
"Top Things To Do in Paris"

Travelers flock from all over the world to experience Paris' legendary atmosphere. Soak in it as you wander the banks of the Seine, feel it as you

admire the paintings in the Louvre and appreciate it as you pass by its many iconic landmarks and museums.
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10 Locaties in uw favorieten 

 by ToucanWings   

Château de Versailles 

"Het Paleis van de Koning van de Zon"

Vermoeid van Parijs, droeg de Koning van de Zon (Louis XIV, die zichzelf

graag vergeleek met Apollo, de god van de kunsten, vrede en zon) in 1668

de architecten Louis le Vau en Jules Hardouin op om het kasteel van

Versailles te bouwen, op de plaats van zijn vaders jachthut. Het werd het

grootste paleis in Europa, dat tot 20.000 hovelingen kan herbergen.

Charles Le Brun, de schilder, ontwierp het interieur, met als hoogtepunten

de Koninklijke Appartementen en de Spiegelhal. De Grand Trianon (1687)

en de Petit Trianon (1762) zijn ook in het park. De eerste, gebouwd van

steen marmer, huisvestte Louis XIV' s maîtresse, terwijl de

laatstgenoemde, een klein herenhuis, het huis werd van Louis XV

maîtresse.

 +33 1 30 83 78 00  en.chateauversailles.fr/  Place d'Armes, Versailles

 by marcosantiago   

Musée du Louvre 

"Huis van Mona Lisa & Venus de Milo"

Slechts een paar mensen weten dat het op drie na grootste museum van

de wereld vroeger het belangrijkste verblijf was van de Franse koningen

en keizers gedurende zes eeuwen. De oude Vesting werd in 1190

gedurende de regeerperiode van Koning Philippe Auguste gebouwd om

het koningkrijk te beschermen van de invastie van de noordelijke

stammen, de Vikings. Gedurende de 14e eeuw, werd het paleis uitgebreid

in de periode van Charles V en werd van tijd tot tijd een koninklijk verblijf.

De grootste veranderingen in het originele paleis werden gemaakt door

Koning François I, de middeleeuwse Grosse Tour werd vernietigd en

vervangen door een weelderig paleis, wat nog steeds als meesterwerk

wordt gezien binnen de Renaissance architectuur. In 1594 besloot Henri

IV een doorgang te bouwen tussen het Tuileries Paleis en het Louvre

Paleis, die nog steeds de 'grote gallerij' heet. Het 'Cour Carrée' was een

onderdeel van een vast programma onder leiding van Louis XIII en XIV om

het koninklijke verblijf te decoreren en staat symbool voor de Klassieke

Periode. Nadat Louis XIV verhuisde naar Versailles, kreeg het Louvre een

statische periode. De meest recente constructie is de glazen piramide

gebouwd in door Leoh Ming Pei gedurende de periode van de Franse

President Mitterrand, wat nu de grote ingang is geworden van het

museum. Met 35,000 stukken een een oppervlakte van ongeveer sq. ft.,

kan het Louvre niet in een dag bekeken worden. Het museum bestaat uit

acht afdelingen: Naast het beroemde werken van Da Vinci's, de >Mona

Lisa en Veronese's Huwelijksfeest bij Cana, kan je de beroemde

schilderijen uit de Italiaanse Renaissance periode bewonderen (Titian,

Raphael, etc), meesterwerken van Nederlandsche schilderijen zoals

Rubens, Van Eyck maar ook Vermeers Kantwerkster. Een goede tip, heb

wat geduld en koop vooraf tickets op het internet om lange rijen te

voorkomen. Kom ook terug in de avonduren om de Pyramides verlicht te

zien.

