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aar ja: het is niet anders. Het voordeel van een 
EK-zonder-Oranje is natuurlijk wel dat we ons 
helemaal op het mooie voetbal kunnen focussen, 
ongehinderd door te heftige emoties! Want het EK 

zal ongetwijfeld toch weer een prachtig evenement worden, 
niet in de laatste plaats omdat het in Frankrijk wordt gehou-
den. 
Voor het eerst in de geschiedenis nemen vierentwintig lan-
den deel aan het EK.

En dat zorgt voor een vol programma met 51 wedstrijden, 
die worden gespeeld in tien steden:

Bordeaux - Stade Matmut Atlantique
Lens - Stade Bollaert-Delelis
Lille - Stade Pierre Mauroy
Lyon - Stade des Lumières

Marseille - Stade Vélodrome
Nice – Stade de Nice

Parijs - parc des Princes
Saint-Denis - Stade de France

Saint-Étienne - Stade Geoffroy Guichard
Toulouse - Stadium de Toulouse

Er worden 2,5 miljoen toeschouwers verwacht en om die 
allemaal te kunnen amuseren en fêteren zijn de voorberei-
dingen al in volle gang. De stadscentra krijgen bijvoorbeeld 
grote Fan Zones met enorme beeldschermen zodat de wed-
strijden ook buiten het stadium zijn te volgen. Ook komen 
er speelhoeken voor de allerjongste voetballiefhebbers. En 
reken maar dat duizenden café’s en restaurants speciale 
avonden organiseren rond de wedstrijden.
Uiteraard staan ook alle lokale horecabedrijven en toeris-
tenbureaus straks klaar om de fans voor en na de wedstrijd 
te laten genieten van al het moois dat de steden verder te 
bieden hebben. 

Van rood-
wit-blauw 

 
bleu-blanc-
rouge...

BORDEAUX 6- 7
LENS 8-9
NICE 10-11
PARIJS – SAINT DENIS 12-13
SAINT-ETIENNE 14-15
LYON-MARSEILLE-LILLE-TOULOUSE 16-17

Natuurlijk: ook wij - alle dames van Atout France in Amsterdam -  
hadden gehoopt deze zomer te kunnen genieten van een flitsend 
Nederlands elftal tijdens het vijftiende EK voetbal, dat zich van 
10 juni tot 10 juli 2016 in Frankrijk afspeelt. Niet in de laatste 
plaats omdat de Nederlandse fans altijd voor zo’n feestelijke, 
sportieve sfeer zorgen in de steden waar de wedstrijden worden
gespeeld.

In dit persdossier geven we de meest bijzondere adressen 
en activiteiten, met speciale focus op de EK-steden Parijs, 
Saint-Denis, Lens, Bordeaux, Nice en Saint-Etienne.  
En wil je als Nederlander op de tribunes van de stadions zitten?
Kaartjes voor de wedstrijden scoren is nog niet zo eenvoudig, 
want deze worden niet vanuit de stadions verkocht. De mees-
te kaarten worden via de voetbalbonden van de deelnemende 
landen verspreid.
Vaak stellen deze organisaties bij de inschrijving de eis dat de 
kaartjeskoper lid is of wordt. Daar zit een mogelijkheid, want 
de bonden van bijvoorbeeld Frankrijk en België staan ook open 
voor Nederlanders. 
De prijzen van de kaartjes variëren van 25 euro tot 895 euro (de 
mooiste kaarten voor de finale in Parijs). Wie weet is het eigen-
lijk helemaal niet zo’n slecht idee om gewoon in de 
Fan Zone gratis te gaan genieten van het grote scherm. Met een 
croque-monsieur of een baquette saucisson in de hand, en een 
lekker glaasje erbij.  

BONNES VACANCES! 
Martine Jongbloed & Liesbeth van der Klugt
Persafdeling Atout France
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top 5
populairste regio’s: 
1.  ILE DE FRANCE (PARIJS), 
2. PROVENCE RIVIÈRA,
3. RHÔNE-ALPES
4.  LOIRESTREEK, 
5.  AQUITAINE

BRONNEN : NBTC NIPO, INSEE, ATOUT FRANCE EN UEFA

NEDERLANDERS 
BEZOEKEN 
FRANKRIJK 

VOORNAMELIJK 
VOOR DE NATUUR 

EN HET 
ERFGOED

Jaarlijks vertrekken 
zo’n 6,5 MILJOEN 

Nederlanders op vakantie 
naar Frankrijk. 

