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Deze gids bevat zes hoofdstukken:

Over Parijs 6-19
Inleiding. In het kort. Eten en drinken. 
Kort verblijf

Reiswijzer 20-33
Voordat je weggaat. Vervoer naar Parijs. 
Vervoer in Parijs. Praktische tips

De top 10-selectie 34-55
De tien onbetwiste hoogtepunten van 
Parijs

De beste hotspots 56-81
De beroemdste cafés. De leukste uit-
gaansgelegenheden. De mooiste musea, 
enzovoort.

Verken Parijs per wijk  82-165
De bezienswaardigheden, per wijk 

De stad uit 166-183
Uitstapjes buiten Parijs

Kaarten en plattegronden
Alle kaartverwijzingen hebben betrek-
king op de kaarten op het omslag. De 
Notre-Dame heeft bijvoorbeeld als 
verwijzing A21K. Dit geeft aan in welk 
vlak de kathedraal te vinden is.

Toegangsprijzen
Voordelig (minder dan € 6)
Gemiddeld (€ 6 tot 10)
Prijzig (meer dan € 10)

Hotelprijzen
Prijzen per kamer per nacht: 
€ voordelig (minder dan € 100) 
€€ gemiddeld (2 100 tot 200) 
€€€ prijzig tot luxueus (meer dan 2 200)

Restaurantprijzen
Prijzen per persoon voor een driegangen-
menu zonder drankjes: 
2 voordelig (minder dan 2 30) 
22 gemiddeld (2 30 tot 75) 
222 prijzig (meer dan 2 75)

Over deze gids

A  kaartverwijzing naar kaarten op het 
omslag

B adres

C telefoon

D openingstijden

J toegangsprijs

E  restaurants of cafés bij of in 
nabijheid van bezienswaardigheid

F dichtstbijzijnde merostation

G aanbevolen bus- of tramlijn

H treinverbinding

M dichtstbijzijnde veerdienst

L toeristenbureau

N andere praktische informatie

P  paginaverwijzing naar uitgebreidere 
beschrijving

Gebruikte symbolen
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8 OVER PARiJS 

INLEIDING

Parijs is ordelijkheid, harmonie, schoonheid en elegantie – het resul-
taat van gedurfde stadsplanning die vooral uitblinkt door de combina-
tie van traditie en vernieuwing, met soms verbluffende effecten. Kijk 
maar naar de Eiffeltoren, die zich als een uitroepteken boven de stad 
verheft, en de glazen piramide van het Louvre.

Parijs is ook passie, energie, verfijnd eten, mode en een dynamisch 
cultureel leven. De lichtstad vernieuwt zichzelf voortdurend met 
allerlei nieuwe bezienswaardigheden en evenementen, maar koes-
tert tegelijkertijd ook haar erfgoed, zoals de metro-ingangen in art 
nouveau en de traditionele terrasjes, en verdient daarmee terecht haar 
titel van meest bezochte stad ter wereld.
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INLEIDING
Madrid is een van de grote hoofdsteden ter wereld. De inwoners 

zijn enorm trots op hun tradities. Ze bestellen cocido madrileño (een 
klassiek Madrileens stoofpotje), flaneren op zondagochtend in het 
Parque del Retiro en dansen op straat de chotis tijdens het San Isidro
festival. Bovenal maken ze het graag laat: ze eten om 23 uur en zitten 
tot het licht wordt bij de terrazas (openluchtcafés). De dagen zijn voor 
noodzakelijke bezigheden, zoals werken – Madrid komt ‘s avonds pas 
echt tot leven. Vergeet de klok en doe mee!

9inLEidinG
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10 OVER PARiJS 

in
 h
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or
t Voor mensen die Parijs voor het eerst bezoeken, lijkt de stad 

met al haar rijkdommen en statige monumenten misschien 
ongecompliceerd, maar naarmate je Parijs beter leert kennen, 
zul je ontdekken dat de schoonheid van deze stad verschei-
dene facetten kent. Naast weidse vergezichten en indruk-
wekkende pleinen en boulevards heeft Parijs ook pittoreske 
dorpse wijken, zoals Saint-Germain-des-Prés, de Marais of 
Montmartre, waar kronkelende steegjes je naar romantische, 
half verborgen pleintjes voeren of waar je onverwacht een 
modern beeldhouwwerk vlak naast een middeleeuws mees-
terwerk ontwaart. Maar over het algemeen zijn deze aspecten 
allemaal prachtig met elkaar in harmonie.

Parijs is een compacte, dichtbevolkte stad en het levens-
tempo ligt er hoog. Gelukkig zijn er ook rustige plekken, ideaal 
om even bij te komen na een drukke winkelmiddag aan de 
boulevard Haussmann of na een bezoek aan het Louvre.

LiGGinG
n Parijs ligt in het hart van Noord-Frankrijk, zo’n  
250 km van zee, 300 km van Brussel, 475 km van Utrecht en 
aan de oevers van de rivier de Seine.

dE STAd
n De stad is relatief compact en wordt omsloten door de 
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boulevard périphérique, een drukke, 35 km lange 
ringweg. Er is 496 ha natuurgebied, het Bois de 
Boulogne en het Bois de Vincennes niet meegere-
kend. Er is één boom op elke vier Parijzenaars.

GROOT-PARiJS
n De buitenwijken van Parijs, de banlieues, omvat-
ten dichtbevolkte voorsteden, slaapsteden, tradi-
tionele dorpjes en enkele nieuwe gemeenten. De 
streek heeft een vrij droog klimaat, is tamelijk koud 
in de winter en warm en zonnig in de zomer.