 +33 1 40 20 50 50  www.louvre.fr/en  info@louvre.fr  Rue de Rivoli, Place du

Carrousel, Parijs
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 by DXR   

Musée d'Orsay 

"Zeker te bezoeken voor Kunst Liefhebbers"

Bijna 2,5 miljoen bezoekers komen hierheen om de grootste collectie van

impressionistische kunst te aanschouwen, die te vinden is in het prachtige

Musée dÓrsay. Het gebouw zelf wordt Gare d'Orsay genoemd en is

gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1900. Tijdens de tweede

wereldoorlof werd het gebruikt om gevangenen die bevrijd waren te

verwelkomen. Eens, toen het treinstation (the Gare) niet meer gebruikt

werd en het ernaast gelegen hotel gesloten werd in 1973, dreigde het

gebouw gesloopt te worden. Echter, er werd besloten om het in plaats

daarvan te transformeren om dienst te kunnen doen als een plek voor

kunst uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het werd geinaugureerd in

1986 onder auspicieen van Francois Mitteran. De voornaamste gallerij van

de begane grojng, 138 meter lang (453 feet) en 32 meter hoog (105 feet)

is een herrinnering aan de vroegere functie van het gebouw. Onder de

meesterwerken in deze gallerij zijn de schandalige Enterrement à Ornans

door Gustave Courbet en de Glaneuses door Jean-François Millet. Fans

van het impressionisme moeten direct naar de vijfde verdieping, waar

werken van de grote meesters van dit genre zijn opgehangen in gallerij 29

tot 48. Decoratieve kunst is een paar verdiepingen lager te vinden, zeker

de moeite waard om te bezoeken voor de indrukwekkende collectie van

Art Nouveau. Vergeet ook niet een blik te werpen op het prachtige Hotel

Le BelleChasse, dat op loopafstand hiervandaan is.

 +33 1 40 49 48 14  www.musee-orsay.fr  1 Rue de la Légion d'Honneur, Parijs

 by nuno_lopes   

Eiffel Tower 

"Symbol of Paris"

Underneath the glaze of the Parisian sky, the Eiffel Tower captures the

dazzling spirit of its French capital. A magnificent wrought iron lattice

tower that was originally built as an entrance to the 1889 World's Fair, the

tower was designed by Gustave Eiffel after his inspiration was fueled by

the pyramidal form of Egypt's historic landmarks. This comparison was

met with ardent disapproval from several eminent Frenchmen before the

tower came to be the celebrated global icon that it is known as today. At a

stunning height of 324 meters (1,063 feet), the Eiffel Tower dominates the

skyline as the city's tallest, and the country's second-tallest freestanding

structure. Its majestic form sports three shades – darkest at the lowest

level and colored in a light contrast as the tower ambles up to the top – an

illusory mechanism adopted so as to complement its surroundings. The

Eiffel Tower is one of the most winning sights in all of France, and even

after more than a century, people continue to extol this monumental

symbol of architectural beauty.

 +33 892 70 12 39  www.toureiffel.paris/fr  5 Avenue Anatole France, Champ de

Mars, Parijs

 by Mariamichelle   

Le Jardin du Luxembourg 

"Een van Parijs' Favoriete Parken"

De grond van de Jardin du Luxembourg en de Palais du Luxembourg was

oorspronkelijk de plaats van een Romaans Kamp. In 1257 religieuze orden

van Chartreux kocht het land en bouwde er een klooster, in 1615 gaf

prinses Marie de Médicis de opdracht om er een paleis te bouwen. Dit is

een van Parijs' favoriete tuinen. Zowel gevoelig als zeer prettig aangelegd,

is dit een van de populaire plaatsen geworden voor studenten en

inwoners van Parijs' Latin Quarter. De kinderen kunnen rijden op paarden,

spelen op schommels en varen met hun speelgoedboten op de

achthoekige vijver. Een geliefde ontmoetingsplaats.

 +33 1 40 71 75 60  en.parisinfo.com/paris-museum-mo

nument/71393/Jardin-du-

Luxembourg

 Le Jardin du Luxembourg, Parijs
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 by iankelsall1   

Arc de Triomphe 

"Magische Rotonde"

De arc is een plaats van herinneringen, huidige gebeurtenissen en

vieringen. De lijsten van de doden zullen je beroeren. En de auto's die

rond het monument, rijden angstaanjagend gevaarlijk. Staande in een

directe lijn tussen Louvre en de Grande Arche de la Défense verbindt het

monument het verleden met het heden en biedt verbazingwekkende

uitzichten. Een echt indrukwekkend plek, 50 meter hoog en 45 meter

breed, Parijs zou geen Parijs zijn zonder dit monument!

