Dag 35, vrijdag 27 april 2018. Ik zit op de Trocadero, met zicht op de Eiffeltoren, nu wat groter dan gisteren, terwijl ik aan de
blog voor vandaag begin. Het blijft altijd indrukwekkend, vanuit het metrostation Trocadero met de roltrap omhoog, een
stukje lopen, links de trap op en daar staat ie dan! Op een afstand van 40 km al gespot, nu dichtbij en straks er even onder
staan. Gisteren voor het eerst weer eens fast food gegeten, Burger King, niet spectaculair maar het was vlakbij het hotel en
verder weinig in de buurt. Blijken ze kroontjes te hebben voor de reclame. Ik denk: die zijn mooi voor Koningsdag! Op de
kamer de Burger King logo’s eruit geknipt en van twee stuks één gemaakt met de tekst “Leve Willem-Alexander”. Met
oranje T-shirt en vlag een mooie outfit voor Kingsday. Vanmorgen zo vertrokken richting het centrum van Parijs. Bij de
eerste stop een Boulangerie, meteen contact als ik binnenloop, vous êtes en route! Ik vertel over waar ik naar toe ga, en
waar ik vandaan kom. Nice hat sir. Ik vertel over de Anniversaire van le Roi. Vive le Roi! Ik bestel een croissant en een
rozijnenbroodje en ga buiten zitten om het op te eten. De deur staat open dus we houden contact en praten over Nederland
en Frankrijk en dan, als ik het broodje bijna op heb , komt de bakker naar buiten en stopt me een zakje toe. Pour vous! Ik
blijf me verbazen, in een voorstadje van Parijs, waar iedereen normaal op zijn/haar hoede is, krijg ik het zoveelste Caminokadootje. Dankbaar neem ik afscheid en vervolg mijn pad. De route richting Parijs is mooi gekozen trouwens. Via een
schitterend park naar Saint Denis en dan via de kanalen vanuit het Noorden loop je de stad binnen. Op één plekje is het
minder en loop je tussen de hopen vuil, meubels en puin door, maar dat is maar even. Wat helaas triest is dat zijn onderweg
de bruggen waaronder ieder plekje benut wordt door kleine bivaktentjes. Mensen vanuit de hele wereld zijn naar Parijs
gekomen/gevlucht met weinig of niets. Een rondvaartboot met toeristen vaart langs, fietsers, hardlopers, wandelaars, het
lijkt niemand iets te doen. Het contrast is enorm. In totaal aan beide zijden van het kanaal zijn het al snel vele honderden
tentjes, en er blijven maar bruggen komen. Als het centrum nadert splitsen de weg en het kanaal zich en loop ik uiteindelijk
op de hoofdweg naar het Ile-de-la-cité. Eerst rechts de Tour St. Jacques en dan richting het Hotel-de-Ville, het stadhuis. En
dan zie je de 2 machtige torens van de Notre Dame al staan. Ik loop over het plein naar de muurtjes recht tegenover de
kathedraal. Ik doe mijn rugzak af en dan hoor ik “Happy Kingsday!”. Een jonge vrouw uit India, blijkt in Den Haag te wonen
en Leiden te studeren en herkent het oranje, de vlag en de malle kroon… Zelf heeft ze een oranje zonnebril voor de
gelegenheid. Terwijl ik mijn Facebook berichtje maak tekent zij de Notre Dame zorgvuldig na, voor haar studie. We komen
erachter dat er verder niemand op het plein ook maar iets van oranje aan heeft. Have a Nice time in Paris! Dan wordt het
tijd om voor de verandering de metro te pakken richting het hotel, bij port d'Orleans, mooi in Zuid. Na een douche en het
lezen van de leuke reacties op Facebook ga ik de stad in, naar de Eiffeltoren. Onwennig met het OV en zonder rugzak. De
souvenirverkopers zijn nog steeds aanwezig, de souvenirs zijn met hun tijd meegegaan, LED verlichting is de mode, maar
ook de ouderwetse opdraaiduif is er nog steeds. Tijdens het maken van een deel van de blog maak ik de eerste drie foto's,
de laatste na het eten. Net als ik richting de Eiffeltoren loop vanaf Trocadero begint een knipperlichtshow op de toren. Als
het weer rustig is loop ik om de toren richting de École Militaire.. Daar neem ik de metro terug naar het hotel en maak aan
de bar de blog af en voeg de foto’s toe. Morgen een korte tocht en dan vrij tot maandag! Fijn om dan in een stad te zijn
waar je veel kunt lopen, want ook met de metro maak je de nodige loop-kilometers. Het was fijn om vandaag na de
plattelandsdagen weer in een stad te lopen, onder de mensen te zijn. Wat ga ik die 1,5 dag allemaal bekijken?