BESTuuR
n Parijs wordt, net als alle andere steden in Frank-
rijk, bestuurd door een gemeenteraad en een burge-
meester. Daarnaast is het ook een département met 
aan het hoofd een préfet (prefect).
n Parijs is onderverdeeld in 20 arrondissements, 
genummerd van 1 tot en met 20. Het Louvre, in het 
historische centrum van de stad, heeft nummer 1.

BEVOLKinG
n De binnenstad telt ruim 2 miljoen inwoners en 
bijna een vijfde deel van de Franse bevolking (11 mil-
joen mensen) woont in de agglomeratie Parijs.

PARiJS in ciJfERS
n Parijs telt 200 nationaliteiten, 20.000 cafés, 
130�musea en 372 bioscopen.
n De Seine slingert zich 13 km lang door de stad en 
kent 37 bruggen.
n Binnen de stadsgrenzen liggen 400 parken en 
tuinen en 110 fonteinen.
l Verspreid over de straten van de stad staan 
80.000 lantaarnpalen, 790 reclamezuilen en 
9300 bankjes.

11in hET KORT
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12 OVER PARiJS 

In Frankrijk is eten een kunst die vooral in Parijs tot 
uitdrukking komt. Hier wordt de diversiteit en kennis 
van traditionele streekgerechten gecombineerd met een 
creativiteit die wordt geprikkeld door een sterke, wereldse 
invloed. Dankzij een groeiend bewustzijn voor gezond 
leven zie je in veel restaurants en op tal van markten 
steeds vaker biologische producten.

PARiJSE EETGEWOOnTEn
Het traditionele Franse ontbijt, bestaande uit brood, boter en 
jam met een grote kop café au lait (koffie met melk), heeft 
grotendeels plaatsgemaakt voor ontbijtgranen met melk en 
thee (soms tisane ofwel kruidenthee), warme chocolademelk 
of zwarte koffie. De traditionele verse croissants worden vaak 
bewaard voor het weekend.

De meeste werknemers lunchen buiten de deur. Over-
spoelden de terrassen van de cafés en restaurants voorheen 
alleen in het voorjaar en de zomer de trottoirs, nu zitten rokers 
vanwege het rookverbod in openbare gelegenheden het hele 
jaar buiten, vaak onder terrasverwarmers. Bedrijvig personeel 
loopt onophoudelijk rond met de favoriete bestelling van de 
Parijzenaars, steak frîtes (biefstuk met patat). De porties zijn 
voldoende maar niet overdreven, zodat je in een uur op je 
gemak van drie gangen kunt genieten.

Omdat veel gezinnen tegenwoordig uit tweeverdieners 
bestaan, komt voor het avondmaal rond een uur of acht soms 
een schotel van de traiteur op tafel, maar de maaltijd begint et
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14 OVER PARiJS 

doorgaans nog altijd met een hors-d’oeuvre, eindigt met kaas of een 
dessert, en wordt vergezeld van een goed glas wijn.

BOOdSchAPPEn dOEn
Parijzenaars houden erg van hun lokale markt – bijna elk quartier heeft 
er wel een – waar ze groente en fruit kopen, evenals kaas, charcuterie 
(worst en koude vleeswaren), vlees en vis. Bij boulangeries (bakkers) 
kun je tot ‘s avonds laat en op zondagochtend baguettes kopen, het 
traditionele knapperige stokbrood, dat nog steeds ongekend populair 
is.

uiT ETEn
Parijse restaurants serveren een brede keuze aan Franse streek-
gerechten, maar ook andere keukens zijn ruim vertegenwoordigd. 
Zeevruchten zijn populair; bij veel restaurants liggen diverse soorten 
huîtres (oesters) uitgestald die je ter plekke kunt eten of kunt mee-
nemen. In 2009 is om de horecasector te stimuleren de belasting op 
etenswaren verlaagd. Voor alcohol geldt dit echter niet, dus op de 
rekening staan twee verschillende belastingtarieven vermeld.

Zelfs bescheiden restaurantjes houden zich strikt aan de traditione-
le etenstijden. Als er een bordje met ‘service continu’ hangt, worden 
daar tussen lunch en diner ononderbroken maaltijden geserveerd.

Een voordelige optie om van de kookkunst van verschillende res-
taurants te genie-
ten, is tijdens de 
lunch. Vaak kun 
je rond lunchtijd 
een menu voor 
een vaste prijs 
krijgen. Je kunt 
dan uit een lijst 
van entrée et plat 
(voor- en hoofd-

gerecht) of plat et dessert (hoofd- en nagerecht) twee gangen kiezen. 
Koffie of wijn is hierbij soms inbegrepen. Ook wordt doorgaans een 
redelijk geprijsde plat du jour (dagschotel) geserveerd.

Een andere voordelige manier om de inwendige mens te verster-

Parijs5e_Wat&HoeSelect!2012.indd   14 31-08-12   15:02



ken is met een zoete of hartige  crèpe (pannenkoek) van een stalletje op 
straat of een croque monsieur (tosti) in een café. Boulan geries verkopen 
belegde baguettes.

WiJn
In vrijwel alle restaurants kun je wijn bestellen per glas of per pichet (karaf), 
verkrijgbaar in 25 cl (un quart), 50 cl (un demi) en 75 cl (gelijk aan een fles). 
Vaak kun je kiezen uit een lijst van vins du mois (wijnen van de maand), met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding. Doorgaans wordt er een gratis karaf 
kraanwater bij geserveerd.

15ETEn En dRinKEn
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