FISA DESTINATIEI PARIS
Paris este capitala si cel mai mare oras al Frantei. Este impartit in doua de fluviul Sena - Malul Drept, in
partea de nord a Parisului, si Malul Stang, in partea de sud. Orasul propriu-zis are o populatie de peste doua
milioane de locuitori, dar zona metropolitana are peste 12 milioane de locuitori.
Parisul, ca orice metropola importanta are un aeroport international foarte mare, acesta fiind Charles de Gaulle
International Airport. Este situat in partea de nord est a orasului si reprezinta unul dintre cele mai importante
aeroporturi de legatura ale continentului European. Este bine cunoscut pentru aglomeratia sa si confuzia pe
care o poate crea in randul pasagerilor asa ca daca aveti zboruri de legatura lasati timp mai mare intre curse
pentru transfer. Are trei terminale dintre care terminalul doi este de-a dreptul urias si divizat in doua subterminale. Pentru legaturi intre terminale exista un tren gratuit. In rest totul in acest aeroport este foarte scump,
in special mancarea. Cel mai ieftin mod de a ajunge in Paris de la Charles de Gaulle este trenul RER. Trenurile
pleaca la fiecare 7-8 minute iar biletele costa 8.4 €. Calatoria dureaza cam 35 de minute pana la statia Gare du
Nord. Biletele pot fi cumparate de la casele de bilete sau de la automatele albastre (Billetterie Ile-de-France) cu
monezi sau carti de credit.
Aeroportul Paris-Orly este al doilea aeroport din Paris si se afla in partea de sud-est a orasului. De la
aeroport se poate ajunge in oras cam in 40 de minute cu ajutorul unor autobuze. Pretul biletului de autobuz
este de 6 €. O alta optiune pentru a ajunge in Paris de la aeroport, este linia de autobuz 285 care ajunge la
statia de metrou Villejuif - Louis Aragon (linia 7) in cam 15 minute. Aceasta linie de autobuz insa, opreste de
mai multe ori pe drum si este destinata mai mult localnicilor care fac naveta, decat turistilor. Linia de autobuz
pleaca de la nivelul -1 al aeroportului, iar pretul unui bilet este de 1.5 €.
Aeroportul Beauvais este situat la nord de Paris. Este un aeroport regional mai mic, folosit in special de
cursele low-cost. De la Beauvais pleaca autobuze spre statia de metrou Porte Maillot care circula si la ore
foarte matinale. Autobuzele pleaca la 20 de minute dupa fiecare aterizare a unui avion si cu cateva ore inainte
de fiecare plecare. Calatoria spre Paris dureaza aproximativ o ora si pretul unui bilet costa 13 €. Pe langa
transportul public, Air France opereaza curse de autobuz intre Charles de Gaulle si Paris ( 10-12 € ), intre Orly
si Paris ( 7.5 € ) si intre cele doua aeroporturi ( 15 € ).
Odata ajunsi in Paris una dintre modalitatile cele mai bune de a va deplasa prin oras este Metroul.
Parisul dispune de o excelenta retea de linii de metrou. Exista 16 magistrale de metrou (1-14, 3bis si 7bis).
Metroul circula intre 5 dimineata si 12:30 noaptea (Sambata noaptea circula pana la 1:30).Magistrala 14 este
complet automatizata si este numita Meteor.

Sfaturi turistice pentru vizitarea Parisului
Una din modalitatile de a vizita cat mai multe muzee si obiective turisitice din Paris, la un pret cat mai mic este
Paris Museum Pass, un bilet pre-platit ce asigura acces la peste 70 de obiective turistice si muzee.
Exista 3 tipuri diferite de permise disponibile: de 2, 4 si 6 zile
Minorii nu au nevoie de permis si pot intra fara sa stea la coada impreuna cu un adult.
Include harta Parisului (strazi/metrou/autobuz).
Acces gratuit timp de 30 de zile la lectii de limba franceza.
Permis pt muzee in Paris valabil 2 zile 38,00 €
Permis pt muzee in Paris valabil 4 zile 59,00 €
Permis pt muzee in Paris valabil 6 zile 79,00 €
Cu permisul pt muzee in Paris, nu se mai platesc taxele de intrare in fiecare muzeu, nu se mai asteapta la
coada pentru a intra si nu exista limita la numarul de vizite pe care vrei sa le faci intr-un muzeu.
Avantaje pentru detinatorii de permis pt muzee in Paris:
Intrare gratuita la toate expozitiile permanente - fara asteptare la coada. (Permisele nu includ intrarea la
expozitiile temporare
Vizite nelimitate
Valabilitate nelimitata. Permisele pot fi folosite oricand dupa cumpararea lor, deci pot fi achizitionate cu mai mult
timp in avans.
Sfaturi despre folosirea permiselor
Trebuie scris numele si prenumele detinatorului precum si data cand urmeaza sa fie folosit prima oara, pe
spatele permisului.
Mai jos este o parte din lista muzeelor si obiectivelor turistice la care permisul asigura acces:
Din Paris:
Acvariul tropical din Porte Dorée, Arcul de Triumf, Centrul Pompidou, Muzeul National de Arte Asiatice Guimet, Muzeul de Arta Decorativa, Muzeul Modei si Textilelor, Muzeul Publicitatii, Muzeul Nissim de Camondo,

Muzeul de Arte si Meserii, Muzeul de Asistenta Publica - Spitalele din Paris, Muzeul din Cheiul Branly, Muzeul
de Cinema, Muzeul Stiintelor si Industriei - La Villette,Conciergerie si Sfanta Capela, Muzeul National Eugène
Delacroix, Muzeul Canalizarii din Paris, Muzeul Galliera, Muzeul modei din Paris, Muzeul Lumii Arabe, Muzeul
Artei si Istoriei Iudaice, Muzeul Luvru, Muzeul National de Marina, Muzeul Monnaie, Muzeul Monumentelor
Franceze, Muzeul Gustave Moreau, Muzeul National al Evului Mediu, Muzeul de Muzica, Cripta arheologica de
la Notre-Dame, Turnurile de la Notre-Dame, Muzeul National l’Orangerie, Muzeul l’Ordre de la
Libération, Muzeul d’Orsay, Pