen 
drinkwater). Mineraalwater is niet duur en overal verkrijgbaar.

31PRAKTISCHE TIPS
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