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Oké, iedereen is ooit wel eens in Parijs geweest en kent de Eiffeltoren, Notre-Dame en Champs-Elysées. Toch blijft de licht-
stad de bestemming bij uitstek voor een korte (of lange) citytrip vol verrassingen. Zeker als je kiest voor een appartement in 
plaats van een hotel. Je beleeft de stad van binnenuit, doet je boodschappen tussen de allesbehalve nukkige Parijzenaars en 
geniet van een home cooked meal met een glaasje wijn op je eigen balkon toe. En de volgende ochtend haal je zelf je geurige 
croissants die je nog warm verorbert bij je eerste grand crème. Aanlokkelijk? Genieten nam de proef op de som en woonde 
een paar dagen tegenover de gouden koepel van Les Invalides. Resultaat? Tien pagina’s tips en een onbeschrijflijke hoeveel-
heid ontmoetingen, beelden en herinneringen. Want Sinatra had gelijk: ‘We love Paris in the springtime’… 

Reportage door RIEN DE MEy & GRIET ByL

Parijs door een lentebril
De Franse hoofdstad in vijf thema's
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Dorp in de stad
Een van de (onterecht) minst bekende buurten van de stad is het dorpse La Butte aux 
Cailles (13de), waar in een ver verleden leer gelooid werd aan de oevers van de ondertus-
sen gedempte Bièvre. Net achter de Place d’Italie begint deze volkse wijk die haar oor-
spronkelijke karakter uit alle macht probeert te bewaren. Toeristen kom je er niet veel 
tegen, wel vrolijke jonge (en minder jonge) mensen in gezellige cafés en kleine restau-
rantjes die tot ’s avonds laat open zijn. Geen grote bezienswaardigheden hier, wel een 
fijne en ietwat magische sfeer, ideaal voor een 
zonnige wandeling. Ga achteraf ‘une pression’ 
drinken in ‘Le Merle Moqueur’, waar Mano-
Negra ooit kind aan huis was. 
Rue de la Butte-aux-Cailles 11, 75013 Parijs. 

Metro: Place d’Italie of Corvisart

Voor romantici
Natuurlijk is Parijs een romantische stad, vol sfeervolle pleintjes en parkjes 
om je liefste diep in de ogen te kijken. Tenzij je liever Baudelaires gedichten 
leest in een van de ouderwetse bistro’s, een ‘ballon de rouge’ bij de hand. 
En dan bedoelen we niet alleen in Montmartre of op het Ile Saint-Louis.

Joodse flair
Op zaterdag moet je zeker gaan flaneren in de Marais (4de), de vroegere joodse buurt. Hier 
vind je binnen een piepkleine perimeter het beste van moderne en oude kunst. Vandaag 
verbroederen leuke winkels er met oude antiekzaken. Op je tocht stoot je op heel wat 
prachtige huizen en gebouwen, zoals het Hôtel de Soubise, waar voorlopig nog steeds het 
Nationale Archief is ondergebracht. Wandel door de heerlijke Rue des Rosiers en de Rue 
des Francs-Bourgeois en kijk je ogen uit. Honger gekregen? Probeer dan een plaatsje te 
bemachtigen Chez Marianne. Een instituut waar je een heerlijke mediterrane keuken 
wacht. Locals en toeristen staan er broederlijk naast elkaar in de rij... Steek achteraf de Rue 

de Rivoli over en wandel tot aan de 
wondermooie Place des Vosges, waar 
het geboortehuis van Victor Hugo 
staat. Shop tot slot je avondeten bij 
elkaar in de Rue Saint-Antoine, waar 
sushibars afwisselen met Chinese en 
Vietnamese traiteurs. 
Chez Marianne, Rue des Hospitaliè-

res 2, 75004 Parijs. Metro: Saint-Paul 

of Hôtel de Ville

Tip van local Marc
Als je hier in de buurt bent, ga dan eten 
‘Chez Paul’, een sympathiek restaurant 
waar je in een sober, maar gezellig kader 
kunt genieten van authentieke bistroge-
rechten. Heel lekkere dessertkaart voor 
wie nog een gaatje moest hebben. Ten-
zij je liever een bezoek brengt aan het 
‘Chinatown’ van Parijs, in de buurt van 
het metrostation Olympiades. 
Chez Paul, Rue de la Butte-aux-Cailles 22, 