Zij brengen ter plaatse 
in totaal ruim 

50 MILJOEN over-
nachtingen door
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Er dit jaar voor 
het eerst 

24 
landen 

deelnemen

IN DE STEDEN

 LILLE, LYON, 

BORDEAUX 

EN NICE NIEUWE 

STADIONS 

ZIJN GEBOUWD 

VOOR DIT EK 

FRANKRIJK 
IS SINDS 25 JAAR 

VAKANTIE-
BESTEMMING 

#1 
WERELDWIJD

FRANKRIJK 
OOK IN 

1984 
GASTLAND 

WAS

Er 2,5 miljoen 
toeschouwers verwacht 

worden in de stadions 

om het EK te aanschouwen 

(1.4 miljoen in 2012)

HET ALLEREERSTE EK VAN 1960 WERD GEORGANISEERD 
IN FRANKRIJK

 (ER WAREN TOEN SLECHTS VIER
 DEEL-NEMENDE LANDEN)



PERSDOSSIER EURO 2016

it twintig dynamische en bruisende steden werd 
Bordeaux in 2015 verkozen tot The Best European 
Destination! Wie de stad bezoekt, kan niet anders 
dan constateren dat deze titel ‘loon na werken’ is: er 
is veel geïnvesteerd om het historische centrum weer 

mooi te maken, met - goed gedoseerd - geregeld verrassende 
staaltjes van hedendaagse architectuur.

DARWIN Eco-SyStème: utopia in een kazerne
Op het ruim drie hectare grote voormalige militaire terrein 
van Caserne Niel is een ecologisch bedrijvengebied ont-
staan, met sociale en duurzame ondernemingen: het DAR-
WIN Eco-Système, aan de Quai des Queyries. Meer dan dui-
zend mensen komen hier dagelijks co-worken, biologische 
dingen kopen, eten en drinken, feesten, ontspannen. Voor 
burgers én toeristen die met hun tijd mee-evolueren.
www.darwin-ecosysteme.fr

Dat treft: van 23 tot 26 juni wijnfeest!
Bordeaux Fête le Vin is het grootste oenotouristique eve-
nement van Europa en valt precies in de EK-periode. Op de 
kades langs de Garonne - die zijn bijgeschreven op de UNES-
CO-werelderfgoedlijst - leert men dan alles over de wijnen 
van de Bordeauxstreek. Ook in de wijngaarden zelf is van al-
les te beleven, met rondleidingen, concerten en andere eve-
nementen. Iedere avond maakt een schitterend vuurwerk 
het feest compleet. www.bordeaux-fete-le-vin.com
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SPEELDATA
Vijf wedstrijden 
in Bordeaux: vier 
groepsduels op 11, 
14, 18 en 21 juni, 
en een kwartfinale 
op 2 juli.
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 Stade de Bordeaux 

Opening in juni 2016: La Cité du Vin
Het wordt geen museum en geen themapark, maar zit daar 
ergens tussenin: de Cité du Vin, die in juni 2016 moet ope-
nen. Het is een spectaculair gebouw met glazen toren aan 
de Garonne, ter ere van duizenden jaren ‘mens & wijn’. Op 
een speelse manier wordt de bezoeker meegenomen van 
het oude Mesopotamië naar het moderne San Francisco, van 
de kiezelbodems in de Bordeaux naar de weidse vlaktes van 
Australië. Zicht, geur, gehoor, smaak en tast: alle zintuigen 
worden aangesproken. Met bovenop de toren een fantas-
tisch uitzicht over het wijngebied.
www.laciteduvin.com

Nieuw stadion voor Bordeaux en het EK
Eind mei 2015 werd het nieuwe stadion van Bordeaux in ge-
bruik genomen met de aftrap van Zinedine Zidane voor de 
competitiewedstrijd tegen Montpellier (2-1 voor Bordeaux!). Er 
kunnen 42.000 toeschouwers in en het is gemaakt door de ar-
chitecten die ook de Fussball Arena München ontwierpen: het 
Zwitserse bureau Herzog & De Meuron. Het dak lijkt te zweven, 
maar wordt door 900 palen ondersteund, en doet daardoor 
denken aan de ijle, rechte naaldbossen in het nabijgelegen de-
partement Les Landes. Burgemeester Alain Juppé noemde het 
bij de opening ‘een kunstwerk dat nu al bij ons erfgoed hoort’.
Er worden vijf wedstrijden gespeeld tijdens de EURO 2016, 
waaronder een kwartfinale op 2 juli. 
www.matmut-atlantique.com

De beste plekken om de EK-wedstrijden te kijken
Een van de grootste Fan Zones van Frankrijk komt op de 
spectaculaire Place des Quinconces en zal iedere dag tussen 
10 juni en 10 juli open zijn (behalve op 4 juli).

Er zijn ook andere activiteiten voor nog eens tienduizend perso-
nen, er kan gegeten worden (specialiteiten van Zuidwest-Frank-
rijk) en op de acht dagen zonder wedstrijd is er muziek. 

ALAÏS PERRET

De speciale charme van Bordeaux
“Je kan niet anders dan verliefd worden 
op deze stad, die als een opgerold juweel 
ligt te pronken tussen wereldberoemde 
wijngaarden, met op beide oevers van 
de Garonne een uitbundig vertoon van 
elegantie en dynamiek. Dit is in alle 
opzichten een moderne, Europese
metropool en the best destination.”

