het beste van parijs in 6 routes
1

ROUTE
> BATIGNOLLES & MONTMARTRE p. 18
Batignolles is een woonwijk met een fijn park. In Montmartre vind je kronkelende straatjes en de Sacré-Coeur.

2

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

3

ROUTE
> 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.

4

ROUTE
> L’ÎLE DE LA CITÉ, QUARTIER LATIN
& SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS p. 78
Bezoek l’Île de la Cité, Jardin des Plantes en Jardin du
Luxembourg en geniet van de sfeer in het Quartier Latin.

5

ROUTE
> 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.

1

Best tips eve
TIME TO MOMO IN PARIJS

r!

ALGEMEEN

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde en haal alles
uit je stedentrip.
NAAR PARIJS!
Jij gaat Parijs ontdekken! De stad van prachtige avenues, wereldberoemde
monumenten en 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 vintageboetiekjes 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.

World famous!

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.
STAD

PARIJS

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.

WERK & BEZIGHEDEN

(Mode)styliste &
Auteur
LOCAL

Roosje Nieman

2

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.

ALGEMEEN

MUSEA
Parijs is het paradijs voor museumliefhebbers. Je vindt hier prachtige en
prestigieuze musea. Let op met de openingstijden: sommige musea zijn dicht
op maandag, andere weer op dinsdag. Er zit geen logica in. De Paris Museum
Pass (www.parismuseumpass.com) biedt toegang tot meer dan zestig bezienswaardigheden. Een pas voor twee dagen kost 52 euro, voor vier dagen 66
euro en voor zes dagen 78 euro. Voor de tijdelijke exposities buiten de vaste
collectie om moet je vaak wel extra betalen. De pas is te koop bij de kassa van
de deelnemende musea en monumenten en bij het toeristenbureau op 25, Rue
des Pyramides. Als je liever niet in de rij staat, probeer dan van tevoren via
internet de entreebewijzen aan te schaffen. Dan kun je vaak via een aparte
ingang naar binnen. Een groot aantal musea is gratis toegankelijk voor jongeren
onder de 26 jaar, afkomstig uit de EU. Ook bieden veel musea korting aan gehandicapten en 60-plussers. En er zijn musea die op de eerste zondag van de
maand voor iedereen gratis toegankelijk zijn.
FRANSE (EET-)GEWOONTES
Eten is heel belangrijk in Frankrijk: Fransen houden ervan en praten er ook
graag over. Het accent ligt op twee maaltijden: le déjeuner (de lunch) en het
diner. Le petit déjeuner (het ontbijt) is redelijk eenvoudig: een kop koffie, thee
of warme chocolademelk met een tartine (stuk stokbrood met confiture) of
croissant. Dit wordt thuis of in een café gebruikt. De cafés zijn vaak al vroeg
geopend. Veel mensen staan ’s ochtends aan de bar voor hun ontbijt met koffie
en een croissant. Dat is misschien minder gezellig dan aan een tafeltje, maar
wel een stuk goedkoper: het scheelt vaak de helft van de prijs. Bestel een
café (een espresso), een café allongé (een espresso aangelengd met water),
een café crème (met warme melk), een café au lait (met koude melk) of een
noisette (een klein kopje met een vleugje koude melk). ’s Middags eten de
Fransen vaak buitenshuis. De lunchtijd wordt ook gebruikt om zaken te
bepreken. Tussen 12.30 en 14.30 uur is het dus druk in de restaurants. Een
traditioneel Frans middagmaal bestaat meestal uit een driegangenmenu. Je
kunt ook kiezen voor alleen een voorgerecht (entrée) of hoofdgerecht (plat).
Let ook altijd op het menu du jour of de plat du jour (het gerecht van de dag).
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ROUTE 3 > LES HALLES & LE MARAIS

de ingrediënten die op het schoolbord staan. Die verdwijnen vervolgens
allemaal in je pitabroodje. De keuze is groot. Ga bijvoorbeeld voor lamskebab,
boeuf bourguignon, ratatouille van wortels of verse gemarineerde tonijn. Meer
zin in zoet? Neem dan een pita banaan-chocola. Je kunt aan de bar of in het
zaaltje eten.

The best
coffee!

22, rue des écouffes, 4e arr., fb miznon paris, telefoon 0142748358, open ma-do & zo
12.00-23.00, vr 12.00-15.30, prijs € 13, metro st paul

Theesalon Le Loir dans la Théière is een adres om de hele middag te blijven
zitten. Zak weg in een van de comfortabele clubfauteuils en geniet van een pot
17

thee met een onbeschrijflijk lekkere tarte au citron-meringuée of een ander
megastuk van het ruime aanbod aan versgebakken taarten.
3, rue des rosiers, 4e arr., www.leloirdanslatheiere.com, telefoon 0142729061, open
dagelijks 9.00-19.30, prijs lunch € 18, metro st paul

Voor een traditioneel Frans maal ga je naar Chez Janou. Deze charmante
bistro serveert typisch klassieke gerechten uit de Provence, zoals brandade de
morue (puree van gezouten kabelljauw), ratatouille en lavendel crème brûlée.
Binnen zit je, zoals bij veel Franse bistro’s, dicht op elkaar, maar vooral buiten
op het terras is het goed vertoeven.
22

2, rue roger verlomme, 3e arr., www.chezjanou.com, telefoon 0142722841, open
dagelijks 12.00-15.00 & 19.00-0.00, prijs € 22, metro chemin vert

Goede koffie is soms moeilijk te vinden in Parijs. Dit wist ook eigenaar
Youssef Li toen hij als een van de eersten een koffiezaak opende in Parijs en
daarmee het koffiedrinken bij de Parijzenaren weer op de kaart zette. Fragments
is gevestigd in een rustig zijstraatje in de Marais en zowel de koffieblends als het
gebak worden ter plekke gemaakt. Neem met mooi weer je koffie à emporter
en loop naar het dichtbij gelegen Place des Vosges, het oudste park van Parijs.
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76, rue des tournelles, 3e arr., fb fragments-paris, open ma-vr 8.00-18.00, za 10.0019.00, zo 10.00-18.00, prijs koffie € 3,50, metro chemin vert

Le Dôme du Marais is een prachtig restaurant midden in de Marais met
een overdekt terras waar je ’s middags kunt neerstrijken voor thee met een
gebakje. Binnen, in de Dôme, zit de ronde restaurantzaal. Je kunt er heerlijk
26
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ROUTE 5 > EIFFELTOREN, INVALIDES & C
 HAMPS-ÉLYSÉES

Le Grand Palais werd met Le Petit Palais en de Pont Alexandre III gebouwd
voor de wereldtentoonstelling van 1900. Het is een constructie van steen, staal
29

en glas. Bijzonder indrukwekkend is het enorme glazen dak. In het gebouw vind
je onder meer tijdelijke exposities (Galeries Nationales du Grand Palais) en
een wetenschapsmuseum (Palais de la Découverte).
3, avenue du général eisenhower, 8e arr, www.grandpalais.fr, telefoon 0144131717,
zie website voor tijden en prijzen, prijs afhankelijk van de expositie, metro champsélysées clémenceau / franklin roosevelt

Napoleon gaf in 1806, een jaar na de overwinning in Austerlitz, de opdracht
om de Arc de Triomphe te bouwen. Pas in 1836 werd de triomfboog voltooid.
34

De vier grote reliëfs op het voetstuk van de pilaren gedenken de zege van
1805. Vanaf de top kijk je uit over de Champs-Élysées. De openingstijden zijn
afhankelijk van het weer.
place charles de gaulle, 8e arr., www.paris-arc-de-triomphe.fr, telefoon 0155377377,
open dagelijks 10.00-22.45, entree € 13, metro charles de gaulle-étoile

3

ETEN & DRINKEN
Neem plaats op de begane grond of op het terras en geniet van het prachtige
uitzicht op de Seine en de Eiffeltoren. De inrichting van Monsieur Bleu is modern, chic en rustig; voor Parijse begrippen zijn de tafels ruim opgesteld. Het is
een hippe plek, met dj’s die sfeermuziek draaien tijdens het diner. Aanrader: de
tonijnfilet op oosterse wijze.
3

20, avenue de new york, 16e arr., monsieurbleu.com, telefoon 0147209047, open
dagelijks 12.00-2.00, prijs € 35, metro iéna / alma-marceau

Op het dak van Musée du Quai Branly ligt het gastronomische restaurant
Les Ombres, alom bekend vanwege het geweldig romantische uitzicht op de
Eiffeltoren. Verwacht luxe en lekker eten en kleine porties.
8

27, quai branly, 7e arr., www.lesombres-restaurant.com, telefoon 0147536800, open
dagelijks 12.00-14.15 & 19.00-22.15, prijs € 40, metro alma marceau / rer pont de
l’alma
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ROUTE 6 > BELLEVILLE, CANAL SAINT-MARTIN & MÉNILMONTANT

