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ALGEMEEN

World famous!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Als groot liefhebber van 
mode, musea en joie 
de vivre was het geen 
verrassing dat Roosje 

Nederland verruilde voor 
de lichtstad. Het liefst 
wandelt ze door de vele 
mooie straatjes op zoek 
naar een fijn terras voor 
een koffie of apéro. 
Ondertussen kent ze de 
stad zo goed dat zelfs 
haar Parijse vrienden 
haar wel eens bellen 
voor een leuk adres.

LOCAL

PARIJS

(Mode)styliste & 
Auteur

Roosje Nieman

Best tips ever!
TIME TO MOMO IN PARIJS
 
Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk 
in. Weet waar je het lekkerste gebak van de stad eet of een lokaal gebrouwen 
biertje drinkt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad 
alleen de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en 
wandel je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de 
leukste conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een 
feel good experience. 100% GOOD TIMES!

NAAR PARIJS!

Jij gaat Parijs ontdekken! De stad van prachtige avenues, wereldberoemde 
monumenten en natuurlijk la vie Parisienne. Natuurlijk beginnen we de dag met 
een kop koffie en een croissant op een terras, net als de locals. We shoppen in 
prachtige winkels, van zaken van beroemde couturiers tot kleinere vintage-
boetiekjes in de mooie wijken. Een museumbezoek mag niet ontbreken, net als 
een wandeling door een van de vele tuinen en parken. Lekker eten, of genieten 
van een goed glas wijn, dat kan in Parijs echt overal. Wij laten je zien waar.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken 
en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs onze favoriete restaurants, cafeetjes, musea, winkels 
en bezienswaardigheden: langs de plekken waar we zelf graag komen en een 
leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.
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ROUTE 1 > BATIGNOLLES & MONTMARTRE p. 18
Batignolles is een woonwijk met een fijn park. In Mont-
martre vind je kronkelende straatjes en de Sacré-Coeur.

ROUTE 2 > RUE DES MARTYRS, GRANDS 
 BOULEVARDS, LOUVRE & MADELEINE p. 38
Ga brunchen in de Rue des Martyrs, shoppen op de 
Grands Boulevards en sla het Louvre niet over.

ROUTE 3 > LES HALLES & LE MARAIS p. 58
Rondom Forum des Halles is veel bedrijvigheid. Le Marais is charmant 
met herenhuizen, steegjes, bistro’s, leuke winkeltjes en kleine musea.

ROUTE 4 > NOTRE-DAME, QUARTIER LATIN & 
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS p. 78
Bezoek de Notre-Dame, Jardin des Plantes en Jardin du 
Luxembourg en geniet van de sfeer in het Quartier Latin.

ROUTE 5 > EIFFELTOREN, INVALIDES & 
CHAMPS-ÉLYSÉES p. 98
Historische gebouwen, monumenten, musea en een recreatiegebied 
voor wandelaars, fietsers en skaters langs de Seine.

ROUTE 6 > BELLEVILLE, CANAL SAINT-MARTIN & 
MÉNILMONTANT p. 118
Belleville is een arbeiderswijk met buurtcafés en populaire parken. Canal 
St.-Martin is hip met leuke winkels en restaurantjes.

het beste van parijs in 6 routes



BATIGNOLLES & 
MONTMARTRE

1  Marché des Batignolles
2  Les Puces des Batignolles
3  Le Club des Cinq
4  Les Caves Populaires
5  LE BAL
6  Cimetière de Montmartre
7  Terrass Hotel
8  Tombées du Camion
9  Café des Deux Moulins
10  Rose Bunker
11  Caratello
12  Cinéma Studio 28
13  L’Atelier
14  Orpiment
15  Villa Léandre
16  Marcel
17  Le Très Particulier
18  Place Dalida
19  Bululu Arepera
20  Au Lapin Agile
21  Les vignes de Montmartre
22  Musée de Montmartre
23  Soul Kitchen
24  Place du Tertre
25  Basilique du Sacré-Coeur
26  Hardware Société
27  L’Été en Pente Douce
28  Halle Saint-Pierre
29  Marché Saint-Pierre
30  La Fourmi
31  Héroïnes
32  Cuillier
33  Spree
34  Le mur des je t'aime
35  Librairie des Abbesses
36  Coquelicot
37  Aloy Aloy
38  Le Coq Rico
39  Le Moulin de la Galette