Telefoon +33 5 56 00 66 15

a.perret@bordeaux-tourisme.com 

www.bordeaux-tourisme.com 

Europa’s 
favoriete 

stad!

Tientallen cafés en restaurants zijn er ook klaar voor.
-  In het Quartier de la Victoire onder meer: El Bodegon, Café 

Auguste en The Cock and Bull.
-  in Mériadeck-Gambetta: The Connemara Irish Pub en de 

Sherlock Holmes Pub.
-  De Quais: de Charles Dickens Pub, The Frog & Rosbif, The 

Black Velvet Bar, Sweeney Todd’s
- In Chartrons : Le Molly Malone’s.

En in deze kroegen van oud-voetballers is het ongetwijfeld 
ook extra sfeervol: l’Aparté (Johan Micoud), Le Café Populaire 
(Lilian Laslandes) en Nulle part ailleurs (Christophe Dugarry 
en Zinedine Zidane).

Rechtstreeks vanaf Amsterdam
Zowel Air France-KLM als Easyjet vliegen rechtstreeks op Bor-
deaux vanaf Schiphol.

Vijftigduizend men-
sen kunnen hier alle 
51 wedstrijden bekij-
ken op een scherm 
van 116 m2 groot!!



PERSDOSSIER EURO 2016

as-de-Calais, een uitstekende streek voor Ne-
derlanders om ontspannen mee te genieten van de EK-
koorts: het is maar een paar uur rijden, maar echt hele-
maal Frankrijk. In Lens wordt ’maar’ vier keer gevoetbald, 

dus sportfans hebben alle tijd om ook van andere hoogtepun-
ten te genieten: de natuur langs de kust en het fenomenale 
museum Louvre-Lens.

Reizen door de tijd in het Louvre-Lens
Wie alleen het bekende museum in Parijs kent, zal verbaasd 
zijn over de totaal andere architectuur van dit ’tweede Lou-
vre’ in Lens. Gebouwd op de plaats waar vroeger een mijn 
werd geëxploiteerd, staat nu een transparant museum, op-
getrokken uit glas en aluminium.   Alleen al de architectuur 
kan een reden voor een bezoek zijn! 
Maar er is natuurlijk veel meer te zien: tot december 2017 
heet de expositie La Galérie du Temps: de bezoeker wordt 
langs 205 kunstwerken uit de collectie van het Louvre ge-
voerd, en maakt als het ware een tijdreis. Deze begint in 
3500 voor Christus met de geboorte van het schrift, en ein-
digt in de 19e eeuw. Alle soorten artistieke technieken pas-
seren de revue. Ook is de bezoeker zich bewust van het ver-
schuiven van de machtscentra: van de heerschappij van het 
Midden-Oosten en Egypte, naar de Grieken en de Romeinen, 
de bloeiperiodes van de Islam en Europa.
www.louvrelens.fr

-
 

L
E

N
S

 
-

P SPEELDATA
Vier wedstrijden in Lens: 
drie groepsduels op 
11, 16 en 21 juni, en 
een achtste finale 
op 25 juni.
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 Stade Bollaert-Delelis 

Uitwaaien langs de Opaalkust 
De kuststrook van Pas-de-Calais is 120 kilometer lang en 
loopt vanaf de Belgische grens  tot aan de badplaats Berck-
sur-Mer. De natuur biedt veel afwisseling en de toerist kan 
zich er uitleven: indrukwekkende kliffen gaan over in uitge-
strekte, fijne zandstranden en grote steden wisselen af met 
pittoreske vissersdorpen en charmante badplaatsen. 
Met hun krijtrotsen en kliffen bieden Cap Blanc Nez en Cap 
Gris Nez een spectaculair landschap. Samen vormen ze een 
beschermd natuurgebied: le Grand Site National des Deux 
Caps.
www.lesdeuxcaps.fr

Het stadion van Lens
Het is zeker niet het grootste stadion van deze EURO 2016 
met z’n 35.000 zitplaatsen, maar wel het enige stadion dat 
zo’n beetje alle inwoners van zijn eigen stad kan herber-
gen: Lens telt er rond de 36.000! Het ouwe, trouwe stadion 
Bollaert-Delelis werd begin jaren ’30, in de crisistijd, door 
werkloze mijnwerkers gebouwd. Meneer Bollaert was een 
directeur van de mijnen, meneer Delelis was 32 jaar lang 
burgemeester van Lens en een grote fan van de lokale voet-
balploeg Racing Club Lens. 
Inmiddels is het stadion een paar keer gerenoveerd: in 1984 
vanwege het EK, in 1998 vanwege het WK.  

