
 
Montréal, QC – Een Stad van Controverse! 
 
Montréal, QC (gelegen op een eiland in de St. Lawrence Rivier) met zijn bijnamen: Stad van de 
Heiligen (Cité des Saints) of Stad van de Honderd Torens (Cité des Cent Tours), werd 375 jaar geleden 
gesticht. 
Het is een stad met een prachtige oude kern, View- Montréal  
Meer over de geschiedenis van Montréal kun je vinden op mijn Blog. 

 
Montréal is een van de energiekste steden in Québec en 
voor mij vooral Old Montréal met zijn geschiedenis, 
pittoreske pleintjes, architectuur, kunstgaleries en de vele 
restaurantjes.  
 
 
 

◀️ Skyline van Montréal 

 
Een stad van tegenstellingen:  
Downtown Montréal met zijn wolkenkrabbers en ondergrondse stad (Ville Souterraine)  
ten opzichte van  
Old Montréal met zijn vele historische gebouwen, keitjes straten en de oude haven in de St. 
Lawrence Rivier.  
 
Maar ook qua seizoen is Montréal verschillend als dag en nacht. 
Waar het in het zomer/herfst seizoen stikt van de door de straatjes dwalende mensen, zowel 
toeristen als de inwoners van Montréal, is de stad in het winterseizoen vrij doods en lopen er 
eigenlijk hoofdzakelijk wat toeristen buiten en een Canadese die-hard want de gemiddelde inwoner 
van Montréal heeft een hekel aan de stevige kou die er in de stad aanwezig kan zijn en vertoeft dan 
ook het grootste deel van de dag binnen en het woon-werk verkeer gaat hoofdzakelijk ondergronds.  
Montréal heeft namelijk een ondergrondse stad.  
 
Ik heb het genoegen gehad Montréal in beide seizoenen te bezoeken vandaar mijn commentaar over 
het winterseizoen. 
Ook ik heb een poging gedaan door de ondergrondse stad te bewegen maar vond het een zeer 
benauwende ervaring en je kunt er heel makkelijk verdwalen zonder plattegrond. Zie verder bij wat 
je niet mag missen voor iets meer informatie. 
Meer informatie over deze trip kun je vinden op mijn Blog.  
 
Maar toch is Montréal is een fijne stad om een paar dagen door te brengen. Als je er 3 nachten 
verblijft dan heb je 2 volle dagen om Montréal te ontdekken maar dan nog zie je maar een klein deel 
van deze leuke stad. Mijn voorkeur voor een hotel is in View- Montréal omdat je dan makkelijk overal 

https://reizenenmeer.blogspot.com/2017/11/special-montreal-city-of-saints.html
https://reizenenmeer.blogspot.com/2018/02/special-winter-tour-eastern-canada.html


komt. 
 
Je mag zeker niet overslaan: 

• Mont Royal werd ongeveer 125 miljoen jaar geleden gevormd door een intrusie: een stroom 
magma die in de aardkorst opsteeg. Deze magma heeft het aardoppervlak niet bereikt, maar 
is in de diepte gestold. De heuvel die nu zichtbaar is, is ontstaan doordat gletsjers het 
omliggende landschap hebben geërodeerd. De zuidoostelijke helft van de Mont Royal is sinds 
1876 een park, en als zodanig een populaire bestemming voor zowel toeristen als bewoners 
van Montréal  Het park is ontworpen door Frederick Law Olmsted, die ook het Central Park in 
New York vormgaf. Het park is geliefd bij jong en oud en de weg door het park is een 
trekpleister voor automobilisten, motorrijders en fietsers. Je kan hier mooie wandelingen 
maken, maar de wandeling vanaf de voet naar boven is behoorlijk pittig.. Er bevinden zich 
verder een vijver met restaurant waar je nu kunt schaatsen, het Smit Huis en Chalet Mont 
Royal. De twee begraafplaatsen die hier liggen zijn indrukwekkend groot. Maar het grootste 
kenmerk van de heuvel is het 31 meter hoge kruis dat op de top staat en ’s avonds verlicht is. 

• Old Montréal met Basiliek Onze Lieve Vrouw van 
Montreal (Frans Basilique Notre-Dame de 
Montréal) is gelegen in Vieux-Montréal, het 
historische centrum van de Canadese stad Montréal  
Quebec. Het neogotische kerkgebouw is de 
moederkerk van Montréal en verving in de jaren 
1824 tot 1829 een oudere gelijknamige 
parochiekerk. 