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ PLACE DU TERTRE + BASILIQUE DU SACRÉ-COEUR + LE MUR DES 

JE T'AIME + CIMETIÈRE DE MONTMARTRE + LA FOURMI

I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Time to enjoy!

TIPS
// ’s Ochtends zijn veel 

winkeltjes nog niet open
// Mix van opkomende 

woonwijk & het levendige 
Montmartre

// Klimmen en 
dalen

ROUTE 1
BATIGNOLLES & 
MONTMARTRE

OVER DE ROUTE
Deze route loopt door het 17e (Batignolles) en het 18e (Montmartre) arrondisse-
ment. Het stuk door Batignolles is vooral interessant als je al vaker in Parijs bent 
geweest en eens een opkomende woonwijk met leuke winkels en hippe 
restaurants wilt bekijken. Als je voor het eerst in de stad bent, kun je de route 
ook starten vanaf adres 6 en alleen kunstenaarswijk Montmartre bekijken. 

dE wijken
In de woonwijk Batignolles vestigen zich steeds meer jonge gezinnen. Zij 
ontmoeten elkaar in de hippe restaurants. Het leukste stuk van de wijk ligt 
tussen de markthal en het Parc des Batignolles, waar veel cafés en winkeltjes 
zijn. Rondom dit park zijn geregeld activiteiten, bijvoorbeeld antiekmarktjes.

La butte (de heuvel) van Montmartre, in het 18e arrondissement, torent hoog 
boven alles uit. Met de kronkelende straten en mooie vergezichten was deze 
wijk een eeuw geleden nog een dorp buiten Parijs. Eind 19e eeuw vestigden 
zich hier kunstenaars als Cézanne, Van Gogh, Renoir en Toulouse-Lautrec. Die 
laatste legde het theaterleven vast in zijn tekeningen. Nog steeds oefent 
Montmartre aantrekkingskracht uit op artistiekelingen. Er wonen dan ook veel 
schilders, fotografen, regisseurs en journalisten. Deze sfeer is te proeven op 
Place du Tertre. Een bezoek aan la butte betekent klimmen en dalen door 
steegjes. De beloning is groot, want vanaf het hoogste punt van Parijs bij de 
Sacré-Coeur is het uitzicht spectaculair.

Montmartre is gezellig door de diversiteit aan winkels en cafés. Op Place des 

Abbesses, het niet-toeristische hart van de wijk, zorgen straatmuzikanten voor 
een goede sfeer. Ook de mooie architectuur in de Avenue Junot en Villa 

Léandre draagt bij aan het unieke karakter. Veel buurtbewoners kennen elkaar 

en dat zorgt voor een dorps gevoel. Specifieke feesten van Montmartre, 
zoals het Fête des Vendanges, laten de lokale cultuur zien. De wijk staat ook 
bekend om het nachtleven. Rondom de Moulin Rouge en Place Pigalle tref 
je voornamelijk nachtclubs en seksshops aan, maar daartussen zijn leuke 
adressen voor een gezellige avond. Bij de show van de Moulin Rouge kun je 
de sfeer van deze wijk te ervaren.

