
Top-10 favoriete plekken voor kinderen 
in Parijs 

 
 
1. Berges de Seine 
Wat: Ruim 2 km Seinekade is  omgetoverd van snelweg in voetgangersgebied. 
Voor kinderen zijn veel attracties gemaakt: spelletjes op de grond, een enorm 
schoolbord waar ze op mogen krijten, een klimwand, drijvende tuinen, 
ongedwongen cafés. Regelmatig zijn er gratis voorstellingen. 
Waar: de kaden van de Seine tussen de Pont de l’Alma en de Pont Royal, metro 
Pont de l’Alma 
Toegang: elke dag open, gratis 
https://quefaire.paris.fr/bergesdeseine 
 
2. Parc de la Villette 
Wat: Groot modern park in het noordoosten van Parijs, met diverse ongewone 
speeltuinen: Jardin du Dragon (glijbaan van 80 meter), Jardin du Vent et Dunes 
(springen op luchtmatrassen, trappen om een windmolen aan de gang te 
houden), Jardin des Miroirs (allemaal spiegels), Jardin des Voltiges (klimrekken 
en evenwichtstoestellen). 
Waar: In het noordoosten van Parijs (19e arrondissement), metro Porte de Pantin 
Toegang: elke dag open, gratis 
zie plattegrond 
 
3. Musée des Arts et Métiers 
Wat: Museum van de grote uitvindingen: het vliegtuig, de telefoon, de film, de 
barometer, de televisie,  de muziekdoos, de stoommachine.  In de kapel staan 
auto’s en vliegtuigen.  En een Vrijheidsbeeld in de tuin. 
Waar: 60 rue Réaumur (3e arrondissement), metro Arts-et-Métiers 
Toegang: dinsdag-zondag 10-18 uur, kinderen gratis, volwassenen 8 euro 
http://www.arts-et-metiers.net  
 
4. Grande Galerie de l’Evolution 
Wat: Verrassend museum met als topattractie voor kinderen de Grande Galerie 
de l’Évolution over de evolutie van dieren, waar een parade van levensgrote 
opgezette olifanten, leeuwen, tijgers, giraffes en nog veel meer beesten staat. 
Waar: 36  rue Geoffroy Saint-Hilaire (5e arrondissement), metro Gare d’Austerlitz 
Toegang: woensdag t/m maandag 10-18 uur, kinderen gratis, volwassenen 9 euro 
www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/grande-galerie-evolution  
 
5. Sainte-Chapelle 
Wat: Kapel met kinderafmetingen. Op de eerste etage zijn prachtige 
gebrandschilderde ramen in blauw en rood, het plafond is bezaaid met 
goudkleurige sterren tegen een hardblauwe hemel. 
Waar: 4 boulevard du Palais (1e arrondissement), metro Cité 
Toegang: elke dag, kijk voor openingstijden op de website, kinderen gratis, 
volwassenen 8,50 euro 
sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr  
 
6. Deyrolle 
Wat: Bijzondere winkel met opgezette dieren in allerlei maten en soorten: 
huisdieren, wilde dieren, vogels, vlinders, insecten. Te zien zijn o.a. een buffalo, 
een havik, een zebra, een hond, een leeuw, een ijsbeer en een baby-olifant. 
Waar: 46 rue du Bac (7e), metro Rue-du-Bac 
Toegang: maandag t/m zaterdag 10-19 uur, gratis 
www.deyrolle.com  
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7. Boottocht over het Canal Saint-Martin 
Wat: Rondvaart van 2,5 uur met commentaar op het Canal Saint-Martin, alleen 
na reserveren (via de website). Traject: Vanaf Port de l’Arsenal onder de 
boulevard Richard Lenoir door naar het Bassin de la Villette of andersom. 
Onderweg passeer je diverse oude sluisjes uit de 19e eeuw. Vanwege de lengte 
van de rondvaart meer geschikt voor wat oudere kinderen. 
Waar: Start bij Port de l’Arsenal (12e arrondissement), metro Quai de la Rapée, 
of Bassin de la Villette (19e arrondissement), metro Stalingrad 
Toegang: elke dag, kinderen 4-12 jaar 9 euro, daarboven 18 euro  
http://www.canauxrama.com   
 
8. Luchtballon in het Parc André Citroën 
Wat: Ga 150 meter de lucht in met de Ballon de Paris (aan een kabel), met mooi 
uitzicht op de Eiffeltoren en de omgeving. 
Waar: Parc André-Citroën (15e arrondissement), metro Javel of Balard 
Toegang: elke dag 9-20 uur, kinderen 3-11 jaar 6 euro, daarboven 12 euro 
www.ballondeparis.com  
 
9. Picknicken  
Wat: Niks leukers voor kinderen dan picknicken in een park of op de Seinekade. 
Koop etenswaren bij een supermarkt of haal (belegde) broodjes bij een bakker of 
een broodjeswinkel. Water, sap of wijn erbij en een paar plastic bekertjes. Of 
doe je inkopen op een van de Parijse markten met Franse kaas, charcuterie, paté 
en brood. Als toetje haal je een taartje bij een de patisserie.  
Waar: zie Picknickplekken 
 
10. Avonturentuin in de Jardin des Halles 
Wat: Een moderne speeltuin voor kinderen van 7-11 jaar, vol verrassende 
speelobjecten. Kinderen kunnen hier een uur lang onder toezicht spelen en alles 
verkennen. Ouders mogen er doordeweeks niet bij, ze kunnen een uurtje in de 
buurt gaan shoppen of wandelen, mits ze hun telefoonnummer achterlaten. Op 
zaterdag- en zondag van 10-13 uur mogen ze er wel in. Voor kleinere kinderen is 
er een speeltuin vlakbij. 
Toegang: Toegang is gratis. Maandag gesloten. Openingsuren afhankelijk van het 
seizoen. 
Waar: Jardin des Halles, 32 rue Berger (1e arrondissement), metro Les Halles 
http://equipement.paris.fr/terrain-d-aventures-16088  
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