• Place Jacques Cartier, een plein in het oude 
Montreal en toegang tot de oude haven van Montréal. Aan het hoge einde van het plein vind 
je het standbeeld van Nelson(1808), Hotel de Ville (Gemeentehuis) en Chateau Ramezay, het 
historische museum van Montréal  Nu in de winter is het hier behoorlijk stil maar in de 
zomer / herfst behoorlijk druk en veel straatartiesten. 

• Old Port of Montréal: biedt de Quai de L 'Horloge (Clocktower Quay), in de zomer een 
strand, en La Grande Roue de Montréal (reuzenrad) voor een onvergetelijke ervaring en 
momenteel een ijsbaan. Vanaf het reuzenrad heb je een panoramisch uitzicht, vanaf 60 
meter hoog, over de St. Lawrence rivier, het oude Montréal  downtown en de bergen! Vooral 
indrukwekkend ‘s avond met alle stadslichten. De gondels wordt in de winter verwarmd en in 
de zomer van airconditioning voorzien. Kosten C $ 25 voor volwassenen ex tax. Er is ook een 
indoor speeltuin, een zipline en een speeltuin met schepen en klimtouwen voor kinderen. 

• Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, deze kapel ligt tegenover de oude haven en naast de 
Marché Bonsecours en is een van de oudste kerken in Montréal, het werd gebouwd in 1771 
op de ruïnes van een eerdere kapel. De Marché Bonsecours is een soort van overdekte markt 
met een aantal restaurants, toeristische winkels en kunstgalerijen. Ik was er niet echt van 
onder de indruk. 

• James McGill & James McGill University. James McGill (6 oktober 1744 - 19 december 1813) 
was een Schotse zakenman en een filantroop, vooral bekend als de oprichter van McGill 
University, Montréal. McGill University is een coöperatieve openbare onderzoeksuniversiteit 
in Montréal,  Canada. Het werd opgericht in 1821 door koninklijk handvest, verleend door 
Koning George IV. De universiteit draagt de naam van James McGill, een koopman uit 
Montréal, oorspronkelijk afkomstig uit Schotland, wiens legaat in 1813 de voorloper van de 
universiteit vormde, McGill College. 

• De Ondergrondse Stad in Downtown Montréal met zijn vele winkels, hotels en kantoren. 
Ikzelf vond het niet prettige, teveel rennende mensen en soms kleine gangetjes, Zeker niet 
geschikt voor mensen die claustrofobisch zijn aangelegd. 

• Het Kunstmuseum: Musée des Beaux-Arts de Montréal in Old Montreal 



• Je kunt ook een bezoek brengen aan de eilanden Île Saint Hélène en Île Notre Dame. 
 
 
Een goede manier om View- Montréal te 
ontdekken is d.m.v. de stadswandeling, deze 
kan elke hotel receptie je waarschijnlijk wel 
geven maar je kunt hem ook op internet 
vinden. 
Of geniet van het geweldige uitzicht vanaf het 
The Great Montréal Wheel (La Grande Roue 
de Montréal). 
 
 
 

Hou je van echt lekker eten dan zit je in Montréal echt goed, bij deze mijn tips: 
Brasserie 701- gelegen in Hotel Place d’Armes met een beetje mazzel kun je hier ook voor een goede 
prijs krijgen voor een hotelkamer. Ligt zeker in de hogere prijsklasse. 
Bistro Verses – ligt in Hotel Nelligan. 
Restaurant Maggie Oakes 
Kyo Japanese Bar – ligt onder Hotel Place d’Armes. 
 
Bij deze restaurants is het zeker aanbevolen te reserveren. 

 
En om een waardig afscheid van Montréal te nemen, 
moet je zeker gaan lunchen bij Jardin Nelson, gelegen 
op Place Jacques-Cartier. Dit restaurant heeft een 
heerlijke binnentuin en bij een beetje mazzel spelen 
ze er livemuziek. Tijdens mijn winter bezoek was het 
restaurant gesloten maar ja in de binnentuin in de 
sneeuw zitten met een diepvries temperatuur lijkt me 

ook geen plan. 😉.  
 

 
Je vindt 2 rondreis tips op mijn website: 
Atlantisch/Oost Canada - een rondreis in september/oktober, mocht je deze reis leuk vinden moet je 
hem een weekje eerder laten starten dan ik heb gedaan want aan het uiterste puntje van het 
schiereiland was al veel gesloten. 
Winter in Oost Canada - voor de liefhebber van winterse temperaturen en voor de ski liefhebber 
want dat kan heel goed in het nabijgelegen Mont-Tremblant. 
 
Zie ik je volgende keer in Montréal, QC? 
 
Met vriendelijke reisgroet, 
Hedy Talens 
Reizenenmeer Canada / Reizenenmeer Blog / Reizenenmeer Fotografie / Reizenenmeer.com 
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