
Parijs
Een studietrip om nooit te vergeten!



Hallo!

Dit album is gemaakt door 

Jantine van Dijk en 

openbaar gesteld voor 

iedereen die benieuwd is 

naar de gebeurtenissen 

die zijn vastgelegd tijdens 

de studiereis naar Parijs 

van de minor Concept. 

Rotterdam, Januari 2010



Op zondagmorgen, 10 januari 2010, begon de reis. Samen met elf andere leerlingen en 

een enthousiaste lerares van de minor Conept Development, vertrok ik naar Parijs, de 

stad waar onze studietrip plaats vond. Op station Rotterdam Centraal stond de Thalys 

voor ons klaar. Het bleef even spannend, maar gelukkig kwam iedereen op tijd. 

In Parijs hebben we veel gezien, geleerd en gelopen. Maar vooral erg veel gelachen! 

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor deze gezellige reis. En hoop dat jullie het 

net zo naar jullie zin hebben gehad als ik!

Groetjes,

Jantine

Parijs, here we come!



Met de Thalys ben je al 

binnen 2,5 uur in het 

centrum van Parijs op het 

station Gare du Nord.

Een aangename manier 

van reizen, die zeker voor 

iedereen aan te raden is!

De treinreis
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Hotel Kyriad Paris XIII is een prima hotel. Iedere ochtend stond er een ontbijt met verse 

broodjes voor ons klaar en zelfs de automaatkoffie was lekker! Pas wel op voor geluidsoverlast. 

De muren bestaan namelijk hele dunne platen. En dat konden onze buren niet waarderen.
5



De Arc de Triomphe of 
triomfboog is de 
bekendste triomfboog 
ter wereld Het is 
ontworpen door Jean-
Francois Chalgrin en 
vooral ’s avonds 
ontzettend mooi om te 
bezichtingen!

Arc de Triomphe
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De Eiffeltoren is een van de meest bezochte bezienswaardigheden van Frankrijk en ontvangt 

jaarlijks meer dan 6 miljoen bezoekers. Je kunt de toren natuurlijk met de lift bestijgen. Wij 

kozen echter voor de sportieve manier en namen de trap!
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 Het eten in Parijs heeft zowel hoogte- als dieptepunten gehad. De foto’s spreken voor zicht..
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Het Centre Pompidou, is een centrum voor moderne kunst in Parijs dat toonaangevend is in de 

wereld. Het is een opvallend gebouw en vernoemd naar de voormalige Franse president 

Georges Pompidou. Sculpturen, schilderijen, film, vormgeving.. alles is er te vinden!
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Gobelins, l’ecole de l’image. Een school 

voor zeer getalenteerde leerlingen. 

Bijzonder om te zien hoe studenten zo 

gedreven kunnen zijn met hun studie. 

Daar kunnen wij hier nog iets van leren!

IMG_0164
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In Parijs leven zo’n 8.000 mensen op straat. Deze daklozen hebben het zich gemakkelijk 

gemaakt en hun verblijfplaats langs de Seine gebouwd. Zelfs de kerstboom mag niet 

ontbreken!
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