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Arc de Triomphe - Champs-Elysées - Avenue Montaigne 
- Gedenkteken prinses Diana - Musée d’art moderne de 
la ville de Paris – Eiffeltoren - boottocht over de Seine 
 

(metro Charles de Gaulle-Etoile) 
 

 
� Ga naar de place Charles de Gaulle en steek over naar de Arc de 

Triomphe via de voetgangerstunnel. Bekijk de Arc de Triomphe. 
 
� Slenter op je gemak over de Champs-Elysées (genoeg cafés om 

koffie te drinken of te lunchen) tot aan het Rond-Point des 
Champs-Elysées.  

 
� Sla daar rechtsaf de avenue Montaigne in. Hier vind je de 

boutiques van de beroemde modehuizen (Prada, Gucci, Chanel, 
Dior), juweliers als Bulgari, dure hotels als het Plaza-Athenée en 
het art-deco Théâtre des Champs-Elysees. 

 
� Aan het eind van de avenue Montaigne kom je op de place de 

l’Alma. Op dit plein staat een replica van de toorts van het 
Vrijheidsbeeld, dat nu een herdenkingspunt is voor prinses Diana, 
die hier in 1997 door een auto-ongeluk om het leven kwam. 

 
� Loop naar de Seine en sla voor de rivier rechtsaf de avenue de 

New York op. Aan de overkant zie je het musée du Quai Branly en 
daarachter de Eiffeltoren. Na de derde straat rechts vind je het 
Palais de Tokyo, waar het museum voor moderne kunst van 
Franse kunstenaars is gevestigd, het Musée d’art moderne de la 
ville de Paris. Bekijk de collectie en vooral de zalen met werken 
van Matisse en Raoul Dufy.  

 
� Loop verder de avenue de New York af en bewonder de Eiffeltoren 

die je in al zijn glorie ziet staan. Tegenover de Eiffeltoren staat het 
Palais de Chaillot met de Jardin du Trocadéro. Steek de Seine 
over via de Pont d’Iéna. Bekijk de toren van buiten of koop een 
ticket en ga naar boven.  

 
� Ga terug naar de Seine. Hier liggen de rondvaartboten waarmee je 

een mooie tocht over de Seine kunt maken en alle mooie 
gebouwen en bruggen kunt zien. En bovendien kun je lekker 
uitrusten. 
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