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Ieder jaar heb ik wel een stedentrip op
de planning staan. Lekker, meestal in
voor- of najaar, een paar dagen musea
bekijken, rondneuzen en terrasjes
pakken. Voor wie – net als ik – bekende hoofdsteden zoals Parijs, Londen,
Berlijn en Rome al eens gezien heeft,
valt er gelukkig nog veel meer te ontdekken. Zo liggen in vakantieland Frankrijk
een aantal verrassend leuke steden die
zich prima lenen voor een citytrip.
Denk bijvoorbeeld aan Dijon en Nancy.
Dit tweetal is ook heel geschikt voor een
wat langere tussenstop op weg naar het
zuiden. Dichterbij is het levendige Lille
een echte eyeopener. En ook in het statige Bordeaux – dé wijnstad bij uitstek –
kun je je met gemak een paar dagen
vermaken. Natuurlijk mag Parijs niet
helemaal ontbreken, daarom een artikel
over hoe je een bezoek aan de lichtstad,
en dan vooral de overnachtingen, voordelig houdt.
We hebben een selectie gemaakt uit de
artikelen die we in de afgelopen jaren
gepubliceerd hebben. Beschouw de
prijsinformatie als indicatie, want die is
dus niet altijd up-to-date.
Deze publicatie biedt hopelijk inspiratie
om het Franse stedenschoon te gaan
ontdekken.

Margreet van Burk
Hoofdredacteur
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Tekst: Bartho Hendriksen

Lille
26
Frans met een

vleugje Vlaams
Topselectie Lille
De prijzen van de zes hotels en chambres
d’hôtes zijn voor een tweepersoonskamer
inclusief ontbijt, tenzij anders vermeld.
Achter de prijs staat soms een B met een
cijfer. Dat is de waardering van gasten die
er boekten via www.booking.com. Kies
voor de telefoonnummers 0033.
1. Alliance Lille - Couvent des Minimes
Karakteristiek, prijzig hotel in een voormalig klooster. Alle kamers liggen rond een

met glas overdekte patio (dient als ontbijtruimte, restaurant en bar). De kamers zijn
modern ingericht en zeer comfortabel.
320 30 62 62, www.alliance-lille.com,
75 kamers, €215, B: 7,8.
2. La Maison Théodore
Luxueus ingerichte B&B met designmeubelen, kunst en veel aandacht voor details.
De twee ‘kamers’ bestaan uit een zit- en
slaapkamer met ruime badkamer. Verzorgd

ontbijt en gastvrij onthaal. 616 95 64 08,
www.maisondhoteslille.com, €160.
3. Hôtel des Tours
Gunstig gelegen hotel vlakbij de binnenstad. Eigen parking. Ruime kamers.
359 57 47 00, www.hotel-des-tours.com,
64 kamers, €119, B: 7,6.
4. Hôtel de la Treille
Middelgroot hotel met 40 comfortabele
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Topselectie Nantes

VERRASSENDE
CITYTRIPS
4 	Nancy
Art nouveau en
mediterrane charme

8 	Bordeaux
Franse allure en
uitstekende wijn

13	Parijs

19	Lille

26	Nantes

Frans met een
vleugje Vlaams

22	Reims
Elegant en
bruisend

Verrassende
cultuurmetropool

31	Dijon
Bourgondisch
genieten

de Passage Pommeraye. Modern ingerichte

bad; keus uit standaard- e

kamers (standaard, XL of XXL), goede
bedden en badkamers.
40 48 78 79, www.hotel-pommeraye.com,
€60-€140, B: 8,8.

40 29 30 31, www.nantesh
€80-€140, B: 8.

