Naar de -top-4 van Parijs op één dag
reis met de metro langs de vier top-bezienswaardigheden Notre Dame – Eiffeltoren - Arc de Triomphe - Sacré-Coeur
Start en einde: Gare du Nord

Ga naar het metrostation van Gare du Nord (aan het eind van het perron de
trap af naar beneden). Neem daar metro 4, richting Porte d’Orléans.
Stap uit op metrostation Cité (6 haltes, reisduur 9 minuten).
Loop naar de Notre Dame.
De Notre Dame is elke dag open van 8-19 uur, toegang gratis.
www.notredamedeparis.fr

Loop naar metrostation Saint-Michel Notre-Dame.
Neem daar de RER-C, richting Versailles Rive Gauche, of Pontoise, of Argenteuil.
Stap uit op metrostation Champ de Mars-Tour Eiffel (4 haltes, reisduur 10 minuten). Je ziet de Eiffeltoren vanzelf.
De Eiffeltoren is elke dag open van 9-24 uur (half juni tot begin september) of 9.30-23 uur (de rest van het jaar), toegang niet gratis.
www.toureiffel.paris
Steek na je bezoek aan de Eiffeltoren de Seine over, loop door de Jardins
du Trocadéro en door de opening tussen de twee vleugels van het Palais de
Chaillot naar metrostation Trocadéro.
Neem daar metro 6, richting Charles de Gaulle-Etoile (3 haltes, reisduur 4
minuten).
Stap uit op metrostation Charles de Gaulle-Etoile en volg de bordjes naar
de Arc de Triomphe.
De Arc de Triomphe is elke dag open van 10-23 uur (april t/m september)
of 10-22.30 uur (oktober t/m maart), gesloten op 1 januari, 1 mei, 8 mei,
14 juli, 11 november en 25 december, toegang niet gratis.
arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr

Loop na je bezoek aan de Arc de Triomphe terug naar metroststion Charles
de Gaulle-Etoile.
Neem daar metro 2, richting Nation.
Stap uit bij metrostation Anvers (9 haltes, reisduur 12 minuten).
Loop naar boven door de rue de Steinkerque, neem vandaar de trap naar de
Sacré-Coeur of neem de funiculaire.
De Sacré-Coeur is elke dag open van 6-22.30 uur, toegang gratis.
www.sacre-coeur-montmartre.com

Loop na je bezoek aan de Sacré-Coeur terug naar metrostation Anvers.
Neem daar metro 2 richting Nation.
Stap uit bij metrostation La Chapelle (2 haltes, reisduur 4 minuten).
Loop door de tunnel van La Chapelle naar Gare du Nord.
Let op:
De reisduur is alleen de rit in de metro, een stukje lopen naar en van de metrostations is niet inbegrepen.
Je hoeft nergens over te stappen.
Je maakt vijf metroritten. Met losse tickets t+ kost dat 8,50 euro p.p. Ben je met meer mensen, koop dan een of meer carnets van 10 tickets t+, dan
ben je voor 5 tickets 6,85 euro p.p. kwijt.
Bij de routes met de metro is geen rekening gehouden met werkzaamheden aan de metro.
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