
 

Parijs modewandeling 2:  

designers van de Faubourg Saint Honoré & luxe warenhuizen 
Je gratis aangeboden door Ninon van www.fiftylicious.be  

Wie PARIJS zegt, denkt aan mode, stijl, luxe en haute couture. Voor grote namen als Coco Chanel, 
Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci, Paco Rabanne, Thiery Mugler, Sonia 
Rykiel, Christain Lacroix,… was Parijs de bakermat. Hou je van Parijs, hou je van mode en wil je eventjes 
in schoenen stappen van de grote couturiers? Tijdens deze fashion walk ervaar je wat Parijs zo ‘Oh lá lá’ 
maakt.  Geniet van deze modewandeling Parijs: designers van de Faubourg Saint Honoré & luxe 
warenhuizen.  

Ik hou van cultuur maar ook van mode en window shoppen. Samen met shopping-‘sister in crime’ 
Cathérine weekendje Parijs. Onze eerste Modewandeling: de iconen en de gouden driehoek kan je lezen 
door op voorgaande link te klikken. Maar we flaneerden ook nog langs beroemde straten en pleinen, 
designer merken, iconische namen. Deze tweede is een echte wandeling voor fashionista’s. Al is het vooral 
lèche-vitrines zoals ze étalages kijken in het Frans noemen, want de designers van de Faubourg Saint 
Honoré & luxe warenhuizen zijn un petit peu chèr (duur dus). 

 

http://www.fiftylicious.be/
https://fiftylicious.be/parijs-modewandeling/


  

Als je deze wandeling koppelt aan wandeling 1, dan moet je van de Champs Elysée naar de befaamde Rue 
du Faubourg Saint Honoré, die parallel loopt stappen. Wij wandelden via de avenue Matignon en draaiden 
naar rechts de rue du Faubourg Saint Honoré in. 

 

 Rue du Faubourg Saint Honoré De straat is al van oudsher één van de meest exclusieve straten 
van Parijs. De meest prestigieuze modezaken vind je in het oostelijke deel van de straat tot aan Place 
Beauvau.  Hier zijn de crème de la crème van iconische Franse en Europese modehuizen, de grote 
luxemerken en prestigieuze modezaken. 

N° 112: het beroemd luxe hotel Le Bristol, misschien te duur om te gaan slapen, maar er zijn Fashion 
Saturdays afternoon tea events,  of Wine Mondays.… een volgende keer zeker proberen denk ik. 

N° 55: het Élysée, sinds 1848 de officiële residentie van de president van Frankrijk. In 1753 was het nog de 
pied-à-terre die Lowie 15 kocht voor zijn minnares, Madame de Pompadour. Ook Napoleon heeft er 

verbleven, …  en misschien kom je meneer of mevrouw Macron wel tegen in de straat al shoppend . 

N°68: de gekende rode zooltjes van Louboutin, met als buren Sonia Rykiel, Chopard, Etro en Pommelatto 
N° 56: zien we in de etalage het nieuwe logo van Burberry, buren zijn Bally, Blumarine, Moschino, Zegna en 
Ferragamo 
N° 38: vinden we een boutique van Yves Saint Laurent, en ook Boucheron en Givenchy zijn in de buurt 
N° 24: een van de oudste winkels in deze exclusieve straat, Hermès.  En aan de overkant  Chanel, Tod’s, 
Cartier,… 
N°  2: de Gucci shop, en op N° 6: Prada, tussenin Pinko en aan de overkant Dolce & Gabbana en Moncler 
Ik doe een beetje name dropping om zo de sfeer van de Faubourg te schetsen,… sorry heren, de dames 
zullen eventjes bezig zijn met uitstalramen te bewonderen…. 

  

https://fiftylicious.be/parijs-modewandeling/
https://www.oetkercollection.com/hotels/le-bristol-paris/
https://www.oetkercollection.com/hotels/le-bristol-paris/restaurants-bar/#tab-events
https://www.oetkercollection.com/hotels/le-bristol-paris/restaurants-bar/#tab-events
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89lys%C3%A9e
http://eu.christianlouboutin.com/fr_fr/
https://fr.burberry.com/boutiques/faubourg-saint-honore-paris/
https://www.ysl.com/be
https://www.hermes.com/be/en/
https://www.gucci.com/int/en/


 

 