18
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 >> ETEN & DRINKEN

 >> SHOPPEN

 >> LEUK OM TE DOEN

legenda

37

20  Wat gaat er toch schuil achter dit mooie roze huisje met groene luiken? Elke 
avond om 21.00 uur kun je in Au Lapin Agile een cabaretvoorstelling bijwonen. 
Lokale artiesten zingen allerlei Franse chansons en nemen je zo mee terug naar 
het Montmartre van vroeger. Als je van Franse muziek houdt, is dit een plek 
waar je geweest moet zijn.
22, rue des saules, 18e arr., www.au-lapin-agile.com, telefoon 0146068587, open di-

zo 21.00-1.00, entree € 28, metro abbesses / lamarck coulaincourt

24  Montmartre was ooit zeer geliefd bij dichters en schilders. Misschien dat het 
daarom op het drukke, toeristische Place du Tertre tegenwoordig wemelt van 
‘kunstenaars’ die je portret willen tekenen. Ook de souvenirwinkels en cafés op 
het plein maken gretig gebruik van het rijke artistieke verleden van deze buurt.
place du tertre, 18e arr., metro abbesses

28  In de 19e eeuw was de Halle Saint-Pierre het centrum van de handel in 
stoffen. Nu biedt de prachtige glas- en metaalconstructie onderdak aan het 
Musée d’Art brut et d’Art singulier. Je kunt hier tijdelijke exposities zien, een 
workshop volgen of op je gemak je krant lezen in het gezellige (eet)café. Neem 
zeker ook een kijkje in de boekwinkel met fraaie ansichtkaarten.
2, rue ronsard, 18e arr., www.hallesaintpierre.org, telefoon 0142587289, open ma-vr 

11.00-18.00, za 11.00-19.00, zo 12.00-18.00, entree galerie gratis, metro anvers

34  In een kleine, openbare tuin achter de Place des Abbesses, de Square Jehan 
Rictus, is in het jaar 2000 Le mur des je t’aime gemaakt: de muur van de 
liefde, waarop 311 keer ‘ik hou van jou’ staat, in alle talen en alle dialecten van 
de wereld. Het is misschien even zoeken, maar ook het Nederlands staat er 
ergens tussen!
place des abbesses, 18e arr., www.lesjetaime.com, open ma-vr 8.00-20.30, za-zo 

9.00-20.30, metro abbesses

ROUTE 1 > BATIGNOLLES & MONTMARTRE
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ROUTE 1 > BATIGNOLLES & MONTMARTRE

BEZIENSWAARDIGHEDEN

6  De mooie en bekende begraafplaats Cimetière de Montmartre werd 
geopend in 1825. Hier liggen heel wat bekende mensen, zoals Emile Zola, 
Heinrich Heine en Edgar Degas. Een bijzondere plek, waar je de hordes toeristen 
die rondom de Sacré-Coeur zwermen even achter je kunt laten.
20, avenue rachel, 18e arr., equipement.paris.fr/cimetiere-de-montmartre-5061, 

telefoon 0153423630, open 6 nov-15 mrt ma-vr 8.00-17.30, za 8.30-17.30, zo 9.00-

17.30, 16 mrt-5 nov ma-vr 8.00-18.00, za 8.30-18.00, zo 9.00-18.00, entree gratis, 

metro place de clichy

15  Het mooie doodlopende straatje Villa Léandre trekt meteen je aandacht. De 
Engels aandoende bouwstijl valt op omdat bakstenen huizen vrijwel nergens 
anders in Parijs voorkomen. Vroeger heette het Villa Junot, maar later is het 
vernoemd naar een bekende figuur uit Montmartre: de humorist Léandre.
villa léandre, 18e arr., metro lamarck coulaincourt

18  Place Dalida ligt verscholen achter het Château des Brouillards en wordt 
gesierd door een beeld van zangeres Dalida. Zij is een groot begrip in Frankrijk, 
en helemáál in Montmartre, waar ze lang gewoond heeft en waar ze ook 
gestorven is. Haar liedjes klinken vaak op de radio door de wijk. Ze ligt begraven 
op de begraafplaats van Montmartre.
place dalida, 18e arr., metro abbesses / lamarck coulaincourt

