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Wel eens gezocht op een goedkope vlucht 
naar Parijs? Juist, die vind je niet. En veel 
zin heeft het niet, want mocht je op een  
Parijse luchthaven landen dan ben je 
geen steek opgeschoten en nog bijna net 
zo ver van huis (of Parijs) als bij het opstij-
gen in Nederland. Alternatief? Als je  
extreem vroeg boekt wint niemand het  
van de trein. Maar omdat niet iedereen dat 
doet is SNCF (ja, de Franse spoorwegen) 
een nieuwe buslijn begonnen: de IDbus. 
Brengt je in minder dan zeven 
uur van het Olympisch  
Stadion in Amsterdam naar 
Gare de Bercy in Parijs, met 
tussenstop in Lille. Je betaalt een vaste prijs 
(drie tarieven: € 47, € 53 of € 59 voor een  
enkele reis) ongeacht wanneer je boekt én 
er is gratis Wi-Fi aan boord. Nu hoor ik u al 
zuchten dat zeven uur wel lang is en Gare 
de Bercy wel wat buitenaf ligt. Dat klopt.  
Al valt dat laatste reuze mee. Vanaf de  
gelijknamige metrohalte, op twee minuten 
lopen, sta je binnen een half uur in  
Montmartre.
De bus zelf is een zogenaam-
de ‘luxe bus’. Dat betekent meer 
beenruimte en je stoel kan lekker ver naar 
achter. Is je buurman of -vrouw vervelend 
dan schuif je je stoel dertig centimeter rich-
ting gangpad voor nog meer persoonlijke 
ruimte. Erg handig zijn de stopcontacten 

aan boord. Alleen wel met je buur (die je 
net hebt weggeschoven) overleggen wie 
wanneer z’n telefoon of laptop oplaadt; er 
is er namelijk maar één per twee stoelen. 
De Wi-Fi aan boord is gratis, maar werkt 
vaker niet dan wel of is traag. Minpunten 
dus. Wat de service betreft: de chauffeur 
spreekt Engels (zeer summier, rijden doet 
hij echter prima) en op twee tv’s kun je 
meekijken met het navigatiesysteem. Dat 
klinkt als een service, maar is dodelijk saai. 
Voor entertainment moet je zelf zorgen, dus 
zet een film op je laptop of neem een boek 
mee. Catering is niet aanwezig, wc wel. 
Tip: ga daar niet vlak achter zitten.  
Als er een wc is, gebruiken mensen die.  
Een ticket is simpel te boeken 
en heeft een vaste prijs, voor 
laatboekers een groot voordeel. Ga je naar 
www.idbus.nl dan krijg je meteen op de 
homepage de mogelijkheid te reserveren. 
Dit wijst zich vanzelf. Om te beginnen da-
tum en tijd. Er gaan vier bussen per dag.                                                        
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budgettiP wil je écht lowcost 
naar Parijs, dan neem je de 
nachtbus. Zowel heen als terug. 
Bespaart je meteen twee hotel-
overnachtingen.

7  Makkelijk, vaste prijzen en géén dure extra’s (want helemaal geen extra’s). 

8  Eitje. Tickets zelf printen, instappen en gaan. 

6.5  Wi-Fi werkt slecht maar stoelen zitten lekker.  Blijft een bus. 

7.5  ID-personeel staat klaar bij Gare de Bercy (12de arr.)  
Metrolijnen 6 en 14 brengen je binnen half uur naar centrum Parijs. 
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en ’s avonds?
   Wil je naar het Louvre? Ga woensdag-
avond. Een stuk rustiger en het museum 
is open tot 21.45 uur. Ook handig: koop 
vooraf een kaartje op www.anwbtickets.
nl. Scheelt een eventuele wachtrij.

   Bezoek een wedstrijd van Paris St. Ger-
main (zie foto). Via www.viagogo.nl kun 
je kaartjes kopen v.a. € 25 pp. Pak metro-
lijn 9 naar Porte de St-Cloud en loop 
naar stadion (Parc des Princes). Ga juist 
nu, voor Zlatan.

   Slapen kan natuurlijk overal, maar vol-
gens Tripadvisor is de beste B&B van 
Parijs La Villa Paris. Niet ver van Gare 
de Bercy. Voor een 2-pk betaal je v.a.

     € 150 per nacht, www.la-villa-paris.com.
   Nog geen zin om te slapen? Struin door 
Montmartre. Niet over boulevard de  
Clichy, waar de Moulin Rouge aan ligt, 
maar ge een paar straten omhoog. Daar 
loop je door het ’Parijs uit de films’.

dit aL ooit gedaan?
   Deyrolle, 46, rue du Bac. Je gaat er 
vooral heen om te kijken. Lifestyle  
artikelen op de begane grond zijn 
leuk, maar boven begint het pas echt. 
Er staan honderden opgezette dieren, 
zoals leeuwen en tijgers (zie foto) een 
giraffe, zebra’s en vogels. Alles is te 
koop, zie: www.deyrolle.com. 

   Doe de Paris Classics Tour. In een 
oude 2CV word je rondgereden door 
Parijs. Met een flesje champagne voor 
onderweg langs Arc de Triomphe,  
Notre Dame en Moulin Rouge.  
Kaarten v.a. € 79 pp. Boeken kan via 
www.anwbtickets.nl.

koffie & Lunch
   Coutume Café. Opgestart door Ameri-
kanen die de te dure en slechte Parijse 
koffie zat waren. Inmiddels de beste 
koffietent van de stad, lunch ook  
mogelijk  (47 rue de Babylone/7e arr.), 
www.coutumecafe.com.

   Aan Canal Saint-Martin, idyllisch  
kanaal (10e arr.), omzoomd door  
bomenrijen, waaronder het heerlijk 
bootjes kijken is én lekker eten (ook  
’s avonds). Kan bijvoorbeeld bij bar-
restaurant Le Jemmapes, 82 quai de 
Jemmapes.