 Place Vendôme We wandelen tot aan het Hôtel de Vendome, en daar gaan we rechts naar een 
plein dat je zeker moet ontdekken is het magnifieke Place Vendôme. If diamonds are a girl’s best friends… 
dan ben je hier op de juiste plek.  Onder de arcadebogen vind je prestigieuze juweliers en peperdure 
horlogemerken. 
N° 26: juwelier Boucheron vestigde er zich in 1893, N° 23: Cartier in 1899, N° 12: Chaumet sinds 1902 en 
op N° 22 is Van Cleef & Arpels ook sinds 1906 gevestigd. 
Eind de jaren 90 openden op N° 16 Piaget, N° 18: Chanel, en later nrachten N° 7 Jaeger-LeCoultre en N° 
9 Rolex nog meer bling naar het plein. 
Op N° 2: is de luxe megaboetiek van Louis Vuitton zeker een bezoekje waard, 1700 m², 4 verdiepingen 
shoppen of anders gewoon genieten van de etalages… 
Op N° 15: is het legendarische 5* hotel The Ritz, waar Coco Chanel 34 jaar woonde. De familie Al-Fayed 
renoveerde het hotel voor een slordige 200 miljoen euro. En ook de Colonne Vendôme in het midden van 
het plein ter ere van Napoleon Bonaparte, werd door hen gerestaureerd, nog 1.5 miljoen extra. 

 Rue de la Paix Na genoten te hebben van die ‘het is allemaal goud dat blinkt’ etalages, wandelen 
we het plein over. Via nog een luxe straat, de Rue de la Paix, met high-end juwelier Tiffany’s  en andere 
boetieks stappen we tot aan de kruising met de boulevard Haussmann. We draaien links en wandelen 
richting van le Opéra.  

 

 

https://eu.boucheron.com/en_eu/
https://www.cartier.com/
https://www.chaumet.com/
https://www.piaget.com/
https://www.chanel.com/fr_FR/
https://www.jaeger-lecoultre.com/eu/fr/boutiques/France/Paris/1245.html
https://www.rolex.com/nl
https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/homepage
https://www.ritzparis.com/en-GB
https://www.tiffany.fr/
https://fiftylicious.be/wp-content/uploads/2019/05/60442397_1435821753227647_8046018688094044160_n.jpg


 Boulevard Haussmann ‘Le Boulevard Haussmann’, met zijn 2.5 km is één van de grote 
boulevards van Parijs en een toplocaties om te shoppen. Hier zijn er meerdere warenhuizen gevestigd 
waar de etalages rond Kerst veranderen in een betoverend spektakel. 

 

  Er zijn de Galeries Lafayette Haussmann (architect Ferdinand Chanut, 1908), met zijn 
sierlijke balkons en een wonderbaarlijke Art Nouveau glas-in-lood koepel als pronkstuk.  Het warenhuis telt 
10 verdiepingen met meer dan 75.000 merken. Er is ook een afdeling met ‘haute mode’, en op het terras 
op de 7de verdieping kan je een prachtig uitzicht hebben over de hoofdstad.  

 

  Een andere grande dame is het warenhuis Printemps Haussmann  (architect Paul 
Sédille, 1881) garant voor 45000m² winkelplezier.  Lunchen of afternoon koffie in de brasserie onder de 
reuzekoepel is indrukwekkend. (Mijn foto hier is van een vorig bezoekje in 2012).  Ideaal voor een 
koffiepauze of een wijntje en zalig om eventjes te genieten. 

https://www.galerieslafayette.com/
https://www.printempsfrance.com/
https://fiftylicious.be/wp-content/uploads/2019/05/gal-fay-4.jpg
https://fiftylicious.be/wp-content/uploads/2019/05/printemps-4.jpg


Wil je aan cultuur doen dan kan je op N° 158 naar het Musée Jacquemart-André, waar 
schilderijen van Hollandse meesters als Rembrandt, Italiaanse renaissanceschilders als Botticelli en Franse 
schilders als David te bewonderen zijn. Op N°73 is Maison Trousselier gevestigd, al sinds 1877 
gespecialiseerd is in het maken van zijden bloemen. Meer dan 3000 verschillende modellen, fleurig maar 
prijzig. 

 

Onze voetjes waren te moe om nog wat schilderijen te gaan zien, en uiteindelijk mode is ook 
cultuur. Wij zijn superlekker gaan eten in Le Grand Café Capucines . Een echte Parijse brasserie in een 
charmante retro Art Deco look. Moeilijk te kiezen tussen op de kaart met zeevruchten, kreeft, terrines, en 
ook typisch Franse gerechten als andouillettes (bwèkkes) en geflambeerde niertjes (bwèkkes). Dan met de 
taxi richting hotel, nog eventjes zwaaien naar Le Tour Eiffel… en het was een mooie ‘sportieve’ mode-dag 
in Parijs. Modewandeling Parijs: designers van de Faubourg Saint Honoré & luxe warenhuizen, een 
aanrader. 

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

Xoxo & bisous de Paris de Ninon (& Cathérine) 

 

 

 

https://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://www.trousselier.com/
https://www.legrandcafe.com/nl/
https://fiftylicious.be/wp-content/uploads/2019/05/grand-cafe-capucines.jpg

