Kindermenu 3
Centre Pompidou – Notre Dame - Jardin du Luxembourg –
metrolijn 14 - Bercy Village – Musée de la Magie
Klik hier voor de kaart
Centre Pompidou
place Georges Pompidou


Bekijk het Centre Pompidou eerst van buiten, een kleurrijk gebouw van glas en staal uit 1977. De
buizen en pijpen in verschillende felle kleuren zitten aan de buitenkant, waardoor het lijkt of het
gebouw binnenstebuiten gekeerd is. De groene buizen zijn voor het water, de blauwe voor lucht, de
gele voor elektriciteit en de rode voor de gebieden waar bezoekers kunnen komen, zoals roltrappen en
liften. Op het plein voor het gebouw is vaak wel iets te doen: straatkunstenaars, muzikanten en andere
optredens. Rechts naast het museum is de Place Igor Strawinsky. In de vijver daar staan allerlei
gekleurde, bewegende figuren. Ze zijn gemaakt door Jean Tingueley en Niki de Saint Phalle.



Het Centre Pompidou is ontworpen door Richard Rogers en Renzo Piano en was een initiatief van
president Georges Pompidou. Het museum heeft de grootste collectie moderne kunst van Europa. Alle
kunststromingen van de 20e eeuw zijn er vertegenwoordigd: expressionisme, kubisme, constructivisme,
surrealisme, pop-art, op-art en kinetische kunst, arte povera en hyperrealisme. Op de vierde etage
vind je kunst na 1960, op de vijfde etage kunst van 1905-1960. De 6e verdieping wordt gebruikt voor
tentoonstellingen.



Als je met de roltrap aan de buitenkant van het gebouw naar boven gaat, zie je steeds meer van Parijs
tevoorschijn komen. Je kunt ook met de roltrap naar boven als je het museum niet bezoekt. Je moet
dan wel een apart Panoramaticket kopen (3 euro) bij de ticketautomaat rechtsachter in de entreehal.
Op de bovenste etage is café-restaurant Georges, duur, maar met spectaculair uitzicht over de stad.

Notre Dame
place du Parvis du Notre Dame


Loop vanaf het Centre Pompidou naar de Seine en steek over naar het Ile de la Cité. Hier staat de
Notre Dame. Het is de beroemdste gotische kerk ter wereld, met 30.000 bezoekers per dag. De
kathedraal is gebouwd tussen 1163 en 1330 in opdracht van bisschop Maurice de Sully. Daarvoor hadden
op die plaats al een Romeinse tempel voor Jupiter, een basiliek en een romaanse kerk gestaan.



Tijdens de Franse Revolutie werd de kerk geplunderd en vernield en vervolgens ingericht als
voedselopslagplaats. Onder meer door de roman De klokkenluider van de Notre Dame van Victor Hugo
werd in de 19e eeuw geld bij elkaar gebracht voor een grootscheepse restauratie door architect
Viollet-le-Duc, die 23 jaar duurde. In 1991 is de kathedraal opnieuw gerestaureerd.

Jardin du Luxembourg
rue de Vaugirard


Een van de mooiste tuinen van Parijs. Hij heeft een vrij strak ontwerp: een centraal gedeelte met een
grote vijver, terrassen en rechte lanen met bomen: platanen, kastanjebomen en linden maar ook
exotische bomen als paulownia, gingko, zeepboom en sequoia. Ook staan er van voorjaar tot herfst
dadelpalmen, sinaasappel- en citroenboompjes in potten. Door het hele park zijn bloemenborders die
minutieus worden onderhouden door 80 tuinmannen en -vrouwen. Op twee balustraden staan beelden

van Franse koninginnen. Een mooie plek om even te zitten is bij de Fontaine de Medicis, een grot die
Maria de' Medici in de 17e eeuw liet aanleggen.


Hier is van alles te doen voor kleine en wat grotere kinderen: Poussin Vert, een grote kinderspeelplaats
(kost 1,50) met leuke schommels, glijbanen, zandbakken en klimrekken. Verder kunnen kinderen hier
skelteren, ponyrijden, een ritje in de draaimolen maken en poppenkast kijken. 's Zomers kun je elke
dag een klein zeilbootje huren om het te laten zeilen op de grote vijver. In de winter kan dat op
woensdagmiddag en in het weekend. Er zijn twee cafés waar je o.a. pannenkoeken en snacks kunt
eten, en een toilet.

Metrolijn 14


Loop terug naar de Seine, steek de Pont Saint-Michel over, rechtuit door het Ile de la Cité en over de
Pont au Change. Je komt nu op Place du Chatelet. Neem hier metrolijn 14, een onbemande metro, en
stap uit bij halte Cour Saint-Emilion. Probeer voorin te gaan zitten, alsof je de bestuurder bent. Je
kijkt dan de donkere metrotunnel in en ziet het eerst het volgende station. (Je kunt ook vanaf station
Luxembourg de RER-B nemen naar Châtelet-les-Halles. Vandaar loop je naar metrostation Châtelet. )

Bercy Village
Cour Saint-Emilion


Ten zuidoosten van het Parc de Bercy in gerestaureerde wijnopslagplaatsen uit de 19e eeuw zijn
allerlei winkels, restaurants en cafés. Je kunt aan de stukken rails die her en der nog liggen zien dat
hier vroeger een wijndepot lag.



Een keus uit de winkels: Alice Délice (kookgerei), Fnac Eveil & Jeux ( speelgoed, spellen, cd’s en
video’s voor kinderen), Sephora ( parfum en cosmetica), Animalis (huisdieren), La Cure Gourmande
(snoep en koekjes), Loisir & Création (knutselen), Eric Kayser Boulangerie, La Compagnie des Crêpes
(flensjes) en een Monoprix. Veel leuke terrassen om uit te rusten en wat te drinken of te eten.

Musée de la Magie
11 rue Saint Paul


Loop de rue des Pirogues de Bercy af tot aan de rue du Baron Le Roy. Pak daar bus 24, richting Gare
Saint-Lazare, en stap uit bij halte Université Paris VI. Steek de Seine twee keer over via de Pont de
Sully en ga rechtdoor tot de place du Père Teilhard de Chardin. Ga daar links de quai des Celestins op
en sla de 2e rechts in, de rue Saint Paul.



Het Musée de la Magie is een museum over goochelkunst en tovenarij. Er zijn goochelvoorstellingen en
een verzameling goochel- en toverattributen, waaronder de kist van het doorgezaagde meisje. Je vindt
er magische machines, geheime dozen, optische spelletjes en raadsels die je als bezoeker mag
oplossen. Het museum is open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur. In in de
schoolvakanties elke dag open van 10.30 toto 19 uur, zaterdag en zondag vanaf 14 uur.
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