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 1- على متن المترو أو الشبكة الجهوية السريعة

En Métro et RER 
باريس.  ي 

�ف للتنقل  وسيلة  وأرخص  أرسع  شك  دون  من  و  الم�ت يعت�ب 

تنطلق الرحالت ابتداًء من الساعة 6:00 إىل غاية الساعة 00:30 وتستمر 

إىل الساعة 2:00 صباحاً يومي الجمعة والسبت. توجد عروض مختلفة 

منها شبكة  النقل، سواء  امتداد شبكة  بطريقة لمحدودة عىل  للسفر 

بعض  هذه  الحافالت.  أو   RER الرسيعة  الجهوية  الشبكة  أو  و  الم�ت

ي كافة شبكة وسائل النقل التابعة للهيئة 
الأمثلة عن الأسعار والعروض �ف

:RER والشبكة الجهوية الرسيعة RATP ي باريس
الذاتية للنقل �ف

الذين  للعمالء  موجهة   :»+Ticket t« الواحد  الستخدام  •   تذكرة 

يورو   1.70 الواحدة  التذكرة  سعر  يبلغ  لآخر.  ف  ح�ي من  يسافرون 

و13.30 يورو للحزمة المؤلفة من 10 تذاكر.

موجهة  وهي   :»Accès Aéroports« المطارات  إىل  الوصول  •  تذكرة 

ي الوصول إىل المطارات الباريسية. يبلغ سعر 
للعمالء الذين يرغبون �ف

التذكرة الواحدة 7.20 يورو.

Na-« الأسبوعية  نفيغو  أو   »Navigo Mois الشهرية  نفيغو  »•  خدمة 

إيل دو فرانس. وهي  ي منطقة 
المنتظم �ف للتنقل   :»vigo Semaine

متاحة ابتداًء من 17.45 يورو لالأسبوع.

ي 
�ف المنتظم  للتنقل   :»Navigo Annuelle« السنوية  نفيغو  خدمة     •

منطقة إيل دو فرانس. وهي متاحة ابتداًء من 54.50 يورو للشهر.

ي 
ف �ف الراغب�ي للمسافرين  تتوجه  )لليوم(:   »Mobilis« خدمة موبيليس  •

ي منطقة معينة خالل اليوم. وهي متاحة ابتداًء من 
التنقل بحرية �ف

6.60 يورو.

التنقل  ي 
�ف ف  الراغب�ي للمسافرين  تتوجه   :»Paris Visite« باريس  •  زيارة 

ي حدود المناطق 
ف أو ثالثة أيام أو خمسة أيام متتالية �ف يوماً أو يوم�ي

1 إىل 3 أو 1 إىل 5. وهي متاحة ابتداًء من 10.55 يورو.

المدارس  لتالميذ  موجهة  خدمة  وهي   :»Imagine R« أر  •  إيماجن 

يورو   35.03 من  ابتداًء  والجامعات  والثانويات  عداديات  الإ وطالب 

للشهر.

موجهة   :»Jeune et Week-end« الأسبوع  ونهاية  شباب  •  تذكرة 

للشباب دون سن 26 وذلك ابتداًء من 3.65 يورو للشهر. 

للتنقل   :»Forfait Solidarité Transport« ي 
التضام�ف النقل  •  عرض 

النقل  ة  تسع�ي من  للمستفيدين  فرانس  دو  إيل  منطقة  ي 
�ف المنتظم 

. وهي متاحة ابتداًء من 4.35 يورو. ي
التضام�ف

للتنقل   :»Forfait Gratuité Transport« ي 
المجا�ف النقل  •  عرض 

النقل  ة  تسع�ي من  للمستفيدين  فرانس  دو  إيل  منطقة  ي 
�ف المنتظم 

. ي
المجا�ف

ندماج »Jeune en insertion«: وهي خدمة بالمجان،  ي الإ
•  الشباب �ف

الخدمة  منظومة  ي 
�ف ف  المنخرط�ي و25،   16 سن  ف  بب�ي للشباب  تتوجه 

قليمية للتدريب والندماج. العامة الإ

وري حمل الأوراق الثبوتية والحتفاظ بالتذكرة  مالحظة هامة: من ال�ف

لتقديمها عند التفتيش.

برًّا 
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 En bus :2- على متن الحافلة
واستكشاف  المدينة  ي 

�ف للتجول  ممتعة  وسيلة  الحافالت  شبكة  تعت�ب 

المستعملة  نفسها  هي  التذاكر  التاريخية.  ومعالمها  أزقتها  جمال 

والساعة   7:00 الساعة  ف  ب�ي الحافالت  تشتغل  عامة،  بصفة  و.  للمي�ت

إىل  مفتوحًة  خطوطاً  هناك  أن  بيد  السبت.  إىل  ف  ثن�ي الإ من   ،20:30

غاية الساعة 00:30 ليالً. كما يوجد خط موجه خصيصاً للسياح يدعى 

ومعالم  مواقع  أهم  حول  بجولة  يقوم  حيث   ،»Balabus« بالبوس 

 ، سبتم�ب إىل شهر  أبريل  من شهر  )يُفتح  تقريباً  دقيقة   75 ي 
�ف المدينة 

غاية  إىل  الساعة 12:30  الرسمية فقط وذلك من  والعطل  الأحد  أيام 

الساعة 20:30(.

و  )المي�ت  RATP باريس  ي 
�ف للنقل  الذاتية  الهيئة  حول  معلومات 

والحافالت(. الهاتف 14 77 68 36 08 )بالفرنسية( 14 41 68 36 08 

ية(. ف نجل�ي )بالإ

En taxi :3- على متن سيارة الأجرة
ي تطوف 

إنه من السهل العثور عىل واحدة من 000 15 سيارة أجرة ال�ت

شوارع المدينة. فسيارة الأجرة الخالية من الركاب تعرف بواسطة العالمة 

المضاءة كما يمكن استقالل سيارة الأجرة عند واحدة من 500 محطة.

ات تأخذ بالحسبان المسافة المقطوعة  توجد ثالثة )3( أنواع من التسع�ي

ي استغرقتها الرحلة:
ة الزمنية ال�ت والف�ت

الساعة  إىل   10:00 الساعة  من  النهار  خالل  معتَمدة   ،A ة  •  التسع�ي

ي ذلك الطريق الدائري
17:00 داخل مدينة باريس بما �ف

ي ذلك الطريق الدائري 
ة B، معتَمدة داخل مدينة باريس بما �ف •  التسع�ي

من  المنطقة  نفس  ي 
و�ف  10:00 الساعة  غاية  إىل   17:00 الساعة  من 

إىل  الليل  منتصف  ومن  الأحد  أيام  الليل  منتصف  إىل   7:00 الساعة 

الساعة  إىل   7:00 الساعة  ومن  الرسمية  العطل  أيام   7:00 الساعة 

ي منطقة الضواحي )تتألف منطقة الضواحي 
19:00 طيلة الأسبوع، �ف

ي ترتبط بسيارات الأجرة 
من البلديات الواقعة خارج مدينة باريس وال�ت

الباريسية(.

ي ذلك الطريق الدائري 
ة C: معتَمدة داخل مدينة باريس بما �ف •  التسع�ي

ي منطقة الضواحي، 
من منتصف الليل إىل الساعة 7:00 أيام الأحد و�ف

ي منطقة الضواحي أيضاً عىل 
من الساعة 19:00 إىل الساعة 7:00 و�ف

مدار الساعة أيام الأحد والعطل الرسمية وطلية الأسبوع عىل مدار 

الساعة خارج منطقة الضواحي.

من  الأجرة  سيارة  كاستغالل  معينة  حالت  ي 
�ف إضافية  رسوم  هناك 

أو اصطحاب  الحقائب  العديد من  أو عند وجود  المطار  أو  المحطة 

ف  ي حال كنتم راض�ي
ء معتاد، �ف ي

حيوان. يستحسن دفع إكرامية، وهو �ش

عن جودة الخدمة.

طة/ قسم  ي تقديم شكاية، المرجو التوجه إىل: مركز الرسش
إذا ما رغبتم �ف

: سيارات الأجرة عىل العنوان التاىلي

36 شارع موريون 75015 باريس  

، الهاتف: 05 20 76 55 01، الفاكس:

.01 55 76 27 01

كة: يمكن أيضاً استدعاء سيارة الأجرة عند الحي أو الرسش

G7 TAXIS : 01 47 39 47 39 ولب يسكاط

 LES TAXIS BLEUS : 01 49 36 10 10 ولب يسكاط

TAXIS RADIO ETOILES : 01 41 27 27 27 لاوطإ ويدار يسكاط

TAXIS RADIO 7000 : 01 42 70 95 50 يسكاط تاس يج 

En bateau :ن سفينة -4 عىل م�ت
باتوبوس »Batobus”؛ وسيلة ممتعة للقيام بجولة ع�ب باريس عىل نهر 

ف بعيدا عن الزدحام. يُفتح الخط ابتداًء من شهر أبريل إىل غاية  الس�ي

متحف  إيفل،  برج  للتوقف:  نقاط   )8( ي 
ثما�ف ويتضمن  سبتم�ب  شهر 

النباتات، مقر بلدية  مان دي بري، نوتردام، حديقة  ، سان ج�ي أور�ي

يه. ف باريس، متحف اللوفر والشانزل�ي

تستغرقها  ي 
ال�ت للمسافة  فيها  التذاكر  سعر  يخضع  ل  عروض  هناك 
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الرحلة، فيما يىلي أمثلة عن هذه العروض المحدودة:

: 15 يورو؛ السعر  ف •  بطاقة صالحة يوم واحد »Pass 1 Jour«: البالغ�ي

*: 9 يورو؛ الأطفال )أقل من 16 عاماً(: 7 يورو. التفضيىلي

 :»Pass 2 Jours consécutifs« متتاليان  يومان  صالحة  •  بطاقة 

*: 12 يورو؛ الأطفال )أقل من  التفضيىلي : 18 يورو؛ السعر  ف البالغ�ي

16 عاماً(: 9 يورو.

