
Kerstwandeling 
 
 

Wandeling door feestelijk Parijs langs verlichte straten, kerstmarkten, versierde etalages, 
draaimolens, het reuzenrad en nog veel meer. 

 
begin: 40 boulevard Hausmann, bij warenhuis Lafayette 

metro Chaussée d’Antin La Fayette 
 

eind: het plein voor het Hôtel de Ville 
metro Hôtel de Ville 

 
afstand: 2,5 km  

 
 
Bekijk eerst de etalages van warenhuis Lafayette en daarna van Le Printemps. Bij de 
etalages staan verhogingen waardoor kleine kinderen ook alles kunnen zien. Kijk bij 
Lafayette even binnen naar kerstboom van Swatch in de koepel. Hij is 21 m hoog en elk 
heel uur komt een dorpje onder de boom tot leven. 
 
Sla na Le Printemps linksaf de rue Tronchet in en loop tot aan de place de la Madeleine. 
 
Hier staat de Église de la Madeleine. Bij de achterkant van de kerk, waar je tegenaan 
loopt, staat een draaimolen. Kinderen kunnen hier gratis hun rondjes draaien. Binnen kun 
je van 18 december tot 16 januari de kerststal bekijken met Provencaalse kerstfiguren van 
50 cm hoog, gemaakt door Maison Fouque uit Aix-en-Provence.  
 
Loop vanaf de Église de la Madeleine rechtdoor de rue Royale in tot aan de place de la 
Concorde. 
 
Hier staat vanaf 15 november tot 16 februari het Reuzenrad (le Grand Roue), 65 meter 
hoog. Wil je erin? Het kost 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. 
 
Ga vanaf de place de la Concorde de Champs-Elysées op. Je ziet vanzelf al de kerstmarkt. 
 
Tussen de place de la Concorde en het Rond Point des Champs-Elysées is van 15 november 
tot 5 januari een grote kerstmarkt met allerlei kraampjes. Er is ook een schaatsbaan. En 
natuurlijk overal de prachtige verlichting op de Champs-Elysées. Er is genoeg te eten en te 
drinken. Ook op de avenue Montaigne (links vanaf het Rond-Point) is de verlichting 
geweldig mooi. 
 
Heb je de kerstmarkt gezien, loop dan bij het metrostation Champs-Elysées Clemenceau 
links de avenue Winston Churchill in. 
 
In het Grand Palais aan je rechterhand  is van 21 december tot 5 januari een circus- en 
kermisshow: Jours de Fête. Er zijn meer dan 50 attracties, waaronder een reuzenrad van 
30 m hoog, botsautootjes, een draaimolen, schiettenten en voorstellingen van een 
acrobaat. Toegang kost 15 euro, kinderen onder 10 jaar betalen10 euro. Er is ook een 
café. 
 
Loop terug naar metrostation Champs-Elysées Clemenceau en neem metro 1 naar het 
Hôtel de Ville (6 haltes). Je komt boven de grond op het plein voor het Hôtel de Ville. 
 
Ook hier is een ijsbaan, in de openlucht. De toegang is gratis, schaatsen (ook met dubbele 
ijzers) zijn te huur.  Er is ook een sleebaan voor kinderen onder 12 jaar. Op het plein 
staan verder nog twee draaimolens, gratis voor kinderen. In het Hôtel de Ville is een 
mooie tentoonstelling van fotograaf Brassaï (toegang gratis). 
 
Wil je nog kerstversierselen kopen? Stap dan binnen bij warenhuis BHV Marais, op de hoek 
van de rue de Rivoli en de rue du Temple. Een grote keus en niet al te duur. 
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