Kindermenu 4
Eiffeltoren – Ballonvaart in Parc André Citroën –
rondvaart over de Seine - Palais de la Découverte
klik hier voor de kaart
Eiffeltoren
quai Branly


Geen bekender symbool van Parijs dan de Eiffeltoren, gebouwd door Gustave Eiffel
voor de wereldtentoonstelling in 1889 en de 100 jaar daarvoor begonnen Franse
Revolutie. Het is de meest bezochte attractie in Parijs, hoewel hij destijds was
gebouwd voor een paar jaar. Velen wilden hem afbreken, maar toen er radio kwam
om boodschappen te versturen bleek de toren handig voor de antennes. De
gietijzeren constructie is adembenemend. Hij staat op betonnen poten en is 300
meter hoog. De eerste etage komt tot 57 m hoog, de tweede tot 115 m en de hoogste
ligt op 276 m. Er gaan twee liften op en neer naar de 3 etages.



Zorg dat je in de goede rij staat: er is er een voor de lift (tot de 3e etage) en een
voor de trap (tot de 2e etage). De eerste etage is hoog genoeg voor een schitterend
uitzicht, en zo kun je ook de stad beneden nog onderscheiden. Deze etage heeft een
glazen vloer. De 3e etage is alleen aan te raden bij helder weer. Met de trap gaan is
trouwens wel zo leuk, je kunt uitrusten wanneer je wilt en er staan overal bordjes
met informatie over de geschiedenis van de toren.



De Eiffeltoren is elke dag open van 9-24 uur (juni-september) of 9.30-23 uur (rest van
het jaar). Zie ook www.toureiffel.paris. Wil je niet in de rij staan, koop dan je tickets
van tevoren online. Op de eerste etage is een buffet waar je iets kunt eten of
drinken.

Ballonvaart in Parc André Citroën


Loop van de Eiffeltoren naar het Parc André Citroën (je komt er vanzelf als je in
zuidwestelijke richting de Seine volgt, ongeveer 1,5 km). Of je neemt de RER-C op
station Champ-de-Mars-Tour-Eiffel ten zuiden van de Eiffeltoren en stapt uit bij de
volgende halte: Javel. Een derde mogelijkheid is de bus: neem op de hoek van de
quai Branly en de avenue de la Bourdonnais bus 42, richting Hôpital européen Georges
Pompidou. Stap uit bij halte rue Leblanc. Loop de rue Leblanc terug en ga linksaf de
rue Saint-Charles in. Volg daarna links de rue de la Montagne de la Fage die de rand
van het park volgt, tot aan de ingang.



De ballonvaart is geopend vanaf 9 uur. In schoolvakanties kan het druk zijn. Je gaat
150 meter de lucht in en de ballon zit vast aan een staaldraad. Aan de kleur van de
ballon kun je zien hoe het met de luchtvervuiling in Parijs staat: groen is heel goed,
rood heel slecht. Meer info: www.ballondeparis.com.

Rondvaart over de Seine
Port de Suffren


Ga met de RER-C terug naar station Champ-de-Mars-Tour Eiffel. Onderaan de kade is
de opstapplaats voor de rondvaarten. Koop alvast kaartjes voor de eerstvolgende
vaart. Op de kade kun je tijdens het wachten iets eten of drinken. Je komt na de
rondvaart hier weer terug.

Palais de la Découverte
avenue Franklin D. Roosevelt


Neem de RER-C bij station Champ-de-Mars-Tour-Eiffel, en stap uit op RER-station
Invalides. Steek de Seine over via de Pont Alexandre III. Links aan de overkant is het
Grand Palais, waarin ook het Palais de la Découverte gevestigd is.



Het Palais de la Découverte is een wetenschapsmuseum met uitleg over
wetenschappelijke vraagstukken en proeven waar kinderen aan mee mogen doen. Er
zijn permanente tentoonstellingen over astronomie, biologie, scheikunde,
natuurkunde en geologie. In de afdeling Planète Terre vind je de laatste
ontwikkelingen op meteorologisch gebied. Meer info: www.palais-decouverte.fr.
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