75013 Parijs, elke dag open, ’s middags 

en ’s avonds. Metro: Corvisart

De hand van de meester
Aan de elegante maar piepkleine Place de Furstenberg 
(6de) wacht het Musée Eugène Delacroix. Een van de 
minder bekende Franse schilders uit de 19de eeuw, 
maar dat maakt zijn werk niet minder interessant.
Rue de Furstenberg 6, 75006 Parijs. www.musee-delacroix.fr  

Metro: Mabillon of Saint-Germain-des-Prés

Klassieker
Stations zijn meestal geen plaatsen voor een romantische 
middag. Uitzondering op de regel is het Gare de Lyon 
(12de), met zijn klassevolle brasserie Le Train Bleu die in 
1900 zijn deuren opende. Het eten is lekker (het gebraad 
van het huis wordt kunstig aan tafel ver-
sneden), maar het schitterende decor op 
zich loont ook al de moeite. Geen won-
der dat artiesten als Garbo of Dalí 
hier regelmatig aanschoven. 
Le Train Bleu, 1ste verdie-

ping Gare de Lyon,  

Place Louis Armand. 

www.le-train-bleu.fr

Metro: Gare de Lyon
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Voor cultuurminnaars
De lijst met musea in de Franse hoofdstad is ellenlang. Naast bekende klassiekers als het Louvre, het 
musée rodin of het musée d’Orsay, volgt hierna een greep uit onze persoonlijke favorieten. En dan 
hebben we het nog niet gehad over het vrij recente museum aan de Quai Branly. Of, of, of...

Boekentorens
De Bibliothèque François Mitterrand (13de), vernoemd 
naar de geliefde maar helaas in 1996 overleden Franse 
president, is een indrukwekkend geheel dat wel wat van 
een wereldwonder heeft. De prestigieuze bibliotheek die 
uit vier futuristische torens bestaat, heeft een stuk dat 
voorbehouden is aan de onderzoekers, maar is gedeelte-
lijk toegankelijk voor het grote publiek. Bovendien wor-
den er vier grote tentoonstellingen per jaar georgani-
seerd en loopt er altijd wel een expo rond de geschiede-
nis van het boek en de literatuur. 
Quai François Mauriac, 75013 Parijs.  www.bnf.fr

Metro: Bibliothèque François Mitterrand

(Ver)sierkunst
Vlakbij het bucolische Parc Monceau ligt 
het totaal onbekende Musée Nissim-de-
Camondo (8de), vernoemd naar twee broers 
die hier in de 19de eeuw hun intrek namen. 
Hun erfgenaam Moïse liet een nieuw ge-
bouw optrekken om zijn uitgebreide collec-
tie decoratieve kunst in onder te brengen. 
Vergeet overigens niet een bezoek te bren-
gen aan de intact gebleven keukens van het 
huis. Ronduit indrukwekkend! 
Rue de Monceau 63, 75008 Parijs. 

www.lesartsdecoratifs.fr

Metro: Villiers of Monceau

Dit is Belgisch
Vertrek na je bezoek naar het naburige 
17de arrondissement waar onze land-
genoot en chef-kok Wim Van Gorp 
drie maanden geleden zijn nieuwste 
project startte. Van Gorp die al 16 jaar 
in Parijs woont en werkt, is hiermee 
niet aan zijn proefstuk. In ‘Chez Ma-
man’ serveert hij pretentieloze gerech-
ten uit grootmoeders keuken in een 
hedendaags jasje. Daarbij gebruikt hij 
– wat had je gedacht – enkel de aller-
beste producten. Voor een hele zachte 
prijs bovendien. Leuk is dat de potten 
gewoon mee op tafel komen met de 
borden: je eet zoals je thuis eet. Er is 
geen vaste kaart, Wim werkt naarge-
lang het aanbod van zijn eigen, vaste 
leveranciers. “Niks mag moeten” en 
“Koken is je plan leren trekken, je pro-
duct beheersen”, zegt hij, en dat brengt 
hij met verve in de praktijk voor zijn 
gasten die (nu al) hoofdzakelijk habi-
tués zijn; altijd een goed teken. Wij 
proefden er de allereerste witte asper-
ges van het seizoen, delicaat overgoten 
met een lekkere mousseline en wat 
zalmsnippers. Een voltreffer!
'Chez Maman' Rue des Moines 5, 

