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Père Lachaise – rue Lepic – Sacré Coeur – place du Tertre – 
wijngaard van Montmartre  
 

(metro Père Lachaise) 
 

 
� Loop de boulevard de Ménilmontant af naar het zuiden tot aan de ingang 

van begraafplaats Père Lachaise. Ga naar binnen door het hek en vraag 
om een plattegrond. Edith Piaf en Jim Morrison liggen hier onder andere 
begraven. Slenter rond en bekijk de graven van beroemde en minder 
beroemde personen in deze parkachtige begraafplaats. 

 
� Ga terug naar metrostation Père Lachaise en neem metro lijn 2 naar 

station Blanche. 
 
� Loop de rue Lepic in naar boven en bekijk de markt en allerlei 

eetwinkeltjes. Op de hoek van de rue Cauchois staat het café des deux 
Moulins, waar opnamen zijn gemaakt voor de film ‘Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain’. Op nr. 11 staat de beroemde Moulin Rouge. Van Gogh 
woonde op nr. 56 en op nr. 77 staat de Moulin de la Galette, een beroemd 
cabaret uit de 19e en 20e eeuw.  

 
� Loop de hele rue Lepic af, die met bochten de heuvel op gaat, sla linksaf de 

place J.B. Clément op en rechts de rue Norvins in. Je loopt dan tegen de 
place du Tertre aan. Op het middengedeelte staan allerlei kunstenaars met 
hun schilderijen. Je kunt hier je portret laten tekenen. Rond het plein vind 
je allerlei cafés en restaurants. 

 
� Ga terug naar de rue Norvins en sla rechtsaf tot aan de rue du Mont Cenis. 

Ga rechtsaf en daarna linksaf de rue Azaïs in. Aan je linkerhand staat de 
Sacré-Coeur. Vanaf het plein voor de kerk heb je prachtig uitzicht over 
Parijs. Je kunt de kerk bezoeken en de koepel beklimmen. 

 
� Ga linksom naar de achterkant van de Sacré-Coeur en loop schuin links de 

rue du Chevalier in. Sla rechtsaf de rue du Mont Cenis in, direct links de 
rue Cortot in en weer rechtsaf de rue des Saules in. Op de hoek met de rue 
Saint-Vincent ligt rechts de wijngaard van Montmartre. Ertegenover staat 
de Lapin Agile, ooit een beroemd cabaret. 

 
� Vervolg de rue des Saules met aan de linkerkant de cimetière Saint-

Vincent. Loop tot aan de rue Caulaincourt en sla linksaf. Het metrostation 
Lamarck-Caulaincourt ligt links. 
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