
 

Parijs modewandeling 1 
de mode-iconen van de gouden driehoek  
Je gratis aangeboden door Ninon van www.fiftylicious.be  

PARIJS hét synoniem voor mode, stijl, luxe en haute couture. Iconische 
ontwerpers als Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Paul 
Gaultier, Nina Ricci, Paco Rabanne, Thiery Mugler, Sonia Rykiel, Christain 
Lacroix… gaven Parijs zijn naam en faam. Mode is cultuur. Ben je een 
fashionista, of plan je een bezoekje aan Parijs… Eventjes in de schoenen 
stappen van de grote couturiers met deze modewandeling is een 
aanrader.  Geniet van Parijs: de mode-iconen van de gouden driehoek 
(modewandeling 1).   

Een city-trip naar Parijs gepland, dan moet je zeker even gaan window shoppen in de luxe 
straten. Hierbij de wandeling ‘mode-iconen van de gouden driehoek’ die ik en shopping-
‘sister in crime’ Cathérine deden.   Een fashion walk langs beroemde straten en pleinen, 
shops met designer merken, iconische namen, echt iets voor fashionista’s. Vooral window 

shopping dan, lèche-vitrines zoals het in het Frans noemt , prachtige mode en 
accessoires gezien.  En al past als dat moois niet echt binnen ons budget, enkel kijken is 
ook genieten en een beetje wegdromen. 

Wandeling: het   -museum & de mode-iconen van de ‘gouden 
driehoek (2.7 km) 

Musée Yves Saint Laurent Paris 

Om na onze petit dèjeuner al onmiddellijk ondergedompeld te worden in een stukje Parijse 

modegeschiedenis beginnen we met een binnenshuis fashion tour bij een groot mode-
icoon, Yves Saint Laurent. 

Om 11 u staan we aan het mythische adres ‘5, Avenue Marceau in Parijs‘. Waar die zo 
gekende letters YSL glinsteren in het zonlicht boven de ingang. Hier was zijn atelier van 
1974 tot 2002 en creëerde YSL, Samen met bijna 200 kleermakers en naaisters, zijn 
legendarisch haute couture. Het Musée Yves Saint Laurent Paris, open sinds oktober 
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2017, is niet zo groot maar een pareltje! Net zoals het YSL museum in Marrakesh, wat 
ik in mei bezocht (hier vind je mijn blog Marrakesh voor fashionista’s)  is het een 
eerbetoon aan het werk van Yves Saint Laurent.   

Wij zagen de ‘Dreams of the Orient’ tentoonstelling, prachtige creaties geïnspireerd door 
China, India en Japan. Luxueuze stoffen, kralen, borduurwerk, apliquages, perlages, 
accessoires, ‘Opium’, … De schetsen, oud beeldmateriaal, foto’s, en zeker zijn 
ontwerpstudio nemen je mee in de wereld van deze grote meneer. Hou de website in de 
gaten, dan zie je welke tentoonstelling je kan gaan bezoeken (link hieronder) 

Musée Yves Saint Laurent Paris, 5 avenue Marceau, 75116 Paris (link naar website, op klikken voor 

meer informatie) 
Metro: Alma-Marceau 

          

De mode-iconen van de ‘gouden driehoek’ 

Na dit bezoek willen we de ‘gouden driehoek’ ontdekken die vlakbij ligt. Tijdens deze 

modewandeling zie je de high-end boutiques en luxe winkels van avenue 
Montaigne, avenue George V en een beetje de vergane glorie van de Champs-Elysée. 
Deze wandeling is ongeveer 2.7 km lang, maar hoe lang deze duurt… alles hangt af van 
hoe lang je voor elke etalage verlekkerd blijft staan kijken, of misschien ga je toch 
eventjes binnen kijken. 

Als je uit het YSL-museum ga je naar rechts, richting Pont Alma, en steek 
onmiddellijk de avenue Marceau over. 
Na ons bezoekje genoten we eerst eventjes van een ‘noisette’ (expresso met vleugje melk) 
één van de verwarmde terrassen die je passeert. 

Avenue Montaigne (dit is de 2e straat links die je moet inslaan, de 1e avenue 

George V doen we erna) Hier starten we deze modewandeling. We genieten eerst van al 
het mooie in de étalages aan de ene zijde van de straat, steken dan over en keren terug 
via de overkant om daar andere grote namen te ontdekken… 
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De avenue Montaigne is één van de high-end retail straten van Parijs. Franse en 
Italiaanse ontwerpers, de beste designerlabels en de must-see Franse 
merken. Chanel (op N° 42 & 51). Tijdloze handtassen bij Louis Vuitton (N° 22). Fendi‘s 
flagship store met zijn ‘baguettes muur’ op N°51. Winkels van grote mode-
iconen: Armani, Dior, Gucci, Valentino, Escada, Prada, … En wil je je wat luxueus 

voelen, dan kan je een glas champagne of een cocktail gaan  sippen in het chique 
hotel Plaza Athénée… 

    Plaza  
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Als je terug aan het begin van de avenue Montaigné staat, kant pont Alma, ga je daar 

rechts, en zo stap je een andere fashionable street in l’avenue George V. 

Avenue George V, hier zijn er naast de luxe winkels, ook 5* hotels (Four 

Seasons & Barrière Le Fouquet’s) gelegen, en een beroemde nachtclub (The Crazy 
Horse). Natuurlijk is er Balençiaga, die zelfs een eigen merk ‘avenue George V‘ heeft. 
En het beroemde Hermès opende na renovaties terug zijn prachtige shop op N° 42, 555 
m² Frans vakmanschap en luxe.  We zien ook mooie creaties in de etalages van Philippe 
Plein, Kenzo, Elie Saab, By Marie, … 

    

We wandelen tot aan de kruising met de avenue Champs-Elysées en gaan hier rechts. 

Avenue Champs-Elysées, wie kent deze beroemde straat niet? Je komt er 

de Apple Storetegen, Lacoste heeft er een boutique en ook Tara 
Jarmon, Vuitton en Boss.  Je vindt er de Amerikaanse merken als GAP, 
en Abercrombie & Fitch, Disney een grote Adidas store en natuurlijk een andere 
befaamde club met showgirls het Lido de Paris . 

The Marriott Champs-Elysées is misschien iets te duur om te slapen, maar wij 
vleien ons neer op hun The Marriott Square, het casual verwarmde buitenterras midden 
van de Champs-Elysées. Koffiepauze, tijd voor een Café Gourmand (koffie met dessertjes) 
en wat mensjeskijken. En de stoeltjes voelen zalig na onze mode-kilometers.  En morgen 
doen we een nieuwe wandeling. 

 

Paris here they come, we wensen jullie een leuke fashion walk…  

Xoxo & bisous de Paris de Ninon (& Cathérine) 
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