De beste plekken om de EK-wedstrijden te kijken
Er komt hoogstwaarschijnlijk een grote fanzone voor het 
stadhuis van Lens. Op die plek hebben ze ervaring met grote 
groepen mensen: toen in 2014 Lens naar de Ligue 1 promo-
veerde stonden hier vele duizenden mensen te dansen. 

JACQUELINE KAMPS

De speciale charme van 
Pas-de-Calais en Lens
 “Op maar een paar uur rijden van 
 Nederland ben je al helemaal in het 
 echte Frankrijk, met alle charme, 
 gastronomische genoegens en cultuur 
 die je er mag verwachten. De Artois puilt  
 uit van de interessante adressen, met als  
 absolute must het museum Louvre-Lens,  
 met z’n meer dan tweehonderd meester-
 werken van het Parijse Louvre en vijf-
 duizend jaar kunstgeschiedenis in één 
 grote ruimte.”

Telefoon : +33 3 21 10 34 67

promotion@pas-de-calais.com 

www.pas-de-calais-toerisme.com

Prettig 
dichtbij! Dan heerst er verder ongetwijfeld een uitstekende 

voetbalsfeer in cafés als:
- Le Mac Ewan’s, Avenue Raoul Briquet
- Le Café de Paris, Place Jean Jaurès
- Da Vinci Bar, Rue Jean Letienne
- Les Pirates, Boulevard Basly



at wordt nog een lastige keuze in Nice: naar de voet-
balwedstrijd gaan kijken, of lekker aan tafel blijven 
zitten, om eindeloos te genieten van de unieke, zon-
overgoten keuken van Nice. Ach, Nederland doet toch 

niet mee op het groene gras, doe nog maar een lekker hapje... 

La Cuisine Nissarde: de unieke keuken van Nice
Er zijn maar twee steden in Frankrijk waarvan de naam me-
teen wordt gekoppeld aan een specifieke keuken: Lyon - met 
zijn ‘bouchons’ - en Nice. In Nederland is vooral de Salade 
Niçoise bekend, maar de keuken van Nice biedt veel en veel 
meer specifieke gerechten zoals de pissaladière (uientaart), 
de pan bagnat (broodje met tonijn) en de socca (pannen-
koekje van kikkererwten).
Om eeuwig te kunnen blijven genieten van dit culinaire erf-
goed is het label Cuisine Nissarde ontwikkeld, dat inmiddels 
aan enkele tientallen restaurants is toegekend. Op deze 
adressen worden ten minste drie lokale gerechten geser-
veerd die door een officieel comité zijn gekeurd en goedge-
keurd. Let dus op dit keurmerk, voor een unieke ervaring! 

De kaart die alle deuren opent. Nou, bijna dan. . .
Al sinds 2008 bestaat de French Riviera Pass, met groot 
succes. De kaart geeft dan ook toegang tot alle belangrij-
ke bezienswaardigheden van Nice, en is ook geldig in een 
wijde regio van Mougins tot Monaco. Voor vier euro per dag 
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SPEELDATA
Vier wedstrijden 
in Nice: drie groeps-
wedstrijden op 12, 
17 en 22 juni, en 
een achtste finale 
op 27 juni.
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 Stade de Nice 

Het groene 
gras of een 

zonnig 
terras?

Drie maat-
schappijen 

vliegen 
rechtstreeks

Vanaf Amster-
dam bieden 

zowel Air 
France-KLM 
als Easyjet 

en Transavia
 vluchten aan 

naar Nice. 
Idéal!

extra werkt de kaart ook in het openbaar vervoer van Nice 
Metropole. En een groot aantal winkels en restaurants geeft 
korting aan pashouders. De Pass is 24, 48 of 72 uur geldig, 
voor respectievelijk 26, 38 of 56 euro. 
www.nicetourisme.com/french-riviera-pass

Een gloednieuw ecologisch stadion, 
mét sportmuseum
In 2011 ging de schop in de grond voor het nieuwe stadion 
van Nice met 35.000 plaatsen, in de wijk Saint-Isidor, vlak 
aan de rivier de Var. Het werd in september 2013 al geopend, 
met een wedstrijd tegen Valenciennes (door Nice glansrijk 
met 4-0 gewonnen!). 
Het is een en al duurzaamheid wat de klok slaat: vierduizend 
zonnepanelen leveren drie keer zo veel energie als nodig is 
voor het stadion zelf. Voor de verwarming wordt gebruik 
gemaakt van een geothermische installatie. Het veld wordt 
zoveel mogelijk gesproeid met regenwater van het dak. 
www.allianz-riviera.fr

Het stadion herbergt sinds 2014 ook Frankrijks nationale 
sportmuseum - dat eerst in Parijs zat - met zijn 45.000 voor-
werpen en 400.000 documenten. Tijdens de EURO 2016 
wordt een speciale expositie gewijd aan ‘het EK’. 
www.museedusport.fr

De beste plekken om de EK-wedstrijden te kijken
Vier keer wordt er in Nice gevoetbald tijdens de EURO 2016. 
Er worden zo’n 200.000 kijkers verwacht, waarvoor onder 
meer een grote Fan Zone wordt ingericht in het Théâtre de 
Verdure, midden in het centrum. 