21  Tweeduizend jaar geleden introduceerden de Romeinen wijngaarden in Parijs. 
Wijnproductie was toen een lucratieve bezigheid. Vanaf de 18e eeuw liet de 
kwaliteit steeds meer te wensen over; de kwantiteit werd belangrijker. Tegen-
woordig zijn er nog tweeduizend wijnstokken over in Montmartre: les vignes 

de Montmartre. Mocht je ooit een Clos Montmartre in je bezit krijgen, bewaar 
‘m dan als souvenir, want een grand cru is het zeker niet!
hoek rue des saules en rue saint-vincent, 18e arr., metro lamarck caulaincourt

22  Musée de Montmartre herbergt de collectie van de in 1886 opgerichte 
Vereniging van Geschiedenis en Archeologie. De verzameling geeft een goed 
overzicht van de artistieke, politieke en religieuze geschiedenis van de wijk. Je 

18
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ROUTE 1 > BATIGNOLLES & MONTMARTRE

vindt er een replica van het oude dorp, een verzameling Clignancourt porselein 
en een prachtige collectie affiches uit de gouden eeuw van Montmartre.
12-14, rue cortot, 18e arr., www.museedemontmartre.fr, telefoon 0149258939, open 

dagelijks half sep-half mei 10.00-18.00, half mei-half sep 10.00-19.00, entree € 9,50, 

metro lamarck caulaincourt

25  De romaans-byzantijnse Basilique du Sacré-Coeur werd gebouwd ter ere 
van het Heilig Hart en om vergiffenis te vragen voor het bloed dat was vergoten 
tijdens de Frans-Duitse oorlog en de daaropvolgende Commune (een revolutio-
naire regering die heerste over Parijs). Dankzij een nationale inzameling kon 
men in 1876 beginnen met bouwen. De kerk herbergt een schat aan kostbaar-
heden. Vanaf de trappen heb je een prachtig uitzicht over Parijs.
35, rue du chevalier de la barre, 18e arr., www.sacre-coeur-montmartre.com, telefoon 

0153418900, open dagelijks 6.00-22.30, entree gratis, metro abbesses

39  In de 16e eeuw bepaalden windmolens het karakter van Montmartre. Ze 
werden gebruikt om tarwe te malen en druiven te persen. Helaas zijn er van 

deze molens maar een paar overgebleven, waaronder Le Moulin de la Galette. 
In het restaurant dat er nu zijn intrek heeft genomen, kun je prima eten.
83, rue lepic, 18e arr., www.lemoulindelagalette.fr, telefoon 0146068477, open 

dagelijks 12.00-14.30 & 19.00-23.00, metro blanche / abbesses

ETEN & DRINKEN

2  Omdat de brunch bij Les Puces des Batignolles zo populair is, liggen er 
inmiddels twee filialen tegenover elkaar. De brunch bestaat uit een mandje 
‘zoet’ met croissants en jam, een hartig hoofdgerecht met burgers en/of ei, 
en daarbij koffie, thee of verse jus. Alles wordt geserveerd op vrolijk gekleurd 
servies.
110, rue legendre, 17e arr., fb les puces des batignolles, telefoon 0142266226, 

open ma-vr 8.00-2.00, za-zo 10.00-2.00, prijs € 18, metro rome / brochant

3  Le Club des Cinq is populair onder de yuppen uit deze buurt. Ze komen 
hier graag voor een brunch of diner. Binnen kijk je je ogen uit bij de kleurige 
versiering. Overal hangen plaatjes van stripfiguren. De naam van de bistro 
komt van De vijf, de populaire Britse kinderboekenreeks van Enid Blyton. 
Bestel de cheeseburger of de zalmburger: beide zijn heerlijk! 
57, rue des batignolles, 17e arr., www.leclubdes5.fr, telefoon 0153049473, open di-

wo 12.00-14.30 & 19.30-22.30, do-vr 12.00-14.30 & 19.30-23.30, za 12.00-16.00 & 

19.30-23.30, zo 12.00-16.00 & 19.30-22.30, prijs € 16, metro rome / brochant

4  Les Caves Populaires is een gezellig buurtcafé, waar je vooral veel stu-
denten zult aantreffen. Bestel een kaasplankje en een glas wijn en knoop een 
praatje aan met je buurman.
22, rue des dames, 17e arr., fb les caves populaires, telefoon 0153040832, open 

ma-za 8.00-2.00, zo 11.00-2.00, prijs € 10, metro rome / place de clichy

7  Het Terrass Hotel is in 2015 helemaal gerenoveerd. Op de zevende ver-
dieping is nu een panoramarestaurant, waar je zowel vanbinnen als vanbuiten 
op het terras prachtig over de stad uitkijkt. Voor binnen kun je reserveren via 
de website, voor het terras is reserveren niet mogelijk. Tip: in het weekend 

25
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SHOPPEN

1  De Marché des Batignolles is een overdekte markthal. Je vindt hier Franse 
producten in overvloed: groenten, kaas, vlees, vis… Loop ook zeker langs de 
Iraanse stand in het midden van de markt. De olijven-vijgentapenade daar is 
ongeëvenaard en je mag ’m ter plekke proeven.
96, bis rue lemercier, 17e arr., open di-vr 8.30-13.00 & 15.30-20.00, za 8.30-20.00, zo 

8.30-14.00, metro brochant

8  Tombées du Camion is Frans voor ‘van de vrachtwagen gevallen’. Dit 
curiositeitenkabinet staat dan ook vol veelal ongebruikte, oude, nostalgische 
spullen. Biljartballen, poppenogen, badges, sieraden, blikjes en zakjes kruiden 
– allemaal uit de jaren 30 en 40. Bakken vol keurig gesorteerde rariteiten 
maken dit winkeltje een absolute must om te ontdekken.
17, rue joseph de maistre, 18e arr., www.tombeesducamion.com, telefoon 

0981216280, open dagelijks 13.00-20.00, metro abbesses / blanche

10  Rose Bunker werd opgericht door twee vrienden met een passie voor re-
cycling en vlooienmarkten. De eigenaren zijn meesters in het principe van 
upcycling: het transformeren van oude voorwerpen en materialen in mooie, 
hoogstaande producten. In de winkel waan je je even in een andere tijd tussen 
alle retrospulletjes. Je vindt hier bijvoorbeeld oude telefoons, lavalampen en 
mooie kristallen vazen.
10, rue aristide bruant, 18e arr., www.rose-bunker.fr, telefoon 0142579062, open 

ma 14.00-19.00, di-za 10.45-19.30, zo 12.00-18.30, metro abbesses

13  Bij L’Atelier kun je je eigen schoenen laten ontwerpen door twee broers. 
Zij maken ze vervolgens zelf in het atelier onder de winkel, waar de vloer be-
zaaid is met stukjes leer in alle kleuren. In de winkel kies je het model, de 
kleur en het leer, en binnen drie weken heb je je eigen, unieke paar schoenen 
in handen. 
58, rue lepic, 18e arr., www.chaussures-latelier.com, telefoon 0142239661, open di-

vr 11.00-13.00 & 15.15-19.15, za 11.00-13.00 & 15.15-18.30, metro abbesses / 

blanche

ROUTE 1 > BATIGNOLLES & MONTMARTRE8
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LEUK OM TE DOEN

4  Tussen Les Halles en les Grands Boulevards bevindt zich de altijd levendige 
Rue Montorgeuil. Hier zitten een paar van de beste culinaire speciaalzaken van 
de stad. Stap bijvoorbeeld binnen bij het bekroonde La Maison Stohrer voor 
patisserie, bij La Fermette voor kaas en Nicholas voor wijn. Loop vooral ook even 
de zijstraten in: je zal veel leuke modewinkels, traditionele bistro’s en trendy 
barretjes en restaurants vinden.
rue montorgeuil, 2e arr., metro sentier