3. L’Hôtel***
Comfortabel hotel met 31 eigentijds ingerichte kamers met (deels) een mooi uitzicht
op het kasteel (foto rechts) of op een tuin.
Design badkamers met inloopdouche of

4. Graslin***
Driesterrenhotel met eige
vlakbij Place Graslin. Er zij
richte kamers en een licht
gegeven ontbijtruimte.
40 69 72 91, www.hotel-g
€60-€110, B: 8,2.
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Zo houd je een
bezoek voordelig
EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND Wij zijn er voor consumenten.
En we zijn ván consumenten. Samen maken we kiezen makkelijker, kopen veiliger
en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze objectiviteit en
onafhankelijkheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële
belangen. Het belang van de consument staat bij ons voorop.
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De Place Stanislas met
zijn schepper in het
midden, in volle glorie

Nancy
Art nouveau en
mediterrane charme

Bijna iedereen rijdt eraan voorbij, op weg naar het
zuiden. Zonde, want Nancy is absoluut een citytrip
waard: het is de stad van art nouveau, van mooie
bouwkunst en bijzondere musea – en van grootse
pleinen waarop je je in Zuid-Frankrijk waant.
Tekst en foto’s Kees Verplanke
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Gebrandschilderd
raam in het Musée
de l’École de Nancy

Pépinière, met een terras in het groen en een beeld
van Rodin, of naar de verstilde Jardin Dominique
Alexandre Godron.

*HOTELS: DE GEMIDDELDE PRIJS VOOR EEN STANDAARD TWEEPERSOONSKAMER, IN
EEN DRIESTERRENHOTEL, TRIVAGO HOTELPRIJSINDEX 2015
**KLIMAATGEGEVENS VAN KLIMAATINFO.NL

Van plein naar plein

B

ij Nancy denken velen meteen aan Place
Stanislas: een van de mooiste pleinen
van Europa, omzoomd door historische
gevels, gouden monumenten, smeed
ijzeren hekken en met legio terrasjes.
Desondanks doet het ruimtelijk aan. In
het midden staat een standbeeld van de
man die het plein liet aanleggen: hertog
Stanislaus Leszczynski, de schoonvader
van koning Lodewijk XV. Behalve dé
attractie van de stad, is het ook het ontmoetingspunt
bij uitstek, waar ambtenaren lunchen, studenten
chillen, winkelende vriendinnen koffie met een
taartje doen en geliefden het leven vieren met een
glas champagne. Voor het stadhuis zijn ook geregeld – veelal bescheiden – demonstraties. Er is geen
beter uitgangspunt om de stad te leren kennen dan
hier, op het snijpunt van de 18e-eeuwse wijk – in
zijn geheel Unesco-werelderfgoed – en de sfeervolle
oude stad. Wil je de eerste dag niet te veel lopen?
Geen punt: de ingang van het Musée des Beaux-Arts
ligt aan het plein, en winkelstraten vind je om de
hoek. Wil je even weg uit de stadse drukte, dan
wandel je in een paar minuten naar het Parc de la

De oude stad ligt met zijn smalle straten, waar gotische, renaissancistische en barokke poorten de
leeftijd van de huizen verraden, tussen twee grote
pleinen, die gemaakt lijken om te exerceren: de Place
de la Carrière en de Place Carnot, die overgaat in
de Cours Léopold. Beide worden afgesloten door
een triomfboog. Meteen om de hoek, bij de Arc de
Triomphe, kom je op de intieme Place Vaudémont:
hier zit je zo mooi, dat het moeite kost om weer op
te staan. Op nog geen steenworp afstand vind je de
Rue des Maréchaux, die uit louter restaurants met
terrassen bestaat: van pizzeria’s tot culinaire hoogvliegers. De gevarieerde Grande-Rue, die door heel
de oude stad loopt, doet zijn naam eer aan. Je vindt
er zowel kleine authentieke winkels, cafeetjes en
restaurants als stadspaleizen. De blikvangers zijn het
monumentale Palais Ducal, met het Musée Lorrain,
en de rijkversierde Saint-Epvrebasiliek. De enorme
kerk dateert pas uit de 19e eeuw, maar vanwege
de matige constructie en dito bouwmaterialen is
restauratie hard nodig. Aan het plein ervoor liggen
drie populaire cafés, waar in plaats van wijn vooral
speciaalbieren worden geschonken: het bewijs dat
Nancy toch echt nog Noord-Frankrijk is.
De Grande-Rue eindigt bij de robuuste Porte de la
Craffe, de oudste stadspoort, en vlak daarachter de
Porte de la Citadelle, die oogt als een huis. Maar die
is voor de doorzetters, want vóór de Porte de la Craffe lonken de aantrekkelijke terrasjes van La Bourgeoise, La Brûlerie en de bruine Brasserie L’Institut. Ga
door de citadelpoort naar rechts en loop het trapje
op naar de idyllische Jardin de la Citadelle: daar is je
rust gegarandeerd.

Nancy
kort

Gem. prijs
hotelkamer*

€84

Nancy City Pass

€12

Gemiddelde max.
temperatuur
in mei/september**

18/22 °C

Retour TGV vanaf

€164

Art nouveau & art deco
Bij 7000 zijn ze maar gestopt met het inventariseren van panden met art-nouveau- en (de opvolger)
Steden in Frankrijk | Reiswijzer
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Even uitblazen in het Jardin
Dominique Alexandre Godron,
op 5 minuten van Place Stanislas

Het Musée de l’École de Nancy
plus tuin huisvesten de mooiste
verzameling art nouveau

Op Place Stanislas verblindt
niet alleen de zon

INSIDER
Graineterie Génin-Louis
in de Rue Bénit

Jan Jaap
de Weerd

Gids in Nancy
‘In l’École de Nancy,
de gemeubileerde
art-nouveauvilla uit
de belle époque, zie
je haar bijna voor je:
een madame in
chique avondjurk,
met libelle- of varen
motief. En elk moment verwacht je
kunstenaar Louis
Majorelle te kruisen
in de gang, haastig
gehuld in werkjas.
Magisch!’
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Die in de 18e-eeuwse wijk in het centrum kun je
overslaan, daar kom je vanzelf wel langs. Het interessantst is de route door het gebied ten westen van
het station, de ‘Les plaisirs et les jours’-route, en
de ‘Le jardin de Bérénice’-route. Daar kom je langs
hoogtepunten als de Villa Majorelle, de Rue Félix
Faure, het Parc Sainte-Marie en de absolute topper:
het Musée de l’École de Nancy. Het museum is even
overzichtelijk als fijn met kleurrijk gebrandschilderd
glas, lampen, keramiek en compleet ingerichte
stijlslaapkamers. Het bed ‘Aube et crépuscule’ met
de glimmende vlinder slaat alles. De stukken zijn
gemaakt door de grootmeesters van art nouveau in
Nancy: Gallé, Majorelle, Prouvé en Grüber. Vergeet
de tuin niet die er naadloos bij past, met het prachtige aquariumhuis en het grafmonument.
Het is even lopen, maar de route langs de villa’s van
het Parc de Saurupt is dat zeker waard. Haal bij de
plaatselijke VVV de art-nouveau-routefolder.

Een keur aan topmusea
art-decoversieringen in Nancy. Daarmee hoort het
met Praag, Brussel en Parijs tot de hoofdsteden van
deze kunstvorm van eind 19e, begin 20e eeuw. Het
was een mondaine kunststroming, die na alle neo
stijlen op zoek was naar iets nieuws. Veel motieven
zijn ontleend aan de planten- en dierenwereld,
en dan vaak niet realistisch weergegeven, maar in
asymmetrische, sierlijk golvende lijnen. Ook mensen werden afgebeeld, vooral gebrandschilderd op
ramen. De versieringen zie je in ornamenten en op
gebouwen, maar ook in meubilair met glas, staal,
koper, steen en hout als materialen. Typerend zijn
ook de reclameaffiches, die nu als kunst worden
beschouwd.
De art-nouveauroutes zijn een prima manier om
Nancy te ontdekken. Er zijn vier deelroutes, en
je doet jezelf tekort als je het maar bij één houdt.
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Ook in het enorme Musée des Beaux-Arts vind je
een collectie art nouveau, na de i ndrukwekkende
schilderijenverzameling met grote namen als
Rubens, Van Leyden, Tintoretto, Caravaggio en
Picasso, en beelden van Rodin en Zadkine. Het
meest bijzondere gedeelte is ondergronds, tussen
de muren van de 15e- en 17e-eeuwse fortificaties,
waar de collectie keramiek en glas van Daum
magnifiek is uitgestald. Daum produceerde wat
de grootmeesters van de art nouveau, zoals Gallé
en Majorelle, ontwierpen. Je bent er met gemak
een halve dag zoet. Dat geldt ook voor het Musée
Lorrain, waar je zowel kunst als gebruiksvoorwerpen
vindt: beelden, maar ook werktuigen, wapens en
interieurs uit voorgaande eeuwen. Bijzonder is de
kapel met de grafmonumenten van René II en zijn
vrouw, Philippe de Gueldre, en de beeldengroep
van de apostelen in renaissancestijl.

