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Quartier Latin en de eilanden: Musée de Cluny - Jardin du 
Luxembourg - Panthéon – Eglise Sainte Geneviève - rue 
Mouffetard – Notre Dame – Ile Saint-Louis  
 

(Metro Cluny La Sorbonne) 
 
 

 
� Bezoek het musée de Cluny, dat een mooie collectie middeleeuwse 

schilderijen, wandtapijten en voorwerpen heeft. Buiten aan de boulevard 
Saint-Michel kun je nog de resten zien van Romeinse badhuizen. Aan de 
kant van de boulevard Saint-Germain is een mooie tuin die is geïnspireerd 
op de Middeleeuwen. 

 
� Ga linksaf de boulevard Saint-Michel op tot aan de place Edmond 

Rostand. Sla daar rechtsaf de rue Médicis in en ga de Jardin du 
Luxembourg in door de hekken aan de rue de Vaugirard. Het gebouw aan 
je rechterhand is het Palais de Luxembourg. Loop rond in het park en 
geniet van de grote vijver, de kleurige bloemperken en de Medicis-fontein, 
waar je even kunt gaan zitten op een van de stoelen eromheen. 

 
� Loop terug naar de place Edmond Rostand en steek de boulevard Saint-

Michel over naar de rue Soufflot. Je loopt tegen het Panthéon aan. Ga 
naar binnen of loop de place du Panthéon rond.  

 
� Verlaat de place du Panthéon aan de achterkant links van het gebouw en 

ga de rue Clovis in. Net voordat je die straat in gaat zie je de Eglise Sainte-
Geneviève aan je linkerhand. Bekijk het prachtige interieur. 

 
� Vervolg de rue Clovis en sla rechtsaf de rue Descartes in, die later overgaat 

in de rue Mouffetard. Hier is elke dag een kleurrijke markt met 
voedingsmiddelen zoals kaas, vlees, groenten, bloemen, brood en foie 
gras. In de buurt zijn talloze cafés en restaurants voor een kop koffie of 
voor lunch. 

 
� Ga terug naar de rue Descartes en loop rechtdoor via de rue de la 

Montagne Sainte-Geneviève, een heel oude, middeleeuwse straat. Loop tot 
de place Maubert, steek die over en sla schuin links de rue Lagrange in. 
Loop door tot je bij de square René Viviani komt, een intiem parkje met 
een eeuwenoude boom en prachtig uitzicht op de Notre Dame. 

 
� Ga de Pont au Double over naar de Notre Dame op het Ile de la Cité. 

Bezoek de kerk, beklim de toren of bewonder de buitenkant van de kerk 
vanaf het grote plein aan de voorkant. 

 
� Passeer de Notre Dame aan de rechterkant, sla linksaf de quai de 

l’Archevêché op en loop de Pont Saint-Louis over naar het Ile Saint-Louis. 
Wandel langs de kaden met bomen en prachtige herenhuizen uit de 16e 
eeuw.  

 
� Verlaat het Ile de la Cité via de Pont Marie. Over de brug links is het 

metrostation Pont Marie. 
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