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Paris - Versailles
september 2019

In vier dagen Parijs ontdekken 
&

In de voetsporen van de 
Zonnekoning in Versailles



Je kent al veel over Parijs!
- La Tour Eiffel
- Les Champs Élysées
- La Seine 
- L’Arc de Triomphe



Parijs, wist je dat?
- Vanaf het jaar 52 v.C. waren er al Romeinen
- De eerste Franse koning (502): Kasteel Le 

Louvre
- Parijs, hoofdstad van Frankrijk
- ‘Les Grands Boulevards’ zijn er dankzij 

Napoléon III (1852) 

- Wat gaan wij ontdekken?



Paris, des arrondissements



3de arr.: Le Marais- prachtige historische Joodse 
wijk met mooie gebouwen en unieke boetiekjes.

4de/5de arr.: Quartier Latin- Parijzenaars gevoel! 
“Nonchalance”

6de/7de arr.: Saint Germain des près.

18de arr.: Montmartre, Pigalle, romantische en 
Afrikaanse sfeer, heuveltjes en le Sacré coeur.

en zo is er nog veel meer….

Paris, des arrondissements. Jij gaat ontdekken:



Ontdek Parijs met je vrienden!

In groepjes van +/- 5 leerlingen
- ieder dagdeel één of twee delen 

van Parijs ontdekken.
- vervoer met metro of lopend.
- een enveloppe met opdrachten, 

geld, metrokaarten, tips voor 
leuke restaurants, cafés, 
winkeltjes, google maps en apps 
voor metrolijnen.

- vaste ontmoetingsplekken met 
begeleiders. 

- Aantal gezamenlijke bezoekjes

Hoe?
- je krijgt een brief met 

opdrachten over bepaalde 
delen van Parijs.

- bij iedere brief: bezoeken 
van een hoogtepunt en 
kennismaken met de 
karakteristieken van de wijk.

- genoeg tijd om opdrachten 
te maken, winkels in te gaan, 
eten, drinken ...



Wat moet je nog meer weten?

Gezamenlijk:
- Avonden: Arc de Triomphe, 

bowlen, Eiffeltoren by night
- ‘Pique Nique’ in ‘Jardin de 

Luxembourg’.
- Louvre

Een vrije middag/ochtend 
zonder programma. Zelf een 
voorstel maken!

Vooraf zoek je uit wat je in 
het Louvre wilt bezoeken 
(opdracht vooraf). 
Vooraf bekijk je wat je op je 
vrije middag wilt doen



Versailles

Samen naar het paleis van Zonnekoning Lodewijk XIV



Koninklijke locatie: Auberge de Jeunesse Yves Robert

- Jeugdherberg in Parijs
- gemeenschappelijke 

zaal/lobby
- schitterende eco-
- vriendelijke locatie
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