 +33 1 55 37 73 77  www.paris-arc-de-triomphe.fr  Place Charles de Gaulle, Parijs

 by Adriano Aurelio Araujo

from Campinas, Brasil   

Sacré-Cœur Basilica 

"Byzantine Basilica"

The Romano-Byzantine Sacre Coeur Basilica overlooks Montmartre, one

of Paris's most picturesque districts. Its distinctive travertine stone dome

rises up over the rooftops, allowing visitors to the basilica the perfect

vantage point from which to survey the city. Within Basilica of the Sacred

Heart of Jesus, often called Sacré-Cœur, visitors will find several

interesting sites, including a mosaic of Christ, an elegant organ

constructed by Aristide Cavaillé-Coll, and a crypt. Commissioned by the

Catholic Church, construction began in 1875 under the watchful eye of

architect Paul Abadie, and was finally completed in 1914.

 +33 1 53 41 89 00  www.sacre-coeur-

montmartre.com/

 basilique@sacre-coeur-

montmartre.com

 35 rue du Chevalier de la

Barre, Parijs

 by Michael D. Hill Jr.   

Sainte-Chapelle 

"House of Holy Relics"

Located in the centre of the city within the Palais de Justice complex on

the Île de la Cite, the Sainte-Chapelle (Holy Chapel) is a small Gothic

chapel constructed in the Rayonnant style. Built by King Louis IX from

1238-1244, the chapel housed holy relics from the Passion believed to be

Jesus' Crown of Thorns and a piece of the True Cross. These items were

purchased from the Byzantine emperor Baldwin II in 1239 for a huge sum

of 135,000 Livres (the church cost 40,000 livres to build) due to the King's

desire to elevate France as the leader of Western Christianity. The Sainte-

Chapelle provides visitors with a spectacular visual experience since the

entire upper tier of the chapel is surrounded by enormous stained glass

windows.

 +33 1 53 40 60 80  www.sainte-chapelle.fr  8 Boulevard du Palais, Parijs

 by Josh Hallett   

Avenue des Champs-Élysées 

"Een Mooie Laan in een Mooie Stad"

De boomrijke, twee kilometer lange Champs-Elysées is het centrum van

festiviteiten en officiële parades geworden. Het is een magneet voor

toeristen en de menigte die genieten van het struinen over de brede,

schilderachtige laan. De vele bioscopen, cafés en restaurants trekken

toeristen die even een paar uur willen uitrusten, moe van het lopen langs

de designer boetieks, banken en de ambassades die ook in deze chique

buurt gevestigd zijn. De laan was oorspronkelijk gecreëerd in 1667, door

André Le Nôtre, de tuinman van Louis XIV, om het uitzicht vanaf de Jardin

des Tuileries te verbeteren. De laan was verlengd aan het einde van de

18e eeuw zodat deze van de Place de la Concorde tot de Arc de Triomphe

liep.
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 +33 1 47 23 54 37  www.champselysees.org/  Avenue des Champs-Élysées, Parijs

 by Taxiarchos228   

Panthéon 

"Neoklassieke Grafkamer of Kerk"

Dit indrukwekkende gebouw, gebouwd tussen 1764 en 1790 in opdracht

van Koning Louis XV ter ere van Saint-Genevieve, de patroonheilige van

Parijs, die hem van een geheimzinnige ziekte had genezen. Het gebouw

was afgerond net voor de Franse Revolutie, en werd veranderd van een

kerk naar een seculair mausoleum voor belangrijke heren Frankrijk.

Vadaag de dag bewonderen bezoekers, dit vroege voorbeeld van de

Neoklassieke architectuur, de rustplaats van beroemde schrijvers zoals

Emile Zola, Victor Hugo, Jean-Jacques, Rousseau, Voltaire, de

wetenschappers Pierre en Marie Curie and Andre Malraux, een minister in

de tijd van Charles de Gaulle. De architectuur van de façade is duidelijk

geinspireerd door het Pantheon in Rome. De 83 meter hoge koepel, lijkt

op de koepel van de St. Paul's Kathedraal in London en op de koepel van

de kapel bij Invalides, ook gelegen in Parijs. Het monument opgedragen

aan Diderot die je ziet net voordat je de grafkamer ingaat is bijzonder

imponerend. Dit monument is gedecoreerd door de prachtige fresco's van

Saint-Genevieve.

 +33 1 44 32 18 01  www.paris-pantheon.fr  Place du Panthéon, Parijs
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