: 15 يورو؛ السعر  ف ف »La Chasse au Tésor«: البالغ�ي •  البحث عن الك�ف

: 9 يورو*؛ الأطفال )أقل من 16 عاماً(:10 يورو. التفضيىلي

وانتيغرال  ونافيغو  أر  إيماجن  بطاقات  أو  الطالب  بطاقة  لحامىلي    *

ة. وإمرود وأميتيست وحامىلي بطاقة العائلة الكب�ي

ي لالأطفال دون 3 سنوات.
مجا�ف

En train :ن القطار -5 عىل م�ت
ي باريس:

هناك 6 محطات �ف

ذلك  ي 
�ف بما  فرنسا  شمال  نحو   :»Gare du Nord« الشمال  •  محطة 

باريس.   75010 موبوج  شارع   ،112 ي 
�ف المحطة  تقع  كاليه.  مدينة 

ي العطل الرسمية من الساعة 4:30 
ف إىل الأحد و�ف ثن�ي مفتوحة من الإ

. صباحا إىل الساعة 1:00 صباح اليوم المواىلي

ي ذلك خدمة 
ق فرنسا بما �ف ق »Gare de l’Est«: نحو رسش •  محطة الرسش

وسويرسا  ألمانيا  وراء  ما  إىل   ،TGV Est قاً  رسش الرسعة  فائق  القطار 

وللوكسمبورغ. تقع المحطة بساحة 11 نوفم�ب 1918، 75475 باريس. 

مفتوحة طوال الأسبوع من الساعة 5:00 إىل الساعة 1:00.

 :) ي الغر�ب الشمال  )نحو   »Gare Saint-Lazare« لزار  سان  •  محطة 

فرنسا  شمال  ونحو  نورماندي  منطقة  اتجاه  ي 
�ف رحالت  ح  تق�ت حيث 

ي 13، 
المحطة �ف باستثناء قطارات يوروستار. تقع  المتحدة  والمملكة 

عىل  مفتوحة  باريس.  ي 
�ف الثامنة  الدائرة   75008 دام،  أمس�ت شارع 

مدار الأسبوع من الساعة 5:00 صباحا إىل الساعة 1:15 صباح اليوم 

. المواىلي

ي 
�ف الغرب(:  )نحو   »Gare de Montparnasse« مونبارناس  محطة     •

ي لفرنسا وخاصة القطارات فائقة الرسعة  اتجاه الغرب والجنوب الغر�ب

ار، 75741 باريس سيديكس  ي 17، جادة فوج�ي
TGV. تقع المحطة �ف

15. مفتوحة من الساعة 4:30 إىل الساعة 1:15 )تختلف مواعيد حسب 

المدخل إىل المحطة(.

 :) ي الغر�ب الجنوب  )نحو   »Gare d’Austerlitz« ف  لي�ت اوس�ت •  محطة 

الدولية  الخطوط  ذلك  ي 
�ف بما  فرنسا  من  ي  الغر�ب الجنوب  اتجاه  ي 

�ف

رصيف   ،55 ي 
�ف المحطة  تقع  الليلية.  القطارات  ومعظم  إسبانيا  إىل 

ي باريس. مفتوحة عىل مدار الأسبوع 
، 75013 الدائرة 13 �ف ف لي�ت اوس�ت

. من الساعة 5:50 صباحا إىل الساعة 1:00 صباح اليوم المواىلي

الجنوب  اتجاه  ي 
�ف الجنوب(:  )نحو   »Gare de Lyon« ليون  •  محطة 

ف إىل  ثن�ي الفرنسي ورحالت دولية إىل سويرسا وإيطاليا. مفتوحة من الإ

  . الأحد من الساعة 4:45 صباحا إىل الساعة 1:30 صباح اليوم المواىلي

 ،12 سيديكس  باريس   75571 أرمان،  لوي  ساحة  ي 
�ف المحطة  تقع 

الهاتف: 3635.

En automobile :ن السيارة -6 عىل م�ت
الباريسيون عىل الطريق، ستندهشون لمعرفة أن الحدود  ف يس�ي  ح�ي

ي الساعة 
بالمدينة و70 كم �ف ي الساعة 

القصوى للرسعة هي 30 كم �ف

يك... كما أن وضع  يف�ي عىل الطرق الدائرة حول باريس والمعروف بالب�ي

وري لجميع ركاب السيارة. حزام الأمن �ف

عموماً، تُدفع رسوم لوقوف السيارات يكون أدناها وقف المركبة لمدة 

سحب  المعتاد  من  المزدحمة.  غ�ي  الشوارع  ي 
�ف ماعدا  ي 

�ف  )2( ف  ساعت�ي

ي باريس...قوموا بالستعالم عند 
التوقف �ف السيارات بسبب مخالفات 

طة الحي... مستودع الحجز أو رسش

معلومات الولية/مستودع الحجز: 22 22 01 91 08

رقم الهاتف العام: 71 53 71 53 01 

معلومات الهاتف، رخصة السياقة، البطاقة الرمادية: 80 80 80 58 01

 -7 تأج�ي سيارة بسائق خاص:

Voiture avec chauffeur 
، 75015 باريس، هاتف: بارونز ليموزين: 158، شارع دو لكروا نف�ي

01 45 30 21 21

وتنظيم  المطار  إىل  للتوصيل  أيام  و7/7  ساعة   24/24 خدمتكم  ي 
�ف

رحالت العمل والسياحة والتنقالت الرسمية...

ي مجال تنظيم التنقالت المهنية والسياحية.
كة رائدة �ف بارونز ليموزين رسش

Location de voiture :8 تأج�ي السيارات-
G7 TAXIS : 01 47 39 47 39  7 يج

EUROPCAR : 01 30 44 90 00 راكبوروا يسكاط

HERTZ : 01 47 03 49 12  زتريه

RENT A CAR : 01 45 22 28 28  راكأ تنير

Restaurant « Le Fouquet’s » © J-F DELON
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 - 9  تأج�ي الدراجات النارية والسكوتر:
Location motos et scooters

ي 10 مكرر، شارع غراند أرمي، 75017 باريس، هاتف: 
لونغ بيتش موتوسيكل �ف

01 45 22 28 28

 :) ن الطائرة المروحية )هليكوب�ت -10 التنقل عىل م�ت
Tranfert par hélicoptère

، ننوه إىل إمكانية استئجار طائرة عمودية: ف لرجال الأعمال المستعجل�ي
المشخصة  الرحالت  ي 

�ف متخصصة  جوية  كة  رسش  :HELIFRANCE هليفرانس 
ي 4، شارع 

نحو جميع الوجهات والرحالت السياحية والعمل الجوي. تقع �ف
بورت دو سيفر، 75015 باريس، هاتف: 11 95 54 45 01
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رحالت ترفيهية وزيارات 

A pied 11 عىل الأقدام-
الصغ�ي  الدليل  هذا  باستعمال  باريس  مدينة  لكتشاف  طريقة  أسهل  إنها 

الباريسية،  المعالم  بتاريخ  ف  المهتم�ي من  كنتم  إذا  خريطة.  إىل  بالإضافة 

ون متخصصون. ف عليها محا�ف ي يرُسش
ي الزيارات ال�ت

يمكنكم المشاركة �ف

و سان بول، هاتف: 30  ي 62، شارع أنطوان م�ت
مركز المعالم الوطنية: يقع �ف

visites-conferences@monuments-nationaux.fr : ي
و�ف 19 54 44 01، بريد إلك�ت

من  ونواحيها  باريس  ي 
�ف اتية  محا�ف زيارات  الوطنية  المعالم  مركز  ح  يق�ت

أجل اكتشاف أو إعادة اكتشاف معلم تاريخي أو حي أو متحف أو كنيسة 

اف محا�ف حريص  ه إلخ، وذلك تحت إرسش ف أو مب�ف عتيق أو معا� أو من�ت

عىل مشاركتكم شغفه ومعرفته. تستغرق الزيارات ساعة ونصف تقريباً وهي 

ي مجموعة مكونة من 30 شخصاً.
محددة �ف

أسعار تذاكر المعالم الوطنية )عىل حسب فئة المعلم(

ة الكاملة: من 13 إىل 22 يورو التسع�ي

عن  ف  العاطل�ي عاماً،   18-25( يورو   18.50 إىل   11 من  المخفضة:  ة  التسع�ي

الفنون  أو  الفن  تاريخ  أو  المعمارية  الهندسة  طالب   ، ف المدرس�ي العمل، 

التشكيلية(

ات المعمول بها خارج المعالم الوطنية )بالإضافة إىل رسوم ولوج  التسع�ي

الموقع عند القتضاء(  

ة الكاملة: 9 يورو التسع�ي

ة المخفضة: 7 يورو )25-18 عاماً( التسع�ي

ف عن العمل، المستفيدين من صندوق  ة الخاص: 4 يورو )العاطل�ي التسع�ي

) ف ف من المدني�ي عانات العائلية، المعاق�ي الإ

ا،75001 باريس ي 4، شارع الأوب�ي
: الواقعة �ف ف ين الرسمي�ي جمعية المحا�ف

 :»Paris Walking Tour« ف تور – خدمة زيارة باريس عىل الأقدام باريس ولك�ي

ي كريستو، 75020 باريس فرنسا
ي 8، شارع مون�ت

الواقعة �ف

En bus :12 بالحافلة-
تنظيم  ي 

�ف المتخصصة  الوكالت  لبعض  منتقاة  مجموعة  أدناه  تجدون 

لوار  ساي وقصور ل  باريس وإيل دو فرانس ونواحيها: ف�ي بمدينة  الرحالت 

ومونت سان ميشال...

شارع   ،22 ي 
�ف الواقعة  باريس(:  حافالت  )خدمة  رسفيس  بوس  •  باريس 

ح 3 جولت سياحية لستكشاف باريس  . تق�ت ف لبريفوايانس، 94200 فانس�ي

/ نوتردام(  �ي �ي )ب�ي ( وفرع ب�ي ف / مادل�ي ف »من الأعىل«: رحلة رئيسية )مادل�ي

/ اونف�ي ساكري كور(. الهاتف: 55 55 65 43 01  ف وفرع مومارتر )مادل�ي

عليكم  ح  وتق�ت باريس   75001 اميد،  ب�ي ساحة   ،4 ي 
�ف الواقعة  راما:  ي 

•  سي�ت

استكشاف باريس من ثالثة زوايا رؤية:

مثل  العاصمة  ي 
�ف ي 

والمبا�ف الأحياء  بأجمل  لالستمتاع  مكيفة  بانورامية  حافلة 

ل  وساحة  أور�ي  ومتحف  ولوكسمبورغ  والبانثيون  والأوبرا  فاندوم  ساحة 

يه وارك دو تريونف وبرج إيفل وىلي زانفليد... ف كونكورد والشانزيل�ي

ف  م�ت وعىل  ف  الس�ي نهر  ضفاف  عىل  الرحلة  تستغرق   : ف الس�ي نهر  عىل  رحلة 

اللوفر  ومتحف  أور�ي  متحف  ي 
�ف للتأمل  كاملة  ساعة  الباريسية  القوارب 

ة... وكاتدرائية نوتردام دو باري ومعالم أخرى كث�ي

برؤية  ستتمتعون  حيث  إيفل  برج  عند  السياحية  الجولة  تنتهي  إيفل:  برج 

يوليوز  و21   14 عدا  يوميا  الفتتاح:  أوقات   . ي
الثا�ف الطابق  من  بانورامية 

و12:00   9:00 الساعة  عىل  النطالق  الستثنائية.  الحالت  ي 
و�ف جويلية   /

: 57 يورو، الأطفال: 34  ف و14:45. مدة الرحلة: 5 ساعات، الأسعار: البالغ�ي

يورو. هاتف: 00 61 55 44 01 

ي 
�ف بالرحالت  باريس. مختصة   75001 ، ريفوىلي ون. 214، شارع  ف ف�ي •  باريس 

باريس وفرنسا. هاتف: 25 31 60 42 01

En bateau :13  بالمركب-
باطو موش: 75008 باريس، رصيف جرس ألما، هاتف: 10 96 25 42 01

المراكب الباريسية: رصيف جرس إلينا 75000 باريس، الهاتف:

01 76 64 14 67 

مراكب جرس نوف: 75001 باريس، سكوير دو ف�ي غالن، الهاتف: 38 

01 46 33 98

كما يمكنكم أيضاً صعود قناة أورك واستكشاف منطقة إيل دو فرانس.

ي الرابع، 75004 باريس، الهاتف: يخوت باريس: ميناء ه�ف

ف يخت يرجع   70 14 54 44 01. كل مساء، نزهة بحرية مع عشاء عىل م�ت

صنعه إىل سنة 1930.

En Vélo :14 بالدراجة الهوائية-
حقا!  ممتع  لأمر  إنه  الهوائية؛  الدراجة  ف  م�ت عىل  باريس  ي 

�ف التجول 

ميشيل نوي: 22، شارع ألفونس بودان، 75011 باريس، هاتف:

هذه  باريس...  ي 
�ف وموجهة  فريدة  سياحية  جولة   ،01  48  87  60  01

بعض الأسعار: نصف يوم: 12 يورو، النهار كله أو الليلة بأكملها: 15 

يورو )أنظر إىل مواعيد المتجر(، 24 ساعة: 20 يورو، يومان أو نهاية 

: 10 يورو، دراجة هوائية من نوع  ي
الأسبوع: 25 يورو، لكل يوم إضا�ف

ي قدره 5 يورو )ل يوجد نصف يوم(.
VTT أو VTC: مبلغ إضا�ف

ي 
ة أو طويلة. باريس بايك �ف ة قص�ي باريس بايك: تأج�ي الدراجات لف�ت

برانتوم،  شارع   ،18:30 الساعة  إىل   9:30 الساعة  من  يوميا  خدمتكم 

و رامبوتو(، الهاتف: 14 22 74 42 01 75003 باريس )م�ت
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مواقع ومعالم 

1er arrondissement  الدائرة الأوىل
ي : ج�ي -15 كونس�ي

رصيف دو لورلوج، 75001 باريس فرنسا، الهاتف: 80 60 40 53 01. 

ة ماري أنطوانيت  ي سجن الأم�ي
. استخدم �ف الرابع عرسش القرن  ي 

ُشيد �ف

تُستقبل  الساعة 18:00.  إىل  الساعة 9:30  يوميا من  يُفتح  الثورة.  إبان 

غالق. يُغلق أيام الفاتح من يناير  ة 30 دقيقة قبل موعد الإ الزيارة الأخ�ي

. هذه أمثلة عن الأسعار: ومايو و25 ديسم�ب

• السعر الكامل: 8.50 يورو

: 6.50 يورو )ابتداًء من 20 شخصا( ف • مجموعة البالغ�ي

المنتمية  للمجموعات  يورو   20( يورو   30 المدرسية:  •  المجموعات 

يحظى  أقىص،  كحد  تلميذا   35 الأولوية(،  ذات  التعليم  لمناطق 

تالميذ   8( بتذكرة مجانية  تلميذاً  فئة تضم 15  لكل  ف  المع�ي المرافق 

لرياض الأطفال(

•  مجاناً: لمن هم دون سن 18 عاماً )برفقة العائلة وخارج المجموعات 

التحاد  بلدان  )لرعايا  عاماً   18-25 العمرية  الفئة  ضمن  المدرسية(، 

) ي
ي فرنسا بشكل قانو�ف

ف �ف ف المقيم�ي ف غ�ي الأوربي�ي ي والمواطن�ي الأورو�ب

•  لكل شخص معاق ومرافقه أو عاطل عن العمل أو عند تقديم شهادة 

إقامة يقل تاريخ إصدارها عن 6 أشهر.

و دودا:  -16 معرض ف�ي

قاً  ف شارع جان جاك روسو رسش ب�ي يقع  العاصمة،  معارض  أجمل  من   

وشارع دي بولوا غرباً.

سوق الطيور رصيف لمجيسوري: 

ودكم بالنصائح المالئمة حول ظروف معيشة طيوركم. ستجدون  ف س�ي

ورية لحياتها. به أيضاً جميع أنواع الطيور والمستلزمات ال�ف

 : ي
ن جزيرة لسي�ت -18 ساحة دوف�ي

ة وجميلة تم تشييدها   أنها الساحة الملكية الثانية بباريس، ساحة صغ�ي

. ي القرن السابع عرسش
من الحجر الأبيض �ف

-19 ساحة باىلي روايال: 

ي الحديقة أو تحت أعمدة المعرض.
اء للتسكع �ف  واحة خ�ف

-20 ساحة فاندوم:  

مصممي  وأشهر  الراقية  المتاجر  مركز  العاصمة،  ساحات  أر�ت  من 

المجوهرات.

-21سانت شابيل: 

الهاتف: 80 60 40 53 01. إحدى  باريس،   75001 ، باىلي بولفار دو   ،

أبرز معالم الثقافة القوطية، شيدها الملك لويس التاسع )سان لوي( 

. تفتح يوميا ابتداء من 1 مارس إىل 31 أكتوبر، من  ي القرن الثالث عرسش
�ف

اير من الساعة  الساعة 9:30 إىل الساعة 18:00 ومن 1 نوفم�ب إىل 28 ف�ب

غالق. 9:00 إىل الساعة 17:00. يُسمح بآخر زيارة 30 دقيقة قبيل الإ

-22  جرس لو بو دي زا

. يعت�ب هذا الجرس  ي القرن التاسع عرسش ورمم منذ عقد مىصف
ر: ُشيد �ف

ف والعشاق كما يمكن الوصول إليه  ف والرسام�ي الحديدي ملتقى للفنان�ي

اً عىل الأقدام. س�ي

-23  جرس لو بو نوف )الجرس الجديد( :

ي الرابع. ي باريس. تم تدشينه من قبل الملك ه�ف
 وهو أقدم جرس �ف

2ème arrondissement  الدائرة الثانية
-24 المكتبة الوطنية

ف  ثن�ي ، شارع ريشوليو، الهاتف: 59 59 79 53 01. مواعيد الفتتاح: الإ

الثالثاء إىل السبت من الساعة  من الساعة 14:00 إىل الساعة 19:00، 

9:00 إىل الساعة 19:00، الأحد من الساعة 13:00 إىل الساعة 19:00.

 : ن -25  بورصة شارع فيفي�ي

 75002  ، ف فيفي�ي وشارع  مارك  سان  شارع  تقاطع  مارك،  سان  شارع   ،

ي الصيف 
باريس، هاتف: 00 01 26 40 01. أوقات الفتتاح: يوميا، �ف

 10:00 الساعة  من  الشتاء،  ي 
و�ف  18:30 الساعة  إىل   9:30 الساعة  من 

ة  التسع�ي يورو   8.50 الكاملة:  ة  التسع�ي الأسعار:   .18:15 الساعة  إىل 

المخفضة: 5.50 يورو.

 -26 سوق شارع مونتورغوي:   

يعت�ب احدى أقدم وأغرب الأسواق بالمدينة.

3ème arrondissement الدائرة الثالثة
ي:  -27 كنيسة سان م�ي

ف للبناء القوطي أما النوافذ الزجاجية،  ، شارع سان مرتان: نموذج مم�ي

. فهي تزخر برسومات تعود لع� النهضة إبان القرن السابع عرسش

4ème arrondissement الدائرة الرابعة
-28 مركز جورج بومبيدو

-29 الرسداب الأثري لفناء كاتدرائية نوتردام: 

، 75004 باريس،  ي
ي 7، ساحة جان بول الثا�ف

، تقع �ف ي
 آثار الع� الروما�ف

الهاتف: 55 30 29 43 01. مفتوح يوميا من الساعة 10:00 إىل الساعة 

الساعة  عند  الشبابيك  تغلق  الرسمية.  والعطل  ف  ثن�ي الإ ماعدا   18:00

، نصف  ف 17:30. الأسعار: مجانا: لمن هم دون سن 14 عاماً وللمعاق�ي

السعر: 5.80 يورو، السعر المخفض: 6.80 يورو، السعر الكامل: 8.50 

يورو.
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 -30 قرص بلدية باريس-ساحة قرص البلدية: 

الزيارة  الهاتف: 40 40 76 42 01. تستغرق  باريس،  بلدية  يستضيف 

ي 
ف إىل الجمعة. ُشيد سنة 1873 �ف ثن�ي التعليق ساعة واحدة من الإ مع 

ساحة دو غريف.

 جزيرة سان لوي: مكان باريسي معزول ومحافظ عىل كل أصالته.

 -31 سوق النباتات والطيور 

 / ف  )السبت والأحد من الساعة 8:00 إىل الساعة 19:30(. ساحة لوي لب�ي

رصيف دو كورسيكا.

 : ي
نوتردام-إيل دو ل سي�ت  32- 

الساعة  ، من  أبريل إىل غاية 30 سبتم�ب ابتداًء من فاتح  الزيارة يوميا   

والسبت طوال  الجمعة  أيام  ليلية  زيارات   .18:30 الساعة  إىل   10:00

ومن   23:00 الساعة  إىل   10:00 الساعة  من  وأغسطس،  يوليو  شهري 

فاتح أكتوبر إىل 31 مارس، من الساعة 10:00 إىل الساعة 17:30.

ي دفع مقابل: 
ي أما الجولت، فتقتىصف

•  الأسعار: دخول الكاتدرائية مجا�ف

يورو، مجموعة   5.50 المخفض:  السعر  يورو،   8.50 الكامل:  السعر 

: 6.50 يورو )ابتداًء من 20 شخصاً(، أما الجولت المجانية  ف البالغ�ي

فهي متاحة: لمن هم دون سن 18 عاماً )برفقة شخص بالغ(، ضمن 

ف  ي والمواطن�ي الفئة العمرية 25-18 عاماً )لرعايا بلدان التحاد الأورو�ب

أو  ومرافقه  معاق  شخص  لكل  فرنسا(،  ي 
�ف ف  المقيم�ي ف  الأوربي�ي غ�ي 

عاطل عن العمل عند تقديم شهادة يقل تاريخ إصدارها عن 6 أشهر. 