Place Sainte-Marthe is een zorgvuldig verborgen pareltje van Parijs. Geniet
hier van de rust in een van de twee bistro’s. Op het pleintje staan vaak muzi16

kanten, soms zijn er zelfs kleine theateroptredens.
place sainte marthe, 10e arr., metro colonel fabien / belleville

Het Canal Saint-Martin, aangelegd tussen 1821 en 1825, is ruim 4 kilometer
lang. Een systeem van sluizen regelt het waterpeil, want het niveauverschil is
18

meer dan 25 meter. De mooie gietijzeren bruggen zijn al vaak gebruikt in films.
Zo gooit de hoofdpersoon uit Le fabuleux Destin d’Amélie Poulain hier steentjes
in het water. De buurt rondom het kanaal is enorm in opkomst. Je vindt hier
dan ook volop leuke cafés en aparte kledingwinkels.
le canal saint-martin, 10e arr., metro république / goncourt

Le Comptoir Général is moeilijk in een hokje te plaatsen. Het is een alternatieve hub zoals je die hebt in Berlijn of Barcelona, maar zelden in Parijs. Dit
19

culturele centrum, in een oude stal van 600 m², is ingericht in Frans-Afrikaanse
koloniale stijl. De shabby chique stijl zorgt voor een mysterieuze sfeer met
verborgen hoekjes. Een goede plek voor cocktails of een culturele lezing of film.
18

80, quai de jemmapes, 10e arr., www.lecomptoirgeneral.com, telefoon 0144882448,
open ma-wo 17.00-0.00, do 17.00-1.00, vr 16.00-1.30, za 14.00-1.30, zo 14.00-0.00,
entree vrijwillige bijdrage, metro république / goncourt

Gossima Ping Pong Bar is de eerste pingpongbar van Parijs: een bar waar je
niet alleen iets kunt drinken maar ook kunt tafeltennissen. In een enorme ruimte
met meerdere tafeltennistafels kun je met je vrienden een potje pingpong
spelen. Weer eens iets anders dan een poolcafé. Soms organiseren ze op
vrijdagavond een Ping Pong Soul Discoavond. Het publiek bestaat voornamelijk
uit twintigers en dertigers.
37

4, rue victor gelez, 11e arr., www.gossima.fr, telefoon 0148074335, open ma 16.000.00, di-za 16.00-2.00, entree gratis, huur pingpongtafel € 6, metro ménilmontant /
rue st maur
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TIJD OVER?

A

B

TIJD OVER?
Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken
en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze
staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te bereiken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.
Het 18e arrondissement besloot het oude vervallen stationnetje van de lijn
‘la petite ceinture’ in het noorden van Parijs in 2014 helemaal op te knappen. Nu
A

kun je bij La REcyclerie brunchen (op zaterdag en zondag), lunchen, dineren of
iets drinken. Het is een heerlijke plek om op een zomeravond lekker buiten
aan de lange tafels te zitten tussen de gekleurde lichtjes. Er zijn regelmatig
rommelmarkten en workshops.
83, boulevard ornano, 18e arr., www.larecyclerie.com, telefoon 0142575849, open
dagelijks 12.00-22.00, zie website voor agenda, prijs lunch € 13,90, brunch € 23,
metro porte de clignancourt

Op de marchés aux puces (vlooienmarkten) vind je spullen van goede kwaliteit, maar reken niet op een koopje. De grootste antiek- en vlooienmarkt van
Parijs is Marché aux Puces de Saint-Ouen: een heel dorpje met antiekwinkels.
Deze vlooienmarkt is gebruikt als decor in vele films, bijvoorbeeld Midnight in
Paris.
B

avenue de la porte de clignancourt, 18e arr., www.pucesdeparissaintouen.com, open
ma 11.00-17.00, vr 8.00-12.00, za-zo 10.00-18.00, metro porte de clignancourt

Midden in het Bois de Boulogne vind je het museum Fondation Louis
Vuitton, dat in 2015 is geopend. Alleen al door het futuristische gebouw, ontworpen door Frank Gehry, is het de moeite waard hier een kijkje te nemen. Binnen
tref je een vaste collectie en wisselende exposities van moderne en heden
daagse kunst. In restaurant Le Frank kun je terecht voor een uitstekende lunch
en op woensdag- en donderdagavond voor een themadiner (reserveren verplicht).
C

8, avenue du mahatma gandhi, 16e arr., www.fondationlouisvuitton.fr, telefoon
0140699600, open ma & wo-do 11.00-20.00, vr 11.00-21.00, za-zo 10.00-20.00, entree
€ 14, metro les sablons (en 15 min lopen) of pendelbus vanaf place charles de gaulle
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