75017 Parijs. Tel.: +33/1-42.28.89.53. 

Metro: Brochant
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Pom(pom)pidou
Beaubourg (4de) is zonder enige twijfel onze favoriete stek in Parijs. Bij mooi weer hoef je zelfs 
het museum niet binnen te gaan voor je portie vertier, want op het plein aan de voorkant geven 
straatkunstenaars het beste van zichzelf. In het ondertussen bekende gebouw is niet alleen een 

uitgebreide (publieke) biblio- en media-
theek ondergebracht, je vindt er ook 
prestigieuze tijdelijke expo’s en de heer-
lijke vaste collectie moderne kunst. Bo-
vendien loopt er een uiterst boeiend 
activiteitenprogramma in de marge van 
de expokalender en is er een animatie-
programma voor kinderen. Maar het 
allermooiste is het dakrestaurant Le  Ge-
orges, met zijn adembenemende uit-
zicht op de skyline van de lichtstad. 
Traditie: bestel een glas witte Sancerre 
met Noorse zalm, laat de bijhorende 
blini’s met zure room smelten op je tong 
en zoek de graffitikat die een stoutmoe-
dige street artist op een van de omlig-
gende dakmuren spoot...
Centre Pompidou, Rue Rambuteau, 

75003 Parijs. www.centrepompidou.fr

Gesloten op dinsdag. Op de website vind je 

de nodige informatie om je bezoek optimaal 

voor te bereiden en aldus lange wachttijden 

aan de ingang te vermijden. Wie echt fan is, 

kiest gewoon voor een jaarpas.

Metro: Rambuteau

Zeker Doen!
Drink koffie bij Les Deux Magots; Sartre en de 
Beauvoir hadden er hun vaste plek. Ook van-
daag is en blijft hun terras ideaal om bekende en 
onbekende mensen gade te slaan. Niet goed-
koop, wel leuk. En de obers zijn ongelooflijk 
vriendelijk. Place St-Germain-des-Prés 6. 

Tenzij je liever neerstrijkt in Café de Flore, iets 
verderop, de vaste stek van menig kunstenaar. 
Naar verluidt legde Apollinaire hier de basis van 
het surrealisme. Bld Saint-Germain 172, 75006 Parijs. 

Metro: Saint-Germain-des-Prés

Keizerlijke rustplaats
Oorspronkelijk werden hier de gewonde soldaten verzorgd (vandaar de naam Les 
Invalides), later werden de imposante gebouwen geleidelijk bezet door de militaire 
administratie en musea. In het complex is het Musée de l’Armée (7de) ondergebracht 
en onder de beroemde koepel ligt het graf van Napoleon. Toch is de plek vooral 
interessant vanwege de rijkelijke decoratie, want het graf zelf heeft eerder een sym-
bolische dan wel een esthetische functie. 
Metro: Les Invalides, Varenne of La Tour-Maubourg

la Bohème
Ooit was Saint-Germain-des-Prés (6de) de thuishaven 
van zowat elke zichzelf respecterende intellectueel: Ca-
mus, Vian en Gréco maakten er het mooie weer en 
gaven de buurt een uitstraling die je nog steeds voelt.
Kom hier op zondag boeken kopen, bezin je even in 
het parkje aan de mooie Eglise Saint-Germain en pre-
vel een gebedje bij het beeld van de Russische kunste-
naar Ossip Zadkine die kan bogen op een heus mu-
seum in de buurt. Vergeet tot slot niet naar de Eglise 
Saint-Sulpice met haar klaterende leeuwenfontein te 
wandelen. Musée Zadkine, Rue d’Assas 100 bis. 75006 Parijs.

www.paris.fr/musees/zadkine, Metro: Vavin

Geen denkbeeldige reis
Sinds 2007 herbergt de Place de la Madeleine een interessant mu-
seum. De Pinacothèque presenteert naast zijn vaste collectie regel-
matig grote tentoonstellingen met werk van nationaal en interna-

tionaal bekende artiesten die het toegan-
kelijk wil maken voor het grote publiek. 
Tot 21 augustus kun je er gaan kijken 
naar het uitstekende werk van de Itali-
aanse tekenaar Hugo Pratt die met zijn 
Corto Maltese het stripverhaal een ex-
tra kunstzinnige dimensie gaf.
‘Hugo Pratt, Le Voyage Imaginaire’. 

Place de la Madeleine 28, 75008 Parijs (8ste ).

www.pinacotheque.com, Metro: Madeleine

©
 h

u
g

O
 P

ra
TT



24 lichtstad

Voor FasHionista’s
Voor een namiddagje shoppen zijn we altijd te vinden, en als dat in Parijs kan, zijn we zelfs nog meer in 
onze modenopjes. genieten ging je voor en zocht de fijnste shoppingplekjes van de lichtstad voor je uit.

Zelfgemaakte tassen bij 
Matières à reflexion
Op zoek naar een unieke tas? Stap dan even 
binnen in deze boetiek. De eigenaars maken 
er zelf leren tassen (voor vrouwen én man-

nen), uit vintage leren jassen. 
Wie van z’n oude, enkel-
lange Matrixjas af wil, kan 
die trouwens ook gewoon 
meebrengen en laten omto-
veren tot een trendy bag.
Rue du Poitou 19, 75003 Parijs (3de), 

www.matieresareflexion.com 

Metro: St-Sébastien-Froissart

chic outletshoppen bij Griff-Troc
Chic shoppen voor minder geld doe je in de 
designer depots. En, neen, dat zijn geen muffe 
shops met een spullenhulpimago, maar trendy 
plekken voor slimme shoppers. Onze favoriet 
is Griff-Troc (8ste). Nog altijd niet goedkoop, 
maar je bespaart er wel een flinke duit. Een 
Chanelmantelpakje kost er bijvoorbeeld ‘am-
per’ 1000 euro (een schijntje van wat je er in 
de Chanelboetiek voor betaalt), je tikt er een 
spiksplinternieuwe Chloé-bag op de kop voor 
800 euro (in de plaats van 1200), en wie al 
jaren droomt over een Carré d’Hermès, telt er 
bij Griff-Troc maar 150 euro voor neer. Een 
ideale plek om tijdloze stuks te scoren, dus. 
Boulevard Malesherbes 119, 75008 Paris , www.griff-troc.fr

Metro: Villiers

Plasje maken bij Printemps
Luxueus warenhuis met een giga beauty-
floor, knappe kledij, decospullen én gratis 
personal shoppers. Maar het allerleukste 
vonden wij toch... de toiletten. Oké, een 
toiletbezoek is een tikje prijzig (€ 1 tot € 
1,5), maar wel een belevenis. Je kiest tussen 
een cabine ‘Tendance’ of ‘Spa’ en maakt je 
meest stijlvolle plasje ooit. Ook je kleurtje 
toiletpapier mag je zelf kiezen.
Boulevard Haussmann 64, 75009 Parijs (9de), 

www.printemps.com

Metro: Grands Boulevards

Meisjesdroom bij antoine et lili
De knalroze gevel van Antoine et Lili (10de) doet al vermoeden dat zich hier een 
girly walhalla schuilhoudt. En ja hoor...wie een romantische boon heeft voor  bloe-
menjurken en meisjesachtige accessoires slaakt in deze vrolijke shop onvermijdelijk 
een klein gilletje. Opgelet: kiezen tussen de mooie pumps, kanten topjes, gekke de-
cospullen (wij zijn verliefd op het kitscherige tafellampje in de vorm van een ko-
nijn) en kleurrijke tassen wordt aartsmoeilijk, zo niet onmogelijk.
Quai de Valmy 95, 75010 Parijs, www.antoineetlili.com

Metro: République of Gare de l'Est
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Knappe stappers inslaan bij
camper Together  
Tokujin Yoshioka
Citytrippen kan wel eens een aanslag zijn op 
je voeten. Kies daarom comfortabele stap-
pers uit, en doe dat bij voorkeur in de aller-
nieuwste Camper shop op Place de l’Opéra. 
Let ook op het frisse design van de winkel: 
felicitaties aan de Japanse ontwerper Tokujin 
Yoshioka voor dit originele pareltje.
Place de l’Opéra 8. www.camper.com

Metro: Opéra (9de)

op schattenjacht bij  
la Boutique de louise
Eigenares Louise snuistert wekelijks rond op antiekmark-
tjes, en brengt de leukste items mee als ze door Europa 
reist. Het resultaat is een bonte verzameling kaarsen, ser-
vies, originele muurstickers, notitieboekjes, spiegeltjes 
voor in je handtas, etc. die je in haar decohoekje vindt. In 
de Boudoircorner scoor je mooie juwelenkistjes, zijden 
kussens, spaproducten, vrolijke schoendozen, lingerie en 
zelfs een paar pikante accessoires. Een adresje voor wie 
zich graag omringt met mooie dingen.
La Boutique de Louise, Rue du Dragon 32, 75006 Parijs (6de).

www.laboutiquedelouise.com.