Van onze expert
Kees Verplanke

Onze tips Nancy
OVERNACHTEN
We moesten flink zoeken
naar sfeervol onderdak,
maar we vonden een
handvol adressen waar we
graag zouden inchecken.
Ook leuk voor een tussen
stop op doorreis! Prijzen
gelden voor een twee
persoonskamer in juni
2016.
1 Grand Hôtel de la Reine
**** Aan de Place Stanislas:
beter kun je niet zitten. In
historische stijl ingerichte,
comfortabele kamers.
Uitgebreid ontbijt. Restaurant met Michelinster.
€155, +33 3 83 35 03 01,
hoteldelareine.com
2 Best Western Hotel
Crystal *** Gunstig aan
plein gelegen hotel in de
18e-eeuwse wijk. De verzorgde kamers zijn huiselijk
ingericht in rood, groen,
geel of blauw, soms met
ruitmotief; de voordeligste
zijn klein. Knusse zit- en
ontbijtruimte. Vriendelijke
service. Mini-ontbijt mogelijk
(€5 i.p.v. €13,50 p.p.).
€93, +33 3 83 17 54 00,
bwcrystal.com

Budgettip

3 Hôtel Jean Jaurès**
Eenvoudig maar knus
adres waar je gastvrij wordt
ontvangen. Verzorgde, wat
gedateerde kamers met
gebloemd beddengoed en
gordijnen. Ligt 5 tramminuten (halte op 100 meter)
buiten de oude stad, en op
loopafstand van het Parc
Sainte-Marie en art-nouveau
wijk Parc de Saurupt.
€81, +33 3 83 27 74 14,
hotel-jeanjaures.fr

La Villa 1901

4 La Villa 1901 Luxe
design-B&B met vier prachtige, eigentijds gestijlde
suites in een herenhuis in
art-nouveaustijl met tuin,
buiten het centrum (10
minuten lopen van de Place
des Vosges). In alle opzichten een topadres. Suite 1
€185, suite 2 t/m 4 €165, +33
6 30 03 21 62, lavilla1901.fr

5 Hotel Mercure Centre
Place Stanislas**** Zakenhotel in de 18e-eeuwse wijk,
op 200 meter van Place
Stanislas. Eigentijdse, strak
ingerichte en comfortabele
kamers. €116, +33 3 83 30 92
60, mercure.com
6 Hôtel de Guise***
Monumentaal 18e-eeuws
herenhuis in oud-Nancy.
Het verschil tussen de
gerenoveerde en de oude,
zwaar gedateerde kamers is
groot; een gerenoveerde kamer is de €13-30 extra zeker
waard. €100-129, +33 3 83 32
24 68, hoteldeguise.com
Bespaartip: een ontbijt kost
€8,50-€17,50 per persoon:
dat kan goedkoper in een
café om de hoek.
ETEN
1 Brasserie L’Excelsior is
in dubbel opzicht een monument: vanwege de versieringen in art-nouveaustijl, en
vanwege de klassieke culinaire toppers, zoals fruits de
mer en magret de canard.
Rue Henri Poincaré 50
2 Grand Café Foy Terecht
populair lunchadres bij de
ambtenaren van het stadhuis. Place Stanislas 1
3 La Gentilhommière
Verfijnd smullen in het eigentijdse interieur, of buiten,
waar heel de straat een
openluchtterras lijkt.
Rue des Maréchaux 29
4 Les Frères Marchand
Stevige Lotharinger en Elzasser specialiteiten voor de
grote trek. Grande Rue 99
5 Le Capu Culinair genieten
in trendy, strak interieur met
bijbehorend publiek.
Rue Gambetta 31
DRINKEN
1 Le Ch’timi Biertempel
met uitzicht op de Saint-
Epvrebasiliek en meer
dan 150 soorten bier.
Place Saint-Epvre 17
2 Jean Lamour Favoriet
bij studenten, want iets
goedkoper dan de naburige
terrassen. Place Stanislas 7-9

