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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 4020 5317  www.louvre.fr/  info@louvre.fr  Rue de Rivoli, Place du

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

Le BelleChasse, dat op loopafstand hiervandaan is.

 +33 1 4049 4814  www.musee-orsay.fr  1 Rue de la Légion d'Honneur, Parijs
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Musée de l'Orangerie 

"Walk With the Greats"

Take a trip to the beautiful gardens of Tuileries, where the Orangerie

Museum is located. The museum stocks a host of famous and fabulous

artists such as Cezanne, Matisse, Picasso and Henri Rousseau. All the

artwork in the museum was handed over by Jean Walter and Paul

Guillaume, two art fanatics who have ensured that all these works are

exhibited together. There is a surprise in the basement: the Oval Room,

which houses some of Monet's Water-Lily paintings on permanent display.

Another surprise awaiting you is the La Galerie Nationale du Jeu de

Paume, which is a twin tower of the Orangerie.

 +33 1 4477 8007  www.musee-orangerie.fr/  information.orangerie@mu

see-orangerie.fr

 Quai des Tuileries, Jardin

des Tuileries, Parijs
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Paris Catacombs 

"An Underground Memorial"

Hidden beneath "The City of Light" is a dark underworld, the final resting

place of more than six million Parisians. The Catacombs of Paris are

underground ossuaries formed of a network of tunnels, caves, and

quarries filled with mortal remains, where the former citizens of Paris now

form a part of its foundation. As Paris went on its way to becoming an

important hub, thousands flocked to the city. This spurred justified

concerns about the limited cemetery space, leading to the creation of the

catacombs in 1810 at the site of the old Montrouge stone quarries.

Although in use as an ossuary as early as the 1780s, it was not until this

time that the catacombs were organized. The bones were arranged as per

the cemeteries they were taken from, creating a subterranean skeletal

world, where the last of the lot were brought down in 1860. During World

War II, this network of galleries was used as a hideaway for the Résistance

movement; its vastness and the discretion of its entrances were great

assets indeed. These ossuaries, illustrated by texts, create a chilling

atmosphere and describe some of the defining events in the history of

Paris, giving visitors substance for meditation. It is also occasionally used

as a macabre venue for concerts, parties and other events.

 +33 1 4322 4763  www.catacombes.paris.fr/  1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy,

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

symbol of architectural beauty.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.toureiffel.paris/  5 Avenue Anatole France, Champ de

Mars, Parijs
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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 4952 4263 (Tourist Information)  www.arcdetriompheparis.com/  Place Charles de Gaulle, Parijs
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Parc de la Villette 

"Rest and Recreation"

Parc de la Villette is spread over three kilometers (one-and-a-half miles), is

first and foremost a park where both children and parents can play and

relax. With its wooded glens, a canal winding through the lawns,

staircases climbing up the hillsides to lovely views, and flat lots for roller

blading, this place is very popular on sunny Sundays. Children of all ages

are invited to unleash their imaginations here: dragon gardens,

astounding acrobatics, gentle dunes, and rolling fog set the stage. Linger

for awhile in the Bamboo Garden to hear the wind blowing through these

enormous grasses and imagine you are surrounded by jungle!

 +33 1 4003 7547  www.villette.com/fr/  contactvillette@villette.co

m

 211 Avenue Jean-Jaurès,

Parijs
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Cité des Sciences et de l'industrie 

"Terug naar de Toekomst"

In het Parc de Vilette staat dit grote museum van de wetenschap, die het

best bekend staat voor zijn Géode koepel en zijn indrukwekkende 180

graden bioscoop. Natuurlijke en wetenschappelijke fenomenen zijn

uitgelegd met behulp van tentoonstellingen in een speciaal ontworpen

ruimte waarbij aan de kinderen is gedacht Kinderen vanaf drie jaar

kunnen een echte onderzeeër, de Argonaute bezoeken om erachter te

komen hoe het werkt. Tijdelijke tentoonstellingen worden georganiseerd

in Espace Explora.

 +33 1 4005 7000  www.cite-sciences.fr/  citeservice@cite-

sciences.fr

 30 Avenue Corentin-Cariou,

Parc de la Villette, Parijs
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