Metro: Saint-Germain-des-Prés of Sèvres-Babylone

lèche-vitrine in avenue Georges V  
en avenue Montaigne

Tijdens je shoppingtour mag zeker een rondje exclusief vitrinelik-
ken niet ontbreken. Hermès, Givenchy, Balenciaga, Dior, Celine, 
Chanel, Chloe, Prada, Bulgari... nergens in Parijs vind je zo veel 
luxeboetieks op een stijlvol hoopje dan in de Avenue Georges V 

en Avenue Montaigne (8de). 
Metro: George V

Ken je klassiekers bij colette
Als er één shopadres is waar je niet omheen 
kunt, dan is het wel de iconische multibrand-
store Colette (1ste). In deze modetempel 
krijg je collecties van honderd-en-één hippe 
designers gepresenteerd. Wie shopt met een 
kleiner budget komt hier wel vooral om te 
kijken, want van de prijskaartjes moeten wij 
toch vaak (een paar keer) slikken.
Rue St-Honoré 213, 75001 Parijs. www.colette.fr

Metro: Tuileries of Pyramides

Meng je onder de trendy Parijzenaars 
aan het canal Saint-Martin
Hip. Hipper. Hipst. Hier vind je het kruim van de trendy Parijse scene, en dat is 
geen wonder, want de buurt barst van de funky cafeetjes, hippe kunstgalerijen en 
knappe shopadresjes. Wie in de hippe sfeer wil blijven wandelt zuidwaarts, richting 
rue Oberkampf en  Rue Jean-Pierre-Timbaud, waar aanstormend talent (designers 
en kunstenaars) tonen wat ze in huis hebben. Metro: République (10de)
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Voor FooDiEs
De Parijzenaars weten wat lekker eten is, én ze bakken als de besten. gooi dat dieet dus overboord en 
doe je lekker te goed aan macarons en croissants. 

Hip lunchen bij Passage 53
Passage 53 is hét Parijse foodie-adres van 
het moment. Deze gekke bistro (verstopt 
in een karaktervolle passage) kreeg on-
langs een tweede Michelinster. Dat de 
gerechten er voortreffelijk zijn, staat dus 
als een culinaire paal boven water. Bijna 
nog leuker dan de kunstwerkjes op je 
bord, is het ongedwongen sfeertje dat 
hier hangt: in Passage 53 lunch je pro-
bleemloos in jeans en sneakers. Gastrono-
mische keuken zonder pretentie voor een 
verrassend klein prijsje (€ 55 voor een 
lunchmenu met vijf gangen)… that’s how 
we like it.
Passage des Panoramas 53, 75002 Parijs, 

www.passage53.com

Metro: Grands Boulevards (2de)

nostalgische snoepjes bij 
le Bonbon au Palais
Zoetekauwen, opgelet. Wie zin heeft in een 
handvol retrosnoepjes moet beslist even af-
zakken naar dit mierzoete paleis. In een voor-
malige schooltje uit de jaren vijftig wacht de 
enthousiaste eigenaar George je op tussen de 
schoolbanken, oude geografische kaarten, een 
echt schoolbord en… grote glazen bokalen 
propvol Franse snoepjes en spekken.
Rue Monge 9, 75005 Parijs, www.bonbonsaupalais.fr

Metro: Cardinal Lemoine (5de)
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organische broodjes bij le Boulanger de Monge
Geen tripje naar Parijs zonder een picknick met een ovenverse ba-
guette, vinden wij. Dus stapten we nietsvermoedend La Boulangerie 
Monge (5de) binnen voor een  traditioneel stokbrood. En wat bleek? 
Dit is een regelrechte (organische) broodjeshemel. Niet alleen de ba-
guettes zijn verrukkelijk, ook de ciabatta met olijven, de maanzaad-
stokjes en (onze topfavoriet) de kleine pistoleetjes met stukjes spek 
en comtékaas bleken onweerstaanbaar. 
Rue Monge 123, 75005 Parijs, www.leboulangerdemonge.com. Metro: Place Monge
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Het zwarte goud bij Petrossian
Nog zo’n instituut in de 
Franse hoofdstad is Petros-
sian. Het huis werd in 1920 
opgericht door de twee Ar-
meense broers en is onder-
tussen de place to be voor 
wie van kaviaar (en andere 
Oost-Europese lekkernijen) 
houdt. Hun wodka is trou-
wens ook niet te versma-
den. Niet goedkoop, wel 
exclusief. Doen: in de 
prachtige boetiek nippen van een glas 
champagne met een proevertje van 
een van vele variëteiten. 
Bd de Latour-Maubourg 18, 75007 Paris, 

www.petrossian.fr, www.petrossian.com

Metro: Latour-Maubourg (7de).

lichtstad

uitgebreid brunchen bij 
la Bûcherie
All you can eat. Dat laten wij ons geen 
twee keer zeggen, en al zeker niet in een 
plek als La Bûcherie. Op het menu: ome-
let met gegrild spek, croissants, Franse 
kazen en vers broodbeleg, maar ook pan-
nenkoeken, pannacotta, fruitsalades en 
heerlijke zoetigheden. Niet hoogstaand 
gastronomisch, maar wel simpel, gezellig 
en… met uitzicht op de Notre-Dame.
Brunch (€ 16): elke zaterdag en zondag, van 8 

u tot 16 u. Rue de la Bûcherie 41, 75005 Parijs, 

www.labucherie.fr. Metro: Maubert-Mutualité of 

Cluny-la-Sorbonne (5de)

Zoet plezier bij cacao et Macarons ...
Gregory Renard mag zichzelf de Parijse koning van de 
Macarons noemen. Denk combinaties als: chocolat/fleur 
de sel, caramel/beurre salé, nougat, pomme/canelle, cas-
sis/violette en ... watertand!
Rue Saint-Dominique 120, 75007 Parijs. Metro:  école Militaire

Rue Daubenton 35, 75005 Parijs. Metro: Censier - Daubenton (7de)

... en bij ladurée natuurlijk
Iedereen kent ze wel, de karakteristieke groene doosjes 
met macarons van Ladurée. Ondertussen vind je ze zelfs 
op de sommige luchthavens, maar het lekkerst smaken ze 
in de tearoom aan de Champs Elysées. Je kunt ze hier ook 
per stuk bestellen bij een kop koffie op het terras of - bij 
minder weer - in de heerlijk kitscherige verbruikzaal, na 
een verfrissend lichte lunch.
Avenue des Champs Elysées 75, 75008 Paris, www.laduree.fr

Metro: Georges V (8ste)

1000 soorten thee bij la Maison des 3 Thés
Laat je niet misleiden door de naam van dit theehuis. Ze hebben 
er namelijk geen drie, maar zo’n kleine duizend soorten thee 
verzameld. Hier proef je een kopje voor een paar euro’s, en je 
leert er ook meer over oude theebereidingen. Een perfect adres-
je om rond theetijd even binnen te stappen, dus.
Rue Saint Médard 1, 75005 Parijs, www.troisthes.com. Metro: Place Monge (5de)

Tip van local Paul Germain: 
rue Saint-Domique
Wie honger heeft, moet beslist de Rue Saint-
Dominique (in het zevende arrondissement) 
inslaan. Gezellige terrasjes à gogo, hier. Hou ze-
ker halt bij Les Cocottes (nr. 135), Café Con-
stant (nr. 139) en Le Violon d’Ingres (ook op 
nr. 135), de drie eetplekken van televisiechef 
Christian Constant (de Franse Jeroen Meus, zeg 
maar). Zoetebekjes slaan hun portie verrukke-
lijke gebakjes en croissants in bij Patisserie Jean 
Millet (op nummer 103). Metro: école Militaire

Met de cinquecento aan tafel bij 
Fiat le nolita
Fiat is niet enkel hip, maar nu ook culinair. On-
langs opende het automerk immers een ultra-
moderne showroom op de Champs-Elysées, 
waarin ook twee Italiaanse restaurants een plek-
je kregen. Prosecco drink je op het terras van la 
Terrazza (what’s in a name...), en op de bovenste 
etage lunch je overheerlijk in het stijlvolle en 
100% Italiaanse le Nolita. Rond point des Champs-

Elysées 2, 75008 Parijs, www.motorvillage.fr

Metro:Champs Elyseés-Clémenceau (8ste)
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met jE kroost
Parijs is niet alleen een hoogplaats voor stadscultuur, het is ook een verrassend groene stad. Bovendien 
zijn er tal van leuke musea waar je kinderen niet zullen vragen wanneer ze nu eindelijk een ijsje krijgen. 