‘Intrigerend vond ik het Musée de l’Histoire du Fer, in
een buitenwijk. Het gaat over ijzererts, dé bron van
inkomsten van Lotharingen in de 19e eeuw. Het museum
is tegelijkertijd achterhaald en aandoenlijk, met de vele
schaalmodellen en de vormgeving van het in 1966
hypermoderne gebouw, dat destijds een architectuurprijs
won. In combinatie met de ligging in het park van het
landgoed Montaigu, waar je je op een buiten waant, is
het een bijzonder uitje.’
3 Café Les Artistes Levendig studentencafé, vooral
tijdens het dagelijkse happy
hour (18-21 uur). Vier etages.
Rue Stanislas 36

een hapje proeven bij Brasserie L’Excelsior. Van onze
tips doet Hôtel de Guise
mee: €66 per persoon per
nacht. nancy-tourisme.fr

VERVOER
• Een retour met de hogesnelheidstrein vanuit
Amsterdam, met overstap
in Parijs (in een klein kwartier loop je met gemak
van Gare du Nord naar
Gare de l’Est), kost €164.
voyages-sncf.com
• De afstand Amsterdam-
Nancy per auto bedraagt
524 km via Maastricht en
Luxemburg.
• Dagkaart tram/bus €3,50.

REISGIDSEN
De speciale Franstalige Petit
Futé Nancy (2016, €6,60)
moet het net als de andere
Routard-gidsen niet hebben
van het uiterlijk; wel van de
actuele informatie over de
adressen die ertoe doen:
van musea, restaurants en
hotels tot winkels op elk
gebied. Wat Nederlands
talige gidsen betreft bent u

BESTE REISTIJD
Van april tot oktober: als
er een redelijke kans is om
van terrasjes te genieten, is
Nancy op haar best.

Bakker Gollé, Grande-Rue

aangewezen op een gids
van Elzas Vogezen, zoals die
van de ANWB, Dominicus of
Michelin. De Franstalige Michelin en Le Routard Lorraine worden jaarlijks herzien.
Met de gratis plattegrond
van de plaatselijke VVV konden wij ons goed redden.

Les Frères Marchand

EROPUIT
Entree drie topmusea: €6
elk. Eerste zondag van de
maand gratis. Nancy City
Pass €12 met een bezoek,
een rondleiding met gids
of audiotour, een gids over
Nancy, een dagkaart voor
tram en bus, 50% korting
op fietshuur en 10% korting
in de VVV-shop. Museumpas (6 musea) €10 voor
10 dagen.
ARRANGEMENTEN
Een art-nouveau-weekend
arrangement bestaat uit
een overnachting met ontbijt, een Nancy City Pass en

PRIJSNIVEAU
Espresso €1,80-2,20, fles water €5-6, tapbiertje (0,25 l)
€2,80-3,50, speciaalbier €45,50, glas wijn €4-6,50, fles
wijn vanaf €18-24, maaltijdsalade €11-18,50, quiche
lorraine €8,50-11,50, zalm
gerecht €15-17, baba au
rhum (dessert) €7,50-9.
MEER INFORMATIE
nancy.fr
nancy-tourisme.fr
www.grandnancy.eu
mban.nancy.fr
tourisme-lorraine.fr
ecole-de-nancy.com
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