الهاتف: 10 56 34 42 01

 -33 تريزور / الخزينة: Trésor الهاتف: 39 07 26 43 01. مفتوح خالل 

الساعة  إىل   9:30 الساعة  من  الدينية،  الأعياد  أيام  باستثناء  الأسبوع 

ي عرسش إىل 
18:00. تحفة العمارة القوطية تم تشييدها من القرن الثا�ف

 . ي القرن التاسع عرسش
القرن الرابع عرسش وترميمها �ف

ي الحي الشه�ي 
 -34 ساحة بالس دي فوج: Places des Vosges تقع �ف

المناسب  المكان  هي  الرابع.  ي  ه�ف الملك  وتخيلها  أرادها  ماريه.  دي 

ل فيكتور  ف للتجول تحت الأعمدة واكشاف أجمل الفنادق الخاصة كم�ف

هوغو.

 -35 شارع ىلي روزييه: 

ة ومطاعمه حيث يتجمع جزء من   حي خالب بمحالته التجارية الصغ�ي

يهود باريس.

5ème arrondissement الدائرة الخامسة
حلبات لوتيس-شارع نفار:  36-

ألعاب  لحتضان  شيدت  ي 
ال�ت الرومانية  الويلزية  الحلبات  بقايا  هي   

ي القرن الأول من الع� الحديث.
ك �ف الس�ي

المسجد الكب�ي لباريس:   37-

2مكرر، ساحة دي بوي دو ليميل، 75005 باريس. الهاتف:

33 97 35 45 01. الزيارات يومية ماعدا الجمعة، من الساعة 9:00 إىل 

الساعة 18:00.

 . ي معهد العالم العر�ب  38-
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سوق شارع موفتار:   39-

وسكارب. توجد به العديد من   سوق رائع يقع نزول من ساحة الكون�ت

المنتجات الغريبة.

البانثيون-ساحة البانثيون:   40-

الهاتف: 00 18 32 44 01. الزيارات يومية، من 01 أبريل إىل 30 سبتم�ب 

من الساعة 10:00 إىل الساعة 18:30 ومن 01 أكتوبر إىل 31 مارس من 

قبيل  دقيقة   45 زيارة  بآخر  يسمح   .18:00 الساعة  إىل   10:00 الساعة 

اً يمكن الوصول إليها ع�ب الدرج. منظر  غالق. قبة بارتفاع 50 م�ت موعد الإ

ي القرن السابع 
رائع لجبل سانت جونفييف. كنيسة عتيقة تم تحويلها �ف

عرسش لستقبال رفات الرجال العظماء للجمهورية أمثال: هوغو ومرابو 

وروسو وفولت�ي وزول. 

هم  )لمن  يورو   4.50 المخفض:  السعر  يورو،   7.50 الكامل:  السعر 

 ،) ي الأورو�ب التحاد  بلدان  رعايا  وليسوا  عاماً   18-25 العمرية  الفئة  ي 
�ف

ابتداًء من 20 شخصا  ف  البالغ�ي )لمجموعات  يورو  المجموعة: 6  سعر 

إىل  ينتمي  أو مرشد  أو محا�ف  السياحة  ي 
�ف ي 

يقودها مه�ف أو مجموعة 

 20( يورو   30 المدرسية:  المجموعات  حجز  سعر   ،) ي الأور�ب التحاد 

يورو للمجموعات المنتمية لمناطق التعليم ذات الأولوية(، 35 تلميذا 

كحد أقىص، مجاناً: لمن هم دون سن 18 عاماً )برفقة العائلة وخارج 

المجموعات المدرسية(، ضمن الفئة العمرية 25-18 عاماً )لرعايا بلدان 

بشكل  فرنسا  ي 
�ف ف  المقيم�ي ف  الأوربي�ي غ�ي  ف  والمواطن�ي ي  الأورو�ب التحاد 

.) ي
قانو�ف

جامعة السوربون:  41-

 4، شارع فاليت، 75005 باريس، هاتف: 80 30 46 40 01. شيدت سنة 

1231 وهي رمز للثقافة الفرنسية.

6ème arrondissement  الدائرة السادسة
كنسية سان جرمان دي بري-ساحة سان جرمان دي بري:   42-

ي منذ القرن 
ي الحي الالتي�ف

ي ومهد الأنشطة الثقافية �ف
دير كنسي روما�ف

السابع ميالدي.

كنيسة سان سوبليس-ساحة سان سوبليس:  43-

 جدارية رائعة لدو لكروا.

معهد فرنسا:   44-

، 75006 باريس، هاتف: 41 44 41 44 01. شيده  ي
 ، رصيف دي كون�ت

ة 5 أكاديميات:  . تحتضن قبته الشه�ي ي القرن السابع عرسش
لوي لوفو �ف

العلوم  وأكاديمية  والسياسية  الأخالقية  للعلوم  الفرنسية  الأكاديمية 

وأكاديمية المخطوطات والأدب وأكاديمية الفنون الجميلة.

حدائق لوكسمبورغ:   45-

  . ه رائع بمساحة 23 هكتاراً يحيط بمجلس الشيوخ الفرنسي ف  من�ت

7ème arrondissement الدائرة السابعة
باريس،   75007  ، أور�ي رصيف   ،33  : ي

الوط�ف المجلس   46-

الساعة  والأحد عىل  السبت  يومي  الزيارة   .01 الهاتف: 00 60 63 40 

9:30 و15:00 و18:00 )مع التحقق من بطاقة الهوية(.
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  -47 قنوات الرصف الصحي لباريس-جرس ألما-الضفة اليرسى:
، 75007 باريس، الهاتف: 81 27 68 53 01.  أمام 93، رصيف أور�ي
مفتوحة من السبت إىل الأربعاء من الساعة 11:00 إىل الساعة 16:00 
ابتداًء من 01 أكتوبر إىل غاية 30 أبريل ومن الساعة 11:00 إىل الساعة 
الخميس  أيام  . مغلق  غاية 30 سبتم�ب إىل  مايو  ابتداًء من 01   17:00

والجمعة.
الأسعار:

عادي: 4.30 يورو، مخفض: 3.50 يورو )مجموعة من 10 أشخاص* أو 
ة« أو »باريس-العائلة« أو الطالب أو الأطفال  حامىلي بطاقة »عائلة كب�ي
ف 6 و16 عاًما أو الجنود بالزي العسكري أو حامىلي بطاقة إمرود  ما ب�ي
)المدارس  الدرا�ي  النشاط  إطار  ي 

�ف لالأطفال  يورو   2.30 وأميتيست(، 
فيهية(،  ال�ت والمراكز  الطلق  الهواء  ي 

�ف والمراكز  والثانويات  البتدائية 
باريس،  ومقاطعة  بالمدينة  العام  القطاع  لموظفي  بالنسبة  مجانا 

فيهية.  مرافقو المجموعات المدرسية والمراكز ال�ت
سان لوي دي زانفليد - باحة ىلي زانفليد:   48-

، شارع دي غرونيل، 75007 باريس. الهاتف: 65 37 42 44 01. شيدها 
. ي القرن السابع عرسش

ي جميل مصنوع �ف منسار. أرغن أنبو�ب
برج إيفل - ساحة دو مارس:   49-

 .08  92  70  12  39 الهاتف:  باريس،   75007 فرانس،  أناتول  شارع   ،
الليل من 15 يونيو إىل غاية 01  مفتوح من الساعة 9:00 إىل منتصف 
سبتم�ب ومن الساعة 9:30 إىل الساعة 23:00 بقية السنة باستثناء عطلة 
عيد الفصح وعطلة الربيع حيث يستمر الدخول إىل غاية منتصف الليل. 
 317 ارتفاعه  يبلغ   ،1889 ي 

�ف لباريس  الدوىلي  المعرض  بمناسبة  أ  أنسش
ج إيفل  ي ل�ب

اً مع إطاللة رائعة عىل العاصمة. ويحتوي الطابق الثا�ف م�ت
ي 

عىل مطعم الذواقة. ل تنسوا أبداً إلقاء نظرة عىل الآلت الموجودة �ف
ن. ي ستذكركم بالعالم الفريد لجول ف�ي

الطابق السفىلي وال�ت

8ème arrondissement الدائرة الثامنة
ارك دو تريونف - ساحة ليتوال،   50-

أبريل إىل 30 سبتم�ب من  الهاتف: 10 10 70 40 01. مفتوح من 01   
الساعة 10:00 إىل 23:00 ومن 01 أكتوبر إىل 31 مارس من الساعة 10:00 
غالق.  ة 45 دقيقة قبيل موعد الإ إىل الساعة 22:30. يُسمح بالزيارة الأخ�ي
اً ويمكن الوصول إليها ع�ب الدرج أو المصعد، ُشيد  يبلغ ارتفاعه 50 م�ت

اطورية نابليون بونابارت – فيديو. تخليداً لنتصارات إم�ب
يورو، مجموعة  يورو، سعر مخفض: 6  كامل: 9.50  / سعر  ة  التسع�ي
: 7.50 يورو )ابتداًء من 20 شخصاً(، المجموعات المدرسية: 30  ف البالغ�ي
يورو )20 يورو للمجموعات المنتمية لمناطق التعليم ذات الأولوية( ...

ساحة دي فوج  51-
: ن -ساحة ل مادل�ي ن كنيسة ل مادل�ي  52-

 مفتوح من الساعة 9:30 إىل الساعة 19:00. هاتف: 00 69 51 44 01.
يه.  ن -الشانزل�ي ي يدية-ل كور مارين�ي سوق الطوابع ال�ب  53-

 مفتوح أيام الخميس والسبت والأحد والأعياد من الساعة 10:00 إىل 
حلول الظالم.

شيدها   Place de la Concorde كونكورد:  ل  ساحة   54-
ي باريس 

.  إنه أجمل جرس �ف ي عهد الملك لويس الخامس عرسش
غابرييل �ف

باريس،  لمدينة  روسيا  اطور  وإم�ب قي�  هدية  أيضاً.  تصويرا  والأك�ش 

تزين سطحه أسلحة تعود لأرسة رومانوف.