9  Een beetje verstopt achter het Centre Pompidou ligt Jardin Anne Frank. 
Deze tuin is een perfect plekje om je even terug te trekken van de drukte. Ga 
op zoek naar de kastanjeboom van Anne Frank. Een stek van de door Anne 
Frank in haar dagboek beschreven kastanjeboom werd hier geplant. In de 
Jardin bevindt zich ook het Musée de la Poupée, een poppenmuseum. 
14, impasse berthaud, 3e arr., equipement.paris.fr, open ma-zo 10.00-20.00, entree 

gratis, metro rambuteau 
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ROUTE 4 > NOTRE-DAME, QUARTIER LATIN & SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

ROUTEBESCHRIJVING 4 (ca. 12,5 km)

Start bij metro Pont Neuf en loop de brug over tot de twee gebouwen aan de 
linkerkant in het midden van de brug. Ga hier Rue H. Robert in naar Place 
Dauphine 1 . Loop links Quai de l'Horloge op, tot aan Boulevard du Palais, waar 
je rechts gaat 2  3 . Je bent nu op l’Île de la Cité 4 . Loop Pont St.-Michel over 
en ga direct links, tot de volgende brug. Ga rechts Rue du Petit Pont in voor 
Parijs vermaak 5 . Loop via Rue St. Julien en Pont au Double naar de Notre-
Dame 6 . Loop hier rond tot aan l’Île St.-Louis voor het beste ijs 7 . Ga Rue des 
Deux Ponts op en neem Pont de la Tournelle. Ga links voor het Institut du Monde 
Arabe 8 . Loop terug naar Quai de la Tournelle en ga links Rue de Pontoise in 
9 . Ga aan het einde van de straat even naar rechts om op Rue Monge uit te 

komen. Volg deze straat, stop even bij de snoepwinkel 10  en wandel tot aan de 
arena’s 11 . Doorkruis ze en neem Rue des Arènes. Steek Rue Linné over naar 
Rue G. de la Brosse en ga aan het eind rechtsaf naar de Jardin des Plantes 12 . 
Neem de uitgang bij Rue Geoffroy, hier is een mooi museum 13 . Steek over 
naar 14  en loop rechtdoor op Rue Daubenton 15 . Loop door naar Rue Mouffetard 
en ga er rechts 16 . Loop door de straat tot aan Place de la Contrescarpe 17 . Hier 
ga je links, via Rue Thouin naar het Panthéon 18 . Op Rue Soufflot ga je naar 
links voor cocktails 19  of meteen rechts voor een bioscoop 20  en een museum 
21 . Loop een stukje terug en sla rechtsaf naar Boulevard St.-Michel. Sla linksaf 
naar het park 22 . Wandel erdoor en neem de uitgang links van de Sénat, zodat 
je over Rue Férou bij St.-Sulpice uitkomt. In Rue du Vieux Colombier kun je leuk 
winkelen 23 . Voor een leuke gin-tonicbar duik je de zijstraten van Rue St.-Sulpice 
in 24 . Ga aan het einde van Rue St.-Sulpice linksaf, steek Boulevard St. Germain 
over voor een van de oudste steegjes van de stad 25  26 . Loop die uit, en neem 
Rue Buci naar links tot aan Rue de Seine 27  28  29 . Ga rechts via Rue de 
l’Échaude en Rue Jacob naar Rue Furstenberg links 30 . Loop door via Rue de 
l’Abbaye rechts tot Place St.-Germain-des-Prés voor een beroemd café 31  en 
Amerikaanse cuisine 32 . Loop via Rue du Dragon naar Rue B. Palissy 33 . Ga 
terug en ga links en dan rechts Rue de Grenelle in voor schoenen 34  of links 
voor kleding 35 . Loop daarna over Rue de Sèvres tot aan Rue Dupin naar links, 
om de dag af te sluiten 36 .
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ook een apotheek die 24 uur per dag open is, een bioscoop, een boekwinkel 
en een soort supermarkt.
133, avenue des champs-élysées, 8e arr., www.publicisdrugstore.com, telefoon 