Tip van local Yvette
Op een zonnige namiddag gaat er niets boven 
een bezoek aan de Jardin d’acclimatation (16de), 
aan het Bois de Bologne. In de 19de eeuw wer-
den hier uitheemse volkeren ‘tentoongesteld’ 
(sic). Nu is het in de eerste plaats een uitgestrekt 
park waar je zalig kunt wandelen; verder vind je 
er draaimolens, treintjes, een stuk of wat dieren, 
een heuse poppenkast en natuurlijk een speel-
tuin. Er worden ook regelmatig activiteiten ge-
organiseerd en als het echt warm is, kunnen je 
kinderen zich uitleven in het waterbekken. Op-
gelet, de meeste attracties zijn betalend. 
www.jardidacclimatatio.fr 

Metro: Sablons of met het treintje tot aan de Porte Maillot.
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ik heb mijn (kinder)wagen 
volgeladen...
… en geparkeerd in Le Poussette Café (9de). 
Een grappig adresje voor (toekomstige) mama’s 
of jonge ouders. Een leuk winkeltje en een ge-
zellig theehuis, voorzien van een speelruimte 
met animatie. Op zondag kun je hier lekker 
brunchen. Extra handig is de ‘parkeergarage’ 
voor kinderwagens en het rustige hoekje voor 
mama’s die borstvoeding geven.
Rue Pierre Sémard 6.,75009 Parijs

www.lepoussettecafe.com. Metro: Poissoinnière

Poupée de cire...
Zin in een namiddagje in het gezelschap 
van de groten der aarde? Koop dan een tic-
ket voor het Musée Grévin (9de), waar je de 
wassen versie van bekende namen als Gains-
bourg, Aznavour of Gabin tegen het lijf 
loopt. Ook de favoriete (strip)helden van je 
nakomelingen zijn van de partij. 
Boulevard Montmartre 10, 75009 Parijs.

www.grevin.com.  Metro: Grands-Boulevards

Wie zoet is...
… krijgt lekkers, en meer bepaald taart van 
bij Bogato (14de). Je hebt er in alle maten 
en vormen, in alle geuren en kleuren, maar 
allemaal hebben ze een hoog Alice in Won-
derland-gehalte. De shop organiseert overi-
gens ook workshops voor groot en klein. 
Dit vergeten je kinderen nooit meer. 
Rue Liancourt , 75014 Parijs. www.chezbogato.fr.

Metro: Mouton-Duvernet

Drie in een
In de Rue des Gravilliers op het nummer 
69 (3de) ligt aan een gezellige binnen-
koer een grappig restaurant dat zijn naam 
dankt aan zijn ligging (achter de 404 en 
de Andy Wahloo). Je eet er in de slaapka-
mer, boudoir, lounge of gewoon in de 
eetkamer. De keuken is eenvoudig en 
hoofdzakelijk Frans, de inrichting arty 
eclectisch en de fumoir... zeer apart.
www.derriere-resto.com. Metro: Arts-et-Métiers

Kinderpaleis
Het Palais de Tokyo (16de) loont op 
zich al de moeite, maar als je kinderen 
van de partij zijn des te meer. Er is im-
mers een Little Palais, speciaal aan hen 
voorbehouden. Inschrijven via de site 
onder de rubriek ‘Jeune public’. 
Avenue du Président Wilson 13, 75116 Parijs.

www.palaisdetokyo.com

Metro: Iéna of Alma-Marceau

Twaalf stielen
In het Musée des Arts et Métiers (3de) leer je alles over 
de vele ambachten die de economie in het verleden 
draaiende hielden. Een sterk staaltje van het genie dat 
de mens in de loop der eeuwen tentoonspreidde. Het 
museum is onderverdeeld in zeven domeinen die 
chronologisch voorgesteld zijn (wetenschappelijke in-
strumenten, materialen, bouw, communicatie...). Fas-
cinerend, en niet alleen voor de jongste bezoekertjes. 
Ook leuk is de self service achteraf...
Rue Réaumur 60, 75003 Parijs. www.arts-et-metiers.net