9ème arrondissement الدائرة التاسعة
أوبرا غارنييه - ساحة الأوبرا.   55-

 10:00 الساعة  من  بالزيارة  ويُسمح  يُفتح   .08 الهاتف: 90 90 89 92 

شهر  بداية  من  وذلك   )16:30 غاية  إىل  )الدخول   17:00 الساعة  إىل 

سبتم�ب إىل منتصف شهر يوليوز ومن الساعة 10:00 إىل الساعة 18:00 

شهر  غاية  إىل  يوليوز  شهر  منتصف  من   )17:30 غاية  إىل  )الدخول 

 ، الحاىلي السقف  أم  الثانية  الفرنسية  اطورية  م�ب الإ إبّان  ُشيد   . سبتم�ب

فهو من إبداع شاغال. تباع التذكر بالوحدة، السعر الكامل: 10 يورو، 

السعر المخفض: 6 يورو.

10ème arrondissement ة الدائرة العا�ش
السوق المغطى سان كونتان-جادة مجانتا.   56-

ي باريس. ُمشيد من القرميد الوردي وحديد الزهر 
 من أجمل الأسواق �ف

تماشياً مع أجنحة بالتار. مفتوح من الثالثاء إىل السبت.
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11ème arrondissement الدائرة الحادية عرسش
 Marché بيلفيل.  لجادة  الجديدة  بيلفيل-الأرض  سوق    57-

de Belleville يُفتح يومي الثالثاء والجمعة من الساعة 7:00 إىل الساعة 

14:30. إنه أوسع الأسواق.

12ème arrondissement الدائرة الثانية عرسش
 : ن غابة فانس�ي  58-

ها إبّان حكم نابليون الثالث وتنترسش عىل مساحة ألف هكتار.  ف  تم تجه�ي

استوائية  وحديقة  صناعية  ات  بح�ي ثالث  عىل  الغابة  هذه  تحتوي 

ممرات  توفر  كما  بوذي  ومعبد  ومرسح  ومتحف  للحيوانات  وحديقة 

ي الأحصنة. لأصحاب الدرجات الهوائية وأخرى لراك�ب

سوق ساحة أليغر-ساحة أليغر.   59-

أوبرا ل باستيل-ساحة ل باستيل.  60-

زيارات موجهة يضطلع بها المهندس كارلوس أوطو.

ساحة الباستيل:   61-

الباستيل، فقد  الباستيل مدمرا منذ ثورة 1789. أما عمود  ظّل حصن 

ُشيد سنة 1830 تكريما لضحايا الثورة.

13ème arrondissement الدائرة الثالثة عرسش
 Grande Bibliothèque de لفرنسا  ة  الكب�ي المكتبة   62-

الوطنية  المكتبة  تحل محل  أن  المنتظر  من  - رصيف لغار.   France

. ف بشارع فيفي�ي

ي دي جوبالن
المصنع الوط�ن  63-

، شارع دي جوبالن. الهاتف: 49 53 08 44 01

زيارة الورشات:

•  الزيارات الفردية: يوميا من الساعة 11:00 إىل الساعة 18:00 ما عدا 

ف و25 ديسم�ب والفاتح من يناير والفاتح من مايو. السعر الكامل:  ثن�ي الإ

6 يورو، السعر المخفض: 4 يورو.

اتية: أيام الأربعاء والأحد عىل الساعة 15:30، أيام  •  الزيارات المحا�ف

 14:30 الساعة  عىل  والسبت   16:00 الساعة  عىل  والسبت  الخميس 

)مدة الزيارة ساعة واحدة( مع سعر خاص بالصغار: 4 يورو للطفل 

/ السعر الكامل:  ف الواحد، 7.50 يورو لالأم أو الأب المرافق، البالغ�ي

10 يورو والسعر المخفض: 7.50 يورو.

  : ي
الحي الصي�ن  64-

ي إشارة إىل 
ون« �ف  اعتاد الصينيون أنفسهم عىل تسميته »باريس سي�ت

العديد من  العاصمة. يضم  تاون«  إنه »شاينا  لليمون.  الأصفر  اللون 

بالمنتجات الأسيوية وكذا  ي يتم تزويدها خصيصا 
ال�ت ى  الك�ب المتاجر 

يمكنكم  العالم.  أنحاء  جميع  من  الطازجة  المنتجات  و  وات  الخ�ف

اير. ي شهر ف�ب
متابعة احتفالت السنة الصينية الجديدة �ف

14ème arrondissement الدائرة الرابعة عرسش
كاتاكومب أو �اديب المو�ت   65-

إىل  الثالثاء  من  متاحة  الزيارات  و.  دونف�ي رورسش 1، ساحة  ي 
�ف الواقعة   

ي الساعة 
الأحد من الساعة 10:00 إىل الساعة 17:00. الدخول الأخ�ي �ف

16:00. الهاتف: 31 58 59 44 01. سعر تذكرة الرساديب والمعرض: 

السعر الكامل 8 يورو، السعر المخفض 6 يورو ونصف السعر 4 يورو.

اغيث دو فانف-بورت دو فانف:  سوق ال�ب  66-

 .06  86  89  99  96 الهاتف:  باريس.   75014 لفونيست،  جورج  شارع 

من  السنة  مدار  وعىل  استثناء  دون  الأسبوع  نهاية  عطلة  كل  مفتوح 

الساعة 7:00 إىل الساعة 14:00.

مرصد باريس:   67-

فاتوار، 75014 باريس. الهاتف: 21 22 51 40 01.  ، شارع دو لوبس�ي

تُحجز الزيارات السبت الأول من كل شهر.

15ème arrondissement الدائرة الخامسة عرسش
سوق الكتب القديمة:   1-

من  والأحد  السبت  يومي  يُفتح  باريس.   75015 برانسيون،  شارع   ،

الساعة 9:00 إىل الساعة 18:00.

وين.  وين-رصيف أندري س�ت ه أندري س�ت ن من�ت  2-

اء باريسية بتمام مع�ف الكلمة.  فضاءات خ�ف
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القرية السويرسية:   3-
، 75015 باريس. مفتوح من   ، شارع سوفران و54، شارع لموت بيكي
 .150 إىل  التحف  تجار  عدد  يصل   .19:00 الساعة  إىل   10:30 الساعة 

الهاتف: 41 15 79 73 01.
برج مونبارناس    4-

اً.   –شارع مونبارناس. مشهد جميل جدا عىل ارتفاع 209 م�ت

16ème arrondissement الدائرة السادسة عرسش
غابة بولونيا:   5-

منها  ا،  كيلوم�ت ممراتها 35  ويبلغ طول  تمتد عىل مساحة 850 هكتاراً 
و29  الهوائية  الدراجات  ي  لراك�ب المخصصة  الطرق  من  ات  كيلوم�ت  8

ي الأحصنة... ا من الممرات المخصصة لراك�ب كيلوم�ت
ه باجاتيل  ن من�ت  6-

ه عتيق وجميل جدا. ملتقى للمطاردة النابليونية. ف -بورت مايو. من�ت

17ème arrondissement الدائرة السابعة عرسش
ه مونسو.  ن من�ت  7-

ي القرن 18 و يمتد عىل مساحة 8 
فضاء رومانسي أخ�ف تم إنجازه �ف

هكتارات.

18ème arrondissement الدائرة الثامنة عرسش
كنيسة ساكري كور:   8-

القبة  زيارة   .01  53  41  89  09 الهاتف:  بار.  ل  دو  شوفالييه  شارع   ،
القبة  الأسعار:   .17:45 الساعة  إىل   10:00 الساعة  من  والرسداب 
ف 6 و16 سنة: 5 يورو. منظر  : 8 يورو، الزائرين ب�ي ف والرسداب، البالغ�ي

شامل خالب عىل العاصمة.

قطار مومارتر المعلق.   9-
سوق شارع لوبيك.   10-

. محاٌط بحانات ذات نمط باريسي �ف. ف ثن�ي مفتوح يوميا عدا الإ
الساحة البيضاء.   11-

ف قطار صغ�ي )40 دقيقة(. زيارة مومارتر القديم عىل م�ت
ساحة بيغال.  12-

 الحي الساخن للعاصمة. تُفضل زيارته ليالً.
ساحة ترتر.   13-

اكتشفوا الأزقة الضيقة المحيطة وحقل مونمارتر الصغ�ي للعنب وآخر 
ي 

المستخلص �ف النبيذ  يُباع  العنب.  تنتج طنا من  ي 
ال�ت بباريس  الكروم 

. ي شهر سبتم�ب
ي بعد حصاد هائل �ف

المزاد العل�ف
اغيث لمدينة سان وين  سوق ال�ب  14-

-بورت دو كلينيانكور. مفتوح من الساعة 7:00 إىل الساعة 19:30 أيام 
. ف ثن�ي السبت والأحد والإ

19ème arrondissement ون الدائرة العرسش
ه دي بوت شومون.  ن من�ت  15-

ي عهد نابليون الثالث.
حديقة رومانسية خالبة أُنجزت �ف

 : ن ة ب�ي لش�ي مق�ب  16-
الهاتف: 10 82 25 55 01. تحوي  باريس.  ، شارع دي روبو، 75020 
ف  رفات رجال عظماء أمثال بلزاك وشوبان وكوليت وهوسمان ولفونت�ي

ومولي�ي وجيم موريسون...
وي. وي-بورت دو مون�ت اغيث لمدينة مون�ت سوق ال�ب  17-

ف من الساعة 7:00 إىل الساعة 19:00. ثن�ي  مفتوح أيم السبت والأحد والإ
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EURE إقليم اور  85-

مؤسسة كلود مونيه )27(،

مون  بلدية ف�ي باريس ع�ب  ي 27620. عىل بعد ساعة واحدة من 
�ف جف�ي

ل الشه�ي للرسام كلود مونيه. ف تجد الم�ف

YVELINES ن يفل�ي إقليم الإ  86-

قرص فرساي )78(: ساحة الأسلحة، 78000 فرساي. الهاتف:

 00 78 83 30 01. مفتوح ابتداًء من 01 أبريل إىل غاية 31 أكتوبر، يوميا 

، من الساعة 9:00 إىل الساعة 18:30 ومن فاتح نوفم�ب إىل  ف ثن�ي ماعدا الإ

، من الساعة 9:00 إىل الساعة 17:30.  ف ثن�ي غاية 31 مارس يوميا ماعدا الإ

فرساي،  ق�  إىل  الذهاب  دون  من  باريس  زيارة  تكتمل  لن  طبعاً، 

لويس  ُملك  وفخامة  لروعة  رمز  وهو  العالم  صعيد  عىل  المعروف 

ي تلك 
ف �ف ف الأوربي�ي ي تشييده وزخرفته أشهر الفنان�ي

. شارك �ف الرابع عرسش

 ،»SNCF« كة الوطنية الحقبة. يمكن الوصول إليه عن طريق قطار الرسش

من محطة فرساي ريف جوش، انطالقاً من محطة مونبارناس.