0144437764, open ma-vr 8.00-2.00, za-zo 10.00-2.00, prijs € 26, metro charles de 

gaulle-étoile

35  Wie wat te vieren heeft, gaat naar Le Chiberta. Guy Savoys stijlvolle restau-
rant is in het bezit van een Michelinster. Je kunt hier genieten van de verfijnde, 
klassieke Franse keuken. Kies bijvoorbeeld voor oesters, duif in bladerdeeg of 
rode mul met zeewierboter. De wijnkaart is uitstekend; de flessen maken hier 
zelfs een belangrijk deel uit van het decor!
3, rue arsène houssaye, 8e arr., www.lechiberta.com, telefoon 0153534200, open 

ma-vr 12.00-14.30 & 19.30-23.00, za 19.00-23.30, prijs menu dégustation € 110, 

metro charles de gaulle-étoile

SHOPPEN

17  Het zeer luxueuze warenhuis Le Bon Marché Rive Gauche wordt het drukst 
bezocht door de Parijzenaren zelf. Alle chique en elegante topmerken zijn hier 
verkrijgbaar. Op een doordeweekse dag kun je er heerlijk rustig en ongestoord 
rondwandelen. Een tweede warenhuis van Le Bon Marché vind je op nummer 
38: La Grande Épicerie de Paris. Dat staat geheel in het teken van de gastrono-
mie. Een absolute must voor iedereen die van koken en lekker eten houdt.
24, rue de sèvres, 7e arr., www.lebonmarche.com, www.lagrandeepicerie.com, 

telefoon 0144398000, open ma-wo & vr-za 10.00-20.00, do 10.00-20.45, zo 11.00-

20.00, metro sèvres babylone

18  Het concept van deze enorme winkel vol design, gadgets en hebbe dingetjes 
voor in huis is overgewaaid uit Londen. In de populaire Conran Shop vind je de 
perfecte mix van designklassiekers en werk van jonge ontwerpers. Altijd leuk 
om even rond te snuffelen.
117, rue du bac, 7e arr., www.conranshop.fr, telefoon 0142841001, open ma-vr 10.00-

19.30, za 10.00-20.00, zo 11.00-19.00, metro sèvres babylone

ROUTE 5 > EIFFELTOREN, INVALIDES & CHAMPS-ÉLYSÉES
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WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE 
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR 
 GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.

zalen. Om te weten wat er zoal op het programma staat, koop je bij een kiosk 
een Pariscope.

Ga voor studentikoze wijnbars en clubs naar de Rue Princesse en Rue des 
Canettes in het 6e arrondissement. Heb je meer zin in grote internationale 
danscafés? Ga dan naar de Grands Boulevards of Place Pigalle. Liever een echte 
nachtclub of een jazzcafé? De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op 
onze website gezet. Van fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine 
kroegen en hippe clubs. Check www.timetomomo.com en trek je eigen plan 
voor je avond uit in Parijs.

HOTELS

Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingredi-
enten voor een goed hotel. Maar de locatie is misschien wel het belangrijkst. 
Je hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in 
stapt. 

Slapen in Parijs is erg prijzig, maar er zijn betaalbare plekken, zoals het charman-
te Hôtel Eldorado, tussen Montmartre en Batignolles. In het 9e arrondissement, 
een woonwijk vol winkels en toch centraal in de stad, zit Hôtel Amour. Verblijf je 
liever midden in de stad? Kies dan een hotel in het 2e, 3e, 4e of 5e arrondisse-
ment. In het 7e slaap je vlak bij de Eiffeltoren. In de wijken buiten het centrum, 
zoals het 14e, 15e, 19e of 20e arrondissement, zit je verder bij alles vandaan, 
maar hier zijn leuke hotels, zoals Mama Shelter.



En ga voor nog meer informatie, de 
leukste wijken, de fijnste hotels en de 
laatste nieuwe tips over Parijs naar
www.timetomomo.com/parijs

stedengids

app

losse ( thema) routes

Geniet elke seconde en 
maak van je citytrip een 

feel good experience

PARIJS
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