Metro: Arts-et-Métiers
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Handige sites
•  De officiële website van de dienst voor toerisme: 

www.parisinfo.com

•  Een site voor het hele gezin, boordevol tips voor 
leuke uitjes: www.lamuse.fr

•  De site bij uitstek voor wie een stapje in de wereld 
wil zetten: www.parisnightlife.fr

GoED om te weten
ernaartoe
Parijs ligt op 300 kilometer van Brussel. De allerhandigste manier is uiter-
aard de Thalys die je in amper een uur en twintig minuten naar de Franse 
hoofdstad brengt vanuit Brussel Zuid. De tarieven variëren naargelang het 
tijdstip van reservering en de gekozen formule.
•  Wist je dat je tegenwoordig ook een getrouwheidskaart kunt aanschaffen voor 

de hogesnelheidstrein? Daarmee kun je – net zoals op het vliegtuig – miles 
sparen die recht geven op gratis tickets en geniet je tal van andere voordelen 
(lounges op het station, kortingen op hotels, voorrang bij het boeken van 
taxi’s...). Ze bestaat in verschillende versies naargelang de reisfrequentie.  
Info & reserveringen op www.thalys.com.

•  Ter plaatse verplaats je je best met de me-
tro: het netwerk is een van de best georga-
niseerde ter wereld. Tip: koop je tickets per 
boekjes van tien (een boekje kost € 12) en 
zorg dat je er altijd een paar over hebt als je 
weer naar huis gaat. Zo hoef je bij je vol-
gende trip bij aankomst niet aan het altijd 
drukke loket in het Gare du Nord aan te 
schuiven. Op de site www.ratp.info/touris-
tes vind je een aantal interessant geprijsde 
formules voor de metro. 

•  Ook handig: de fiets. Naar het voorbeeld 
van verschillende andere Europese steden 
kun je op veel plaatsen ‘openbare’ fietsen 
huren. Dankzij Velib’ kun je kiezen uit een 
van de 20.600 tweewielers die verspreid zijn 
over ongeveer 1450 stations (ongeveer om 
de 300 meter). Verschillende abonnements-
formules mogelijk en het eerste half uur is 
gratis. www.velib.paris.fr 

Met bijzonder veel dank aan Belvilla voor de prachtige plek, Glenaki 
voor de vlekkeloze organisatie, Marie-Paule Bourguet, Rob en Bart voor 
de hulp ter plaatse en aan onze ‘Parisiens préférés’ Marc de Montalem-
bert, Joëlle Bonnet, Eric Poncelet, Cécile Coulais, Yvette de France 
en Paul Germain voor de kostbare tips.

Verblijf
Natuurlijk barst Parijs van de leuke 
(en minder leuke) hotelletjes. Als je 
het echt origineel wilt houden, huur 
je echter gewoon een appartement. 
Dat kan bijvoorbeeld via Belvilla dat 
stadsappartementen aanbiedt in de 
meeste grote Europese hoofdsteden. 
De voordelen zijn legio: je contact 
met de stad is veel minder vluchtig, je 
kookt je eigen potje als je dat wilt, 
geniet meer privacy en... als je het 
slim aanpakt kost het je minder. Ge-
nieten logeerde in een (groot) appar-
tement met zonnig balkon voor vijf 
personen in het chique 7de arrondis-
sement. Bed- en badlinnen waren 
voorzien, net zoals de eindschoon-
maak achteraf. Een absolute aanrader. 
(huiscode FR-75077-16 'Poème'). 
Tel.: +33/3-275.05.05., www.belvilla.be.

roadbooks
•  Le Guide du Routard, uit-

gegeven bij Hachette.
•  Inspiratie voor de meest ver-

borgen plekjes vind je in 
‘Paris Caché, 120 lieux in-
attendus à découvrir’, uit-
gegeven bij Parigramme.

•  En bij wijze van poëtische 
dromerij stop je ‘Le spleen 
de Paris’ van Baudelaire in 
je koffer…
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