Maar er zijn ook een paar horecazaken waar het goed kijken 
is. Een ervan heeft de verrassende naam De Klomp! De sfeer 
was vroeger die van een echt bruin Amsterdams café, inmid-
dels is de kroeg iets gemoderniseerd. Maar een leuke plek 
om wedstrijden te bekijken, in de rue Mascoinat.

ANNE GILET

De speciale charme van Nice
“Heerlijk, zo’n stad waar de zon altijd 
lijkt te schijnen - zomer of winter - en 
waar je vanuit Nederland zo naartoe 
vliegt. Alles is prettig aan Nice: het eten, 
de uitzichten, de sportieve sfeer, de 
culturele evenementen en heel vaak ook 
het prijskaartje. Hier kun je je batterij 
opladen, wat je budget ook is!”

Telefoon : +33 4 92 14 46 42

anne.gilet@otcnice.com

www.nicetourisme.com 

Andere goede adressen:
  -  Team Café, rue Maurice Jaubert: hier werkt een fantastisch 

keukenteam met alleen verse ingrediënten. De hele dag door 
zijn er gemakkelijk eetbare koude en warme snacks te be-
stellen, voor wie zijn ogen niet van de wedstrijd kan houden. 

-  Sports 11 aan de Promenade des Anglais: het sportwalhalla 
met 24 tv-schermen en soms vier verschillende uitzendingen 
tegelijk. Tot half drie ‘s nachts...

-  Au Fût et à mesure, rue du Faubourg des Postes. Over walhal-
la gesproken...: iedere tafel heeft hier z’n eigen bierpomp. 
Je hebt alleen een glas nodig en het wachten aan de bar is 
voorbij. 

En in deze kroegen van oud-voetballers is het ongetwijfeld 
ook extra sfeervol: l’Aparté (Johan Micoud), Le Café Populaire 
(Lilian Laslandes) en Nulle part ailleurs (Christophe Dugarry 
en Zinedine Zidane).



n er zíjn al zo veel redenen om naar de mooiste en 
meest stijlvolle, dynamische, kunstzinnige, klassieke 
en vernieuwende stad van de wereld te gaan... Maar 
vooruit, het EK Voetbal is in 2016 ook een prima argu-

ment om Parijs en voorstad Saint-Denis te bezoeken. Op het 
gebied van architectuur gebeurt er deze jaren ontzettend veel.

Nieuwe gezichten in het stadsbeeld
Zowel aan de westkant als aan de oostkant van Parijs zijn 
nieuwe gebouwen verrezen die een indrukwekkende bij-
drage leveren aan zijn architectonische rijkdom: in het Bois 
de Boulogne het museum Fondation Louis Vuitton met de 
kunstverzameling van de schatrijke zakenman Bernard Ar-
nault en aan de oostkant de muziektempel La Philharmonie 
de Paris in het park De la Villette (19e arrondissement). 

Hip Hostel
Niet ver van deze Philharmonie opende een hostel van de 
hippe keten Generator zijn deuren, aan de place du Colonel 
Fabien (10e). Eindelijk een adres waar je ook voor een paar 
tientjes per nacht een comfortabele en veilige plek vindt om 
te overnachten met prima bedden, sanitair en wifi. Ook pri-
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SPEELDATA
Zeven wedstrijden 
in Saint-Denis: vier 
groepsduels 10, 13, 16 
en 22 juni, een achtste 
finale op 27 juni, een 
kwartfinale op 3 juli en 
dé finale op 10 juli.

Vijf wedstrijden in 
Parijs: vier groepsduels 
op 12, 15, 18 en 21 
juni, en een achtste 
finale op 25 juni.
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 Stade de France 

Parijs en 
Saint-Denis 

blijven 
bouwen aan

 hun faam

ma voor groepen van vier tot acht personen, die een paar 
nachten in een voordelig stapelbed prima vinden.  
www.generatorhostels.com 

Ook interessant: in 2016 wordt vlak bij Disneyland® Paris 
een nieuw park van Villages Nature geopend. Dit zijn super-
groene vakantieparken met duurzaamheid hoog in het vaan-
del. www.villagesnature.com 

Historische gebouwen in Saint-Denis
Voorstad Saint-Denis (net ten noorden van de périhérique) is 
beroemd om zijn indrukwekkende kathedraal-basiliek, waar 
vrijwel alle Franse koningen en koninginnen liggen begra-
ven, inclusief Dagobert 1, Marie Antoinette en Lodewijk de 
18e. Tijdens de Franse Revolutie werden de graven geruimd, 
maar rond 1817 werden zoveel mogelijk stoffelijke resten 
teruggebracht naar de crypte. Boeiend!

Het Stade de France 
Moderne helden zijn te vinden in het immense Stade de Fran-
ce in Saint-Denis, het grootste sportstadion van Frankrijk met 
80.000 overdekte zitplaatsen. Het werd in 1998 gebouwd van-
wege het WK-voetbal, maar is sindsdien ook vaak het decor 
van spannende rugbywedstrijden en atletiektoernooien. Het 
fungeert als Frankrijks nationale stadion. En er wordt geregeld 
gefeest: niet alleen de Rolling Stones en Beyoncé stonden op 
het podium, ook onze eigen André Rieu en DJ Tiësto.
Tijdens dit EK wordt er zeven keer gespeeld in het Stade de 
France, met als zevende wedstrijd uiteraard de finale, op 10 juli.
www.stadefrance.com

Parijs blijft trouw aan zijn Parc des Princes
Tot 1998 was het Parijse Parc des Princes het nationale stadi-
on. Nu is het de thuishaven van de fameuze voetbalclub Paris 
Saint-Germain (PSG). In 1897 werd het eerste Parc des Princes 
gebouwd, inmiddels is dit het derde stadion op deze plek. 
Tijdens het EK wordt er vijf keer gespeeld.
www.leparcdesprinces.fr 

De beste plekken om de EK-wedstrijden te kijken

CATHERINE BARNOUIN

De speciale charme 
van Parijs en Saint-Denis
“Voor of na de wedstrijd, iedereen kan 
hier doen waar hij of zij zin in heeft.
Shoppen, cultuur snuiven, lekker eten, 
flaneren, van een wereldberoemd uitzicht 
genieten, een cocktail drinken in een 
hippe tent. Groot-Parijs heeft alles voor 
iedereen...”

  -  de Fan Zones waar alle 51 wedstrijden worden getoond op 
grote schermen (bijvoorbeeld op het Champ de Mars).

  -  de zogenaamde Villages d’Animations op station Montpar-
nasse, de Place de la République en de Place Stalingrad. 

  -  de oevers van de Seine, die dan Quai de l’Europe heten en 
waar supporters uit alle landen welkom zijn.  

  -  Bistro-brasserie Au métro 14 (Rue Raymond Losserand in het 
14e) waar altijd alles om sport draait, van 7 uur ‘s ochtends 
tot 1 uur ‘s nachts.

  -  de fameuze pub Hideout Châtelet (Rue des Lombards, in het 
1e), van 3 uur ‘s middags tot 5 uur ‘s nachts. Stadionsfeer!

Hoe kom je er?
In 196 minuten met de Thalys vanaf Amsterdam! En Transavia 
vliegt tegenwoordig heel voordelig van Amsterdam op Orly.

Telefoon: +33 1 73 04 83 13  

cbarnouin@visitparisregion.com 

www.visitparisregion.com
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eze stad vlak bij Lyon is als een verrassende outsider: 
je rijdt er zo aan voorbij, maar wie de moeite neemt 
om naar Saint-Étienne omhoog te rijden (er wonen 
zo’n 170.000 mensen op ongeveer 500 meter hoog-

te) ontdekt een wereld vol design, industrieel erfgoed en ... 
 een echte voetbalsfeer!

De Greeters staan klaar voor een gratis rond-
leiding!
Wie Saint-Étienne wil ontdekken, staat er niet alleen voor. 
Want ook hier zijn Greeters actief: vrijwilligers die met alle 
plezier toeristen en andere bezoekers rondleiden in ‘hun’ 
stad. Een hartverwarmende service van Paul, André, Nadine, 
Bernard en andere Stéphanois (want zo heten de inwoners 
hier). www.saint-etiennegreeters.com

Of download de Design City Guide
Wie meer wil weten over de geschiedenis van Saint-Étien-
ne van mijnstad tot designstad, heeft een goede gids aan 
de Design City Guide, die alle interessante adressen van 
Saint-Étienne opsomt en een fascinerende kijk biedt op een 
stad die heeft gekozen voor een vernieuwend thema. 
www.saint-etiennetourisme.com 
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 Stade Geoffroy Guichard 

De fascinerende stijl van Le Corbusier
Op 20 minuten van Saint-Étienne ligt Firminy, een gemeen-
te die in de jaren ’50 van de vorige eeuw opdracht gaf aan 
de beroemde architect Le Corbusier om voor de uitdijende 
bevolking flatgebouwen, een kerk, sportfaciliteiten en een 
cultureel centrum te ontwerpen. Van de 28 gebouwen van Le 
Corbusier in heel Frankrijk staan er vier in Firminy, waarvoor 
nu ook de status van UNESCO-erfgoed is aangevraagd. Een 
fantastische locatie voor wie zich eens wil verdiepen in de 
filosofie van deze controversiële ontwerper.
www.sitelecorbusier.com

Het ouwe, trouwe stadion
Sinds 1931 is het stadion Geoffroy-Guichard het kloppend 
hart waar het allemaal gebeurt voor de fans van eredivisie-
club Saint-Étienne (les Verts, de groenen). Het stadion heet 
in de volksmond le Chaudron oftewel ‘de ketel’. Niet in de 
laatste plaats vanwege de vele verhitte momenten die zich 
er afspelen, maar ook omdat vroeger een staalgieterij vlak-
bij stond, waarvan de rookpluimen soms het stadion binnen-
waaiden...

Het Stade Geoffroy-Guichard was eerder al het decor voor 
EK- en WK-voetbalwedstrijden en belangrijke rugbymat-
ches. Voor de vier wedstrijden in het kader van de UEFA 
EURO 2016 is de bezoekerscapaciteit uitgebreid met meer 
dan 6.000 plaatsen tot ongeveer 42.000. 
www.stadegeoffroyguichard.com

De beste plekken om de EK-wedstrijden te kijken
In de eerste plaats natuurlijk de Fan Zone in het Parc François 
Mitterand: 16.000 m2 groot! Met vier grote schermen!

MARION RICHEZ

De speciale charme van 
Saint-Étienne
“Laat je verrassen door de liefde voor 
design in deze hooggelegen stad, drie 
kwartier rijden vanaf Lyon. Het is de enige 
Franse stad met het design-label van 
UNESCO. Maar misschien zijn ze er nóg 
gekker op voetbal. Wat wil je ook, met 
een voetbalploeg als de AS Saint-Étienne 
(les Verts) binnen de muren!”

Telefoon: +33 4 77 49 39 05

m.richez@saint-etiennetourisme.com 

www.saint-etiennetourisme.com 

De 
verrassing 

van het 
toernooi

Verder biedt Saint-Étienne een ruime keus uit sportcafés, waar 
normaal vooral Les Verts worden aangemoedigd, maar nu ook 
Les Bleus zullen worden toegejuicht. Een greep uit de lijst:
-   Le Crazy Leprechaun, rue Notre Dame: Irish pub, met 11 

soorten tapbier en een nog ruimer whiskeymenu.
-  Crossroads Tavern, rue Etienne Mimard: ook van het type 

Irish pub.
-  L’Elixir, rue François Gillet: retro decor, ruime keuze in borrel-

hapjes en frites!
- Lipopette Bas, rue Saint-François: bier, biljart en darts.
-  Soggy Bottom, rue de la Résistance: alweer een Ierse pub!
-  Saint-Patrick, rue Martyrs de Vingré: idem.
-  Smoking Dog, rue Georges Dupré: rock-’n-roll sfeer met op 

dinsdagavond een pubquiz. 

Dan is er het fameuze bar-restaurant-hotel Le Chaudron Vert, 
op vijf minuten van het stadion en helemaal gewijd aan Les 
Verts: de voetbalploeg Saint-Étienne is eigenaar van het eta-
blissement. Nadere informatie is dan ook te vinden via de site 
van de club: www.asse.fr

Vier wedstrijden 
in Sain-Etienne:
drie groepsduels op 
14, 17 en 20 juni, een 
achtste finale op 25 
juni.
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LYON
Het succes van een nieuw museum, 
én z’n brasserie!
Eind 2014 geopend is nu al duidelijk dat het Musée des 
Confluences een groot succes is, met ruim 200.000 bezoe-
kers tot nu toe. Het is een wetenschaps- en antropologie-
museum, met een prachtige architectuur. En een geweldige 
brasserie, waar chef Guy Lassausaie de lakens uitdeelt: een 
man met twee Michelinsterren achter zijn naam!

Zes wedstrijden in Lyon: 
vier groepsduels op 13, 16, 19 en 22 juni, een achtste finale 
op 26 juni en een halve finale op 7 juli.

Waar?
in het nieuwe stadion van Olympique Lyonnais, 
waar 58.000 mensen in kunnen en dat rond de 
jaarwisseling 2015/2016 geopend gaat worden!

Sportieve cafés: 
Paddy’s Corner (Rue de la Terrasse), Elephant 
and Castle (Quai de Bondy). 

Lyon
AÏMÉE REATEGUI
Telefoon : +33 4 72 77 72 31
areategui@lyon-france.com 
www.lyon-france.com 

MARSEILLE
Picasso in het MuCEM
In het wondermooie, aan zee gelegen MuCEM staat vanaf 
27 april 2016 Picasso in de schijnwerpers. Met het accent op 
de manier waarop hij populaire onderwerpen als circus, stie-
renvechten en muziek in zijn kunst verwerkte. De expositie 
loopt tot eind augustus.

Zes wedstrijden in Marseille: 
vier groepsduels op 11, 15, 18 en 21 juni, een kwartfinale 
op 30 juni en een halve finale op 7 juli.

Waar?
in het magnifieke stadion van Olympique de Marseille, de 
Vélodrome, waar 67.000 mensen ingaan. Het is de afgelo-
pen jaren volledig gerenoveerd.

Sportieve cafés: 
O’Brady’s Irish Pub (Avenue de Mazargues),  The Shamrock 
Irish Pub (Quai de Rive Neuve), Le Sport’s Beach Café (Ave-
nue Pierre Mendès-France) en The Black Unicorn (Boulevard 
Chave).

Marseille
SILVIE ALLEMAND
Telefoon: +33 4 91 13 89 19 
sallemand@marseille-tourisme.com 
www.marseille-tourisme.com 

LILLE
Op een Nederlandse fiets de stad verkennen!
Kijk, dat is leuk voor de landgenoten: in Lille staan Neder-
landse fietsen en tandems klaar waarop de toerist in twee 
uur tijd langs de leukste en meest bijzondere plekken van 
Lille rijdt. Tien keer wordt er even stilgehouden en uitleg 
gegeven. Voor de prijs hoeft niemand het te laten: de tour 
kost 18 euro, inclusief de fietshuur. Deze tours zijn mogelijk 
op vrijdag, zaterdag en zondag en starten dan om 10 uur ’s 
ochtends. Meer informatie: www.lilletourism.com

Zes wedstrijden in Lille: 
vier groepsduels op 12, 15, 19 en 22 juni, een achtste finale 
op 26 juni en een kwartfinale op 1 juli. 

Waar?
in het stadion Pierre-Mauroy, gebouwd in 2012 en het eni-
ge stadion in Frankrijk met een verschuifbaar dak. Het biedt 
plaats aan 50.000 mensen.

Sportieve cafés: 
LA Confrérie (Rue Maracci) en de O’Scotland (Rue Solférino).

Lille
AUDREY CHAIX
Telefoon : +33 3 59 57 94 18
a.chaix@lilletourism.com 
www.lilletourism.com -
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-  Ook deze vier steden bereiden zich voor op een bruisend EURO 2016. 
 En bieden hun bezoekers nog veel meer dan een geweldige ambiance 
 in hun centra en rond de stadions! We stippen een aantal 
 mogelijkheden aan.

TOULOUSE
In de stad van de luchtvaartindustrie: 
op naar Aeroscopia
De economie van Toulouse draait voor een groot deel op de 
vliegtuigindustrie: de fabriek van Airbus is hier gevestigd. 
Daarom is het nieuwe museum Aeroscopia er natuurlijk he-
lemaal op zijn plek. Het vertelt alles over de geschiedenis 
luchtvaart en er staan een paar echte vliegtuigen waar de 
bezoekers in kunnen lopen. Zoals een Caravelle, een Concor-
de en een Super Guppy!
www.musee-aeroscopia.fr

Vier wedstrijden in Toulouse: 
drie groepsduels op 13, 17 en 20 juni en een achtste finale 
op 26 juni.

Waar?
het Stade Municipal de Toulouse, dat uit 1937 stamt en toen 
als bijnaam het mini-Wembley kreeg vanwege een sterke ge-
lijkenis met het Londense stadion. In 1986 schoot Maradona 
hier een penalty keihard tegen de paal in een UEFA-cup-
wedstrijd tegen Toulouse. Ouf.  In 1997 is er flink verbouwd 
vanwege het WK van 1998, toen zes wedstrijden in Toulouse 
werden gespeeld.

Sportieve cafés:
 de Connexion Live (Rue Gabriel Péri) en Le Bar Basque 
(Place Saint-Pierre).

Toulouse
MÉLISSA BUTTELLI
Telefoon : +33 5 61 11 02 36
m.buttelli@toulouse-tourisme.com 
www.toulouse-tourisme.com 
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Match day 1
1ère journée
de matches  

Match day 2
2ème journée
de matches

Match day 3
3ème journée
de matches

Round of 16
Huitièmes
de finale

Quarter-finals
Quarts

de finale

Semi-finals
Demi-finales

Final / Finale

W = Winner, R = Runner-up, 3 = Third-placed
The UEFA EURO 2016 final tournament takes place from Friday 10 June to Sunday 
10 July 2016.
Kick-off times are CET. 
UEFA will publish the final match schedule after the draw of 12 December 2015. 

W = Vainqueur, R = Deuxième, 3 = Troisième
La phase finale de l'UEFA EURO 2016 se déroulera du vendredi 10 juin au dimanche 10 juillet 2016. 
Les heures de coup d'envoi sont indiquées en HEC.
L'UEFA publiera la version finale du calendrier après le tirage au sort du 12 décembre 2015. 
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MATCH SCHEDULE / CALENDRIER DES MATCHES
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