HAUTS DE SEINE   ن 87 - إقليم هوت دو س�ي
غراند أرش دو لديفونس »قوس الدفاع الكب�ي

-فناء دو لديفونس. الزيارات يومية من الساعة 10:00 إىل الساعة 20:00 

)يُغلق عىل الساعة 19:00 من فاتح سبتم�ب إىل 31 مارس(. بارتفاع يبلغ 

اً، اكتمل بنائه سنة 1989 من قبل المهندس يوهان أوتو فون  110 م�ت

السابع عرسش  القرن  ي 
�ف لونوتر  ينسجم مع رؤية  ي منظور 

�ف يكلسن  ش�ب

فيما يخص محور الساحة المربعة لق� اللوفر نحو حديقة التويلري. 

إليه عن طريق قطار RER خطA ، محطة لديفونس.  الوصول  يمكن 

الهاتف: 27 27 07 49 01.

VAL DE MARNE  إقليم فال دو مارن  88-
ملتقى  ساحة   ،Chinagora Alfortville 1  .)94( ألفورفيل  شيناجورا 

ي فرنسا 
ف �ف . لبد من زيارة هذا المكان. إنه قطعة من الص�ي ف فرنسا-الص�ي

عىل امتداد 000 50 م�ت حيث يمكن الستمتاع بروعة النظر إىل المعابد 

والحدائق المعلقة. فعاليات دائمة، مطاعم ومتاجر عديدة إلخ.

SEINE SAINT DENIS ي
ن سان دو�ن إقليم س�ي  89-

Basilique saint Denis . ي
كاتدرائية سان دو�ن

حول باريس 

Château de Versailles, la galerie des glaces ©  Myrabella
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Les musées المتاحف  90-
وإيل  باريس  ي 

�ف والمعالم  المتاحف  باختالف  التذاكر  أسعار  تختلف 

اقتناء  الأفضل  العديد منها، من  فمون زيارة  إذا كنتم تع�ت دو فرانس. 

ة  ي ستخولكم الدخول الالمحدود ولف�ت
»بطاقة موزي إي مونيمو« ال�ت

ي 
�ف البطاقة  هذه  اقتناء  يمكن  ومتحفا.  موقعا   65 من  أك�ش  إىل  معينة 

واحد من سبعة مكاتب للسياحة )المحطات، برج إيفل، بلدية باريس، 

ي المتاحف.
و الرئيسية و�ف ي محطات الم�ت

يه( و�ف ف الشانزيل�ي

مدينة  ومتاحف  الثالثاء  يوم  الوطنية  المتاحف  تُغلق  العموم،  عىل 

. ف ثن�ي باريس يوم الإ

يمكن الدخول لبعض المتاحف مجانا يوم الأحد. هاتف: 00 48 13 40 

01 أو منيتيل 3615 العاصمة. 

Les grands musées ة المتاحف الكب�ي
متحف اللوفر:  91-

الهاتف: لوفر«.  دي  »كي  اللوفر  رصيف   75001-34/36  باريس 

إىل   9:00 الساعة  من  الثالثاء  ماعدا  يوميا  يُفتح   .01  40  20  50  50  

يمتد  كما   .)17:30 الساعة  من  ابتداًء  الصالت  )تُغلق   18:00 الساعة 

)تُغلق  والجمعة  الأربعاء  يومي   21:45 الساعة  إىل  المتحف  افتتاح 

من  الأول  الأحد  ي 
مجا�ف الدخول   .)21:30 الساعة  من  ابتداًء  الصالت 

والمنحوتات  اللوحات  فضاءات:  سبعة  إىل  ي 
المبا�ف تنقسم  شهر.  كل 

غريقية  والتحف الفنية والفنون التخطيطية والآثار الم�ية والآثار الإ

قية. والآثار الأترورية والرومانية والرسش

ة:  الأخ�ي السنوات  ي 
�ف إنجازها  تم  ي 

ال�ت الهامة  ات  التغي�ي ننس  ل  كما 

تنظيم برج فليب أوغست وترميم الساحة المربعة وتشييد الهرم من 

قاعة عرض جديدة   39 وافتتاح  باي  مينغ  إيو  ي 
الصي�ف المهندس  قبل 

للتسوق  موقع  هناك  كما  ريشوليو.  جناح  وإنشاء  الفرنسية  للوحات 

ومقهى ومطعم.

: متحف أورسي  92-

الهاتف:  باريس.   75007 دونور،  ليجيون  شارع   ،1  –  75007 باريس   

والسبت  والجمعة  والأربعاء  الثالثاء  أيام  مفتوح   .01  40  49  48  14

يطلية جيتانا  من الساعة 9:30 إىل الساعة 18:00. شيدته المهندسة الإ

»لنهاية  الفنية  الأعمال  عىل  ف  ك�ي لل�ت أور�ي  القديمة  بالمحطة  ي 
أولن�ت

القرن« )1914-1850(. تجدون هناك متاجر ومقاهي ومطاعم ومكتبات 

وحفالت موسيقية.

مركز جورج بومبيدو.  93-

الهاتف: 33 12 78 44 01. مفتوح  باريس.  19، شارع بوبور، 75004 

يوميا ماعدا الثالثاء وفاتح مايو من الساعة 11:00 إىل الساعة 22:00. 

تغلق انقطة بيع التذاكر عىل الساعة 20:00. يمكن توصيفه بأنه أحدث 

للقرن  الحديثة  الأعمال  ي 
�ف يتخصص  إذ  ع�ية  ها  وأك�ش المتاحف 

: الرسم والمرسح والسينما والرقص  ين ع�ب كافة وسائل التعب�ي العرسش

ي والموسيقى... مكتبة ومتجر ومطعم وقاعة عرض.  
والتصوير الفوتوغرا�ف

باريس الفنون  

Centre Georges Pompidou - Beaubourg ©  Jorge Royan Musée d’Orsay ©  DXR
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المتاحف المواضيعية  94- 
les musées à thèmes 

عالميا.  ثقافيا  مركزا  باريس  تعت�ب  المائة،  يناهز  الذي  متاحفها  بعدد 
ي مجمع ىلي زانفاليد ومتحف كرنفاليه 

عىل سبيل المثال متحف الجيش �ف
من  أك�ش  )مع  جريفان  ومتحف  باريس(  )تاريخ  ماريه  دي  بحي  الكائن 
ورودان  )بيكاسو  ف  الفنان�ي ومنازل  الشمع(  من  500 شخصية مصنوعة 

.)... ف وبلزاك وزادك�ي

Les expositions المعارض  95-
امج، ما عليكم إل التصال بالرقم  للحصول عىل المعلومات حول ال�ب

.01 49 52 53 55

Les galeris d¹art أروقة العروض الفنية  96-
ي الدائرة السادسة والسابعة والثامنة.

تقع خاصة �ف
GALERIE ROBERT FOUR  روف ريبور قاور

8، شارع دي سان ب�ي 75007
01 42 96 14 17 :فتاهلا

L’ARC EN SEINE  نيس نوا كرال
ف 75006 31  ، شارع دو س�ي

الهاتف: 02 11 29 43 01

 ARTCURIAL  أركوريال
يه 75008  ف 7، مستديرة الشانزيل�ي

الهاتف: 20 20 99 42 01

COLIN MAILLARD  كولن ميار
ومنيل 75008 11، شارع م�ي

الهاتف: 62 43 65 42 01

GALERIE MAEGHT  رواق مييت
42، شارع دي باك 75007
الهاتف: 15 45 48 45 01

GALERIE BERNHEIM نهايم رواق ب�ي
83، شارع فوبور سان أونوري 75008

الهاتف: 31 60 66 42 01

GALERIE FLACK رواق فالك
8، شارع دي بو زار  75006

الهاتف: 77 77 33 46 01

GALERIE DANIEL TEMPLON رواق دنيال تومبلون
30، شارع بوبور  75003

الهاتف: 10 14 72 42 01

Bouquinistes des quais de Seine © J-F DELON
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فيهية: تحتضن باريس العديد من الأماكن ال�ت
فهات للحيوانات و حدائق التسلية وحدائق الأطفال.  حدائق ومن�ت

Cirques ك الس�ي  97-
ي الشتاء

ك بوجليون �ن س�ي
، شارع أميلو، 75011 باريس، الهاتف: 81 28 00 47 01

ك غريس  س�ي
، شارع كورونتان كاريو، باريس، الهاتف: 71 19 28 61 09

باريس الأطفال 

Le Cirque d’Hiver © DXR

ساحة مارس:   98-
، ممر أدريان لوكوفرور، 75007 باريس، الهاتف:

ظهور  عىل  والجولت  والدوامة  للعب  باحات   .01  53  58  75  07
« ومرسح الدمى والمهرج. ي

ة »البو�ف الأحصنة القص�ي

حديقة التأقلم:  99-
غابة بولونيا، 75116 باريس، الهاتف: 85 90 67 40 01. حديقة تضم 
العديد من وسائل الجذب والألعاب ومحاكاة حقيقة لمزرعة الحيوانات. 
ه عن طريق قطار صغ�ي انطالقاً من بورت مايو  ف يمكن الوصول إىل المن�ت

أيام الأربعاء والسبت والأحد.

حديقة لوكسمبورغ:  100-
مهرج  ار.  فوج�ي وشارع  ميشيل  سان  جادة  ملتقى   –  75006 باريس 

.» ي
ة »البو�ف وباحات للعب وجولت عىل ظهور الأحصنة القص�ي

حديقة رانيالج:   101-
عىل  وجولت  ومهرج  للعب  باحات  لمويت.  طريق   ،75016 باريس 

.» ي
ة »البو�ف ظهور الأحصنة القص�ي

باريس   Parc floral de Paris بباريس:  الزهور  حديقة   102-
اميد، الهاتف: 00 30 68 92 08. باحة ترفيهية  75012، طريق دي ب�ي

من 60 لعبة.

ه مونسوري :   ن من�ت  103-
 باريس 75014، جدة جوردان. باحات للعب ومرسح الدمى ومهرج.

حديقة لفيليت:   104-
باريس 75019، شارع جون جوريس. حديقة لالأطفال )طريق للدراجات 

.)» ي
ة »بو�ف الهوائية ونادي لالأحصنة القص�ي

الحدائق 

Parc Floral de Paris ©  Alexandre Vialle
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حدائق التسلية 

مدينة العلوم والصناعة:   105-

 .01 الهاتف: 00 70 05 40  باريس،  كاريو، 75019  كورونتان  ، شارع 

والتصالت  والحياة  العالم  حول  والكبار  الصغار  فضول  شباع  لإ

والتقنيات الجديدة و«مدينة الصغار« لمن هم دون سن 12 عاماً.

اكوا بولفار:   106-

ه  ف ، شارع لوي أرمان، 75015 باريس، الهاتف: 00 10 60 40 01. من�ت

لقات  ف ي مغطى. تبلغ درجة حرارة المياه 30 درجة مئوية. م�ف
ترفيهي ما�أ

أفعوانية ضخمة وشاللت وألعاب مختلفة.

ي لند: 
ديز�ن  107-

ف قطار RER أو الطريق  ، عىل بعد 32 كم من باريس عىل م�ت مارن لفاىلي

لوالت  السحري  العالم  إنه   .08  25  30  02  22 الهاتف:   ،A4 الرسيع 

تناسب  الفنادق  من  باقة  متنوعة.  وعروض  ومجالت  ترفيه  مع  ي 
ديز�ف

جميع الأذواق. 

ت:  ساحة لديكوف�ي  108-

ف ديالنو روزفيلت، 75008 باريس،  شارع فرنكل�ي

الهاتف: 21 20 43 56 01. القبة السماوية والرحلة المذهلة ع�ب الزمان 

والمكان.

ي يكس: Parc Astérix بال�ي حديقة أس�ت  109-

ف قطار RER خط A، الهاتف: 26  . عىل بعد 35 كم من باريس عىل م�ت

فيهية  ه العديد من العروض والأنشطة ال�ت ف 66 46 26 08.  يوفر المن�ت

. ف ي بالد الغال، الغالية عىل قلوب الفرنسي�ي
يكس �ف وسط قرية أس�ت

-110  الحديقة المصغرة:

، طريق مينيل، 78990 النكور، الهاتف: 30 16 16 30 01. انطالقا من 

ي اتجاه النكور أو إقليم درو 
باريس ع�ب الطريق الرسيع A13 أو A84 �ف

ف كمحطة نهائية. خريطة  أو قطار RER خط C إىل سان كونتان أون إيفل�ي

لمعالم  نموذج   200 تظهر  هكتارات   5 مساحة  عىل  لفرنسا  مجسمة 

البالد بمقياس 1: 300. 

Cité des sciences et des industries © George Kiwi
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 : ي
ستوا�أ حوض السمك الإ  111-

، شارع دومنيل، 75012 باريس، الهاتف: 60 58 59 53 01.

حديقة النباتات:  112-
43. حديقة   36  54  26 الهاتف:  كوفييه،  57، شارع   –  75005 باريس 

وضميمة للحيوانات ودفيئة استوائية.

حديقة الحيوانات التابعة لحديقة النباتات:   113-
، 75005 باريس، الهاتف: 20 06 07 47 01. ي

، شارع لي�ف

حديقة الحيوانات لقرص دو تواري  114-
من  كم   40 بعد  عىل  تواري،   78770 وي،  مون�ت دي  بافيون  شارع   
ي اتجاه إقليم درو(، الهاتف: 25 52 87 34 )16(. نتقدم 

باريس )A13 �ف
فريقية  الإ السافانا  استنسخت  حيث  شاسعة  فضاءات  ع�ب  بالسيارة 

ي تعيش بحرية. الهاتف: 67 40 87 34 01.
سة ال�ت بحيواناتها المف�ت

حدائق ومنتزهات للحيوانات 

Serre du Jardin des Plantes

Panthère des neige - Zoo de Thoiry
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باريس للرياضيين   

Les espaces verts :اء المساحات الخرصن  115-
المساحات  استغالل  يمكنكم  الطلق،  الهواء  رياضات  ممارسة  بغية   

اء مثل: الخ�ف

دو  ساحة  باريس(،  )غرب  بولونيا  غابة  باريس(،  ق  )رسش ف  فانس�ي غابة 

الخامسة(، حديقة  )الدائرة  النباتات  السابعة(، حديقة  )الدائرة  مارس 

السادسة  )الدائرة  تروكاديرو  حديقة  السادسة(،  )الدائرة  لوكسمبورغ 

 .) ه مونسوري )الدائرة الرابعة عرسش ف ( ومن�ت عرسش

Equitation الفروسية  116-
ف  ب�ي  )» ي

»البو�ف ة  القص�ي الأحصنة  أو  )الخيول  الفروسية  نوادي  تتوزع 

قا وغابة بولونيا غربا. ف رسش غابات فانس�ي

التسلق

ه جورج برسانس: ن من�ت  117-

، ساحة جاك ماريت، 75015 باريس. فضاء مخصص للتسلق.

جمعية »سي إي أش إم« بمدينة فونتينبلو   118-

ي الجبال الشاهقة: 15، 
وهو المخت� الفرنسي للمنتجعات العالمية �ف

شارع غي لوساك، 75005 باريس، الهاتف: 95 75 11 44 01. طلعات 

كل يوم أحد إىل غابة فونتينبلو.

 GOLF :الجولف  119-
هناك العديد من مالعب الجولف الجميلة بضواحي باريس والكث�ي من 

فضاءات التدريب بمدينة باريس. 

 Piscines :أحواض السباحة  120-
ي مختلف أنحاء باريس.

هناك العديد من أحواض السباحة المغطاة �ف

 Tennis :التنس  121-
ي 

المكشوفة �ف أو  باريس  ي 
المغطاة �ف التنس  العديد من مالعب  هناك 

الطريق الدائري.

Les hyppodromes ن سباق الخيل ميادي�ي
أتوي:   122-

طريق أتوي أو لك، 75016 باريس، الهاتف: 47 47 71 40 01. سباق 

الحواجز.

لونشون باريس:  123-

، طريق دي تريبون، 75116 باريس، الهاتف: 00 75 30 44 01. سباق 

الأرض المنبسطة. 

ن باريس:  فانس�ي  124-

. الهاتف: ف م، 75012 باريس، غابة فانس�ي ، طريق دو لف�ي

17 17 77 49 01. سباق الخبب.

 BILLARD :البلياردو  125-
. يوجد العديد من المدارس لتعليم البلياردو الفرنسي أو الأمريكي

 BOWLING :البولينج  126-
ي ضواحي باريس.

غالبا ما تنترسش صالت البولينج �ف
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الفنادق

لو برستول
112، شارع فوبور سان أونوري

75008 باريس. الهاتف: 00 43 43 53 01
http://www.lebristolparis.com

كوست »فرانس إي شوازول«
239، شارع سان أونوري

75001 باريس. الهاتف: 00 50 44 42 01
http://hotelcostes.com

كريون
10، ساحة ل كونكورد

75008 باريس. الهاتف: 00 15 71 44 01
/http://www.crillon.com/fr

جورج الخامس
31، شارع جورج الخامس

75008 باريس. الهاتف: 00 70 52 49 01
/http://www.fourseasons.com/paris

بالزا اثينيه
ف 25، شارع مونت�ي

75008 باريس. الهاتف: 65 66 67 53 01
http://www.dorchestercollection.com/

fr/paris/hotel-plaza-athenee-paris

برانس دو غال
33، شارع جورج الخامس

75008 باريس. اهاتف: 77 77 23 53 01
/http://www.hotelprincedegalles.fr

ن ري�ت
15، ساحة فاندوم

75001 باريس. الهاتف: 30 30 16 43 01
#http://fr.ritzparis.com

روايال مونسو
37، شارع هوش

75008 باريس. الهاتف: 00 88 99 42 01
http://www.leroyalmonceau.com

Mandarin Oriental
251 rue SaintHonoré 

75001 Paris. 
Tél. : 01 70 98 78 88

Hôtel Meurice
228 rue de Rivoli - 75001 Paris. 

Tél. : 01 44 58 10 10.

Hôtel Fouquet’s Barrière
46 avenue George V 

75008 Paris. 
Tél. : 01 40 69 60 00

Hôtel ShangriLa
10 avenue d’Iéna - 75016 Paris. 

Tél. : 01 53 67 59 98. 65

Hôtel Raphaël
17 avenue Kléber - 75016 Paris. 

Tél. : 01 53 64 32 00

الفنادق الفخمة
فندق ل برتونري

22، شارع سانت كروا دو ل برتونري
75004 باريس. الهاتف: 63 77 87 48 01

/http://www.bretonnerie.com

روىلي مديسيس
ف 23، شارع راس�ي

75006 باريس. الهاتف: 60 00 26 43 01
/http://www.relaismedicis.com

بافيون دو ل رين
28، ساحة دي فوج

75003 باريس. الهاتف: 19 19 29 40 01
http://www.pavillon-de-la-reine.com

ن فندق برجول�ي
ف 3، شارع برجول�ي

75016 باريس. الهاتف: 04 04 64 53 01
/http://www.pergolese.com/fr

ن روىلي كريست�ي
ف 3، شارع كريست�ي

75006 باريس. الهاتف: 80 60 51 40 01
/http://www.relais-christine.com

مان روىلي سان ج�ي
9، تقاطع دي لوديون

75006 باريس. الهاتف: 97 07 27 44 01
http://www.hotel-paris-re-

/lais-saint-germain.com
 

ل سانت بوف
9، شارع سانت بوف

75006 باريس. الهاتف: 07 20 48 45 01
/http://www.hotelsaintebeuve.com

سان جيمس باريس
43، شارع بيجو

75116 باريس. الهاتف: 81 81 05 44 01
/http://www.saint-james-paris.com
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 المالهي
Moulin Rouge

82 boulevard de Clichy - 75018 Paris 

Le Lido
116 bis avenue des Champs-Élysées

75008 Paris 

Crazy Horse
12 avenue George V - 75008 Paris 

Don Camilo
10 rue des Saints-Pères - 75007 Paris 

Villa d’Este
4 rue Arsène-Houssaye - 5008 Paris 

César Palace
23 avenue du Maine - 75015 Paris 

Chez Michou
80 rue des Martyrs - 75018 Paris 

 الكازينو
Casino d’Enghien-les-Bains

3 avenue de Ceinture
95880 Enghien-les-Bains

Tél. : 01.39.34.13.17

المالهي – الكازينو

جواً   

روا�ي  فمطارا  ممتازة.  عالمية  جوية  خطوط  بشبكة  باريس  تتمتع 
التجارية  الحركة  ي 

�ف المتخصص  بورجي  مطار  إىل  بالإضافة   ، وأورىلي
ف  ف ما يزيد عن 130 بلدا عىل م�ت ف العاصمة وب�ي يشكلون حلقة وصل ب�ي

ان جوي. كة ط�ي أك�ش من مائة رسش
ي 

كة الوطنية للخطوط الفرنسية هي إير فرانس Air France. أما با�ت الرسش
كات الفرنسية الخاصة فهي: إير أوترم�ي Air     Outremer )خطوط  الرسش
ي Air Liberté والنقل 

�ت جوية فرنسية( وإير لتورا ل Air Litoral وإير لي�ب
.TAT » ي

ي أ �ت
الجوي الداخىلي »�ت

يه ف إير فرانس Air France: باريس 75008، 119، شارع الشانزل�ي
هاتف الستعالم: 15 02 39 69 09 7/7 أيام، من الساعة 6:30 إىل 

الساعة 22:00
هاتف الحجز وبيع التذاكر: 54 26 70 92 08
مجيب آىلي لمواعيد الهبوط: 55 12 20 43 01
قالع: 55 15 20 43 01 مجيب آىلي لمواعيد الإ

Liaisons interieures  الرحالت الداخلية  128-
ان ىلي  باريس 75007، محطة ط�ي  :Air Inter Europe أوروبا أنت�ي  إير 

زانفاليد.

الستعالم والحجز: 00 90 46 45. منيتيل 36-15، رمز: إير أنت�ي 
»Air Inter«

هاتف الرسائل للركاب: 97 34 62 48
مجيب آىلي لمواعيد الهبوط: 16 16 75 46
قالع: 17 17 75 46 مجيب آىلي لمواعيد الإ

48 64 31 63 : اعات حول الأمتعة روا�ي ف هاتف خدمة ال�ف
46 75 14 85 : اعات حول الأمتعة أورىلي ف هاتف خدمة ال�ف

هاتف خدمة الكر�ي المتحرك: 18 18 75 46

  Informations aéroports معلومات حول المطارات
 AEROPORT D¹ORLY )94390 مطار أورىلي  129-

ان أورىلي سيديكس( محطة ط�ي
كات(: الهاتف: 50 39 56 92 08، منيتيل 15  حركة الطائرات )جميع الرسش

»Horav« 36-، رمز: هوراف
 24/24(  01  49  75  56  50 السيارات:  وتصليح  سحب  خدمة  هاتف 

ساعة، البطارية فقط(
هاتف الجمارك هاتف: 10 09 75 49 01 )24/24 ساعة(

طة: 04 43 75 49 01 )24/24 ساعة( هاتف الرسش
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 AEROPORT DE ROISSY )95700 مطار رواسي  130-
روا�ي أون فرانس(

كات(: هاتف: 50 39 36 70 01، منيتيل 15  حركة الطائرات )جميع الرسش
»Horav« 36-، رمز: هوراف

اعات حول الأمتعة: 90 58 38 34 01 ف هاتف خدمة ال�ف
هاتف خدمة سحب السيارات: 85 20 62 46 01

هاتف الجمارك: 35 35 62 48 01
طة: 22 31 62 48 01 هاتف الرسش

Transferts aéroports وسائل النقل إىل المطارات
المطارات  مختلف  إىل  للوصول  المتاحة  الخيارات  من  العديد  هناك 

الباريسية: ع�ب الطوافة أو القطار أو سيارة الأجرة أو الحافلة.

ROISSY I ET II 2رواسي 1 و
الحافالت  شبكة  تضع   ، روا�ي أو  باريس  إىل  ف  متوجه�ي كنتم  سواًء 

ي باريس »RATP« تحت ت�فكم:
التابعة للهيئة الذاتية للنقل �ف

Roissy bus :خط رواسي باص  131-
 Départ :النطالق

ي اتجاه مطار شارل دي 
( �ف •  الأوبرا )ملتقى شارع سكريب وشارع أوب�ي

 .T1- T2A- T2B- T2C- T2D- T2E- T2F- T3 :غول، 8 محطات نهائية
لالستعالم: الهاتف: 14 77 68 36 01 )فرنسية( – الهاتف: 14 41 68 

ية(. ف 36 01 )إنجل�ي
لالنطالق:  منصات   5 باريس-الأوبرا،  اتجاه  ي 

�ف غول  دي  شارل  • مطار 

هاتف: لالستعالم   .T1- T2BD- T2AC- T2EF- T3  )9  )سابقا 

 50 39 36 70 01. مدة الرحلة: حواىلي 60 دقيقة. المواعيد: نقلة واحدة 

ف الساعة 5:45 والساعة 20:00، نقلة واحدة كل 20  كل 15 دقيقة ب�ي

ف الساعة 20:00 والساعة 22:00، نقلة واحدة كل 30 دقيقة  دقيقة ب�ي

اتجاه  ي 
�ف يورو   10 التذكرة:  ثمن   .23:00 والساعة   22:00 الساعة  ف  ب�ي

واحد.

  » B: RER ligne » B خط RER قطار  132-

Départ :النطالق

ف  •  غار دي نور »محطة الشمال« )هناك حافلة تقوم برحالت مكوكية ب�ي

ي حال وجود الأمتعة. المواعيد: 
محطة RER والمطار(، ل يُنصح به �ف

مدة   .23:30 والساعة   5:30 الساعة  ف  ب�ي دقيقة   15 كل  واحدة  نقلة 

الرحلة: 25 دقيقة إىل محطة الشمال.

-133 حافلة إير فرانس »الخطوط الجوية الفرنسية«:

  Bus air France 

نطالق محطة مونبارناس وبورت مايو وساحة النجمة )حافلة مكوكية  الإ

ف الساعة 5:40 والساعة 23:00(. مدة الرحلة: 30 دقيقة  كل 12 دقيقة ب�ي

: 17 يورو، الأطفال  ف )45 دقيقة إىل مونبارناس(. سعر التذكرة: البالغ�ي

.) ف ي للرضع )أقل من سنت�ي
ف 2 و11 عاماً(: 8.50 يورو، مجا�ف )ب�ي

ORLY OUEST ET SUD ًأورىلي غرباً وجنوبا

، تضع شبكة الحافالت التابعة  ف إىل باريس أو أورىلي سواًء كنتم متوجه�ي

ي باريس »RATP« تحت ت�فكم:
للهيئة الذاتية للنقل �ف
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Orly Bus :134   خط أورىلي باص
 12 كل  المواعيد:   . أورىلي مطار  أو  و  رورسش دونف�ي  ساحة  من  النطالق 
ف الساعة 6:00 والساعة 23:00. مدة الرحلة: باريس )دونف�ي  دقيقة ب�ي

ي 30 دقيقة. سعر التذكرة: 7.20 يورو.
و( – أورىلي �ف رورسش

   Orlyval :)و أورىلي فال أورىلي فال )قطار RER خط B وم�ت  135-
- . مدة الرحلة: أورىلي النطالق من محطة RER خط B أو من مطار أورىلي
- أورىلي دقيقة،   40 ي 

�ف الجامعي(  الحي   - أونيفارسيتار  ي 
)سي�ت باريس 

ي 50 دقيقة. 
-باريس )لديفونس( �ف ي 35 دقيقة، أورىلي

باريس )شاتليه( �ف
و أورىلي فال من 5 إىل 7 دقائق. ة م�ت وت�ي

-باريس أورىلي
 السعر الكامل    سعر الصغار* 

أورىلي فال-باريس     11.30 يورو    5.65 يورو
ي    8.70 يورو    4.35 يورو

أورىلي فال-أنتو�ف
أورىلي فال-لديفونس    13.55 يورو    6.75 يورو

أورىلي فال-فيل بانت )مركز المعارض(     14.95 يورو    7.45 يورو
أورىلي فال-مطار شارل دي غول    20.30 يورو    12.05 يورو

و أورىلي فال: قطار RER خط C وم�ت  136-
برحالت  تقوم  حافلة  هناك   . ف لي�ت أوس�ت محطة  باريس  من  النطالق 
ي حال وجود الأمتعة. 

ف محطة RER والمطار(، ل يُنصح به �ف مكوكية ب�ي
المواعيد. كل 20 دقيقة )كل 30 دقيقة بعد الساعة 21:50(. مدة الرحلة: 

. هناك أيضا... ف لي�ت 25 دقيقة من محطة أوس�ت

حافلة إير فرانس »الخطوط الجوية الفرنسية«:  137-
 12 كل  المواعيد:  مونبارناس.  ومحطة  زانفاليد  ىلي  محطة  النطالق: 

ف الساعة 5:50 والساعة 23:00. مدة الرحلة: 30 دقيقة. دقيقة ب�ي

باصات جت:  138-
و »فيلوجويف - لوي أراغون« خط 7. المواعيد: كل 12  النطالق من م�ت
ف الساعة 6:15 والساعة 22:50. مدة الرحلة: 12 دقيقة. هاتف:  دقيقة ب�ي

.01 69 01 00 09

سيارات الأجرة:  139-
ما تمثل سيارة الأجرة الوسيلة العملية للوصول إىل المطار. غ�ي  غالباً 
الحكمة  من  لذا،  الذروة.  ساعات  مزدحمة  تكون  الرسيعة  الطرق  أن 
ف الساعة 17:00  ف الساعة 8:00 والساعة 9:30 وب�ي ترك هامش كاٍف ب�ي
والساعة 18:30. تبلغ الأجرة من وسط باريس إىل أورىلي حواىلي 50 يورو 
ف  ي الليل، ب�ي

ي اتجاه روا�ي )هناك رسوم إضافية �ف
وما يقارب 60 يورو �ف

الساعة 22:00 والساعة 6:00 ويوم الأحد(.
ي النقل إىل المطار:

كات سيارات الأجرة متخصصة �ف هناك رسش

: الهاتف: 45 64 02 60 06 أيرو طاكسي
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L’hôtel Art Déco du quartier Montparnasse c’est 
le Raspail Montparnasse. Idéalement situé au 
centre de la rive gauche de Paris, l’hôtel est au 
cœur d’un quartier célèbre, particulièrement 
à partir de 1900-1910. Il conserve encore 
aujourd’hui des traces du passé lui donnant un 
caractère et un charme particuliers que l’on 
retrouve dans son architecture.

L’hôtel Raspail Montparnasse 
offre tous les services  

d’un hôtel 3 étoiles de qualité  
dont Wifi gratuit.

A pied dans le centre de la rive gauche de 
Paris :
• Jardins du Luxembourg : 6 minutes 
• Gare Montparnasse: 10 minutes 
•  Terrasse de la tour Montparnasse : 5 minutes 
•Fondation Cartier: 3 minutes 

L’HÔTEL ART DÉCO DU QUARTIER MONTPARNASSE

203 Boulevard Raspail - 75014 Paris
Tél. : +33 1 43 20 62 86

E-mail : contact@hotelraspail.com  

www.hotelraspailmontparnasse.com

1 Petit déjeuner offert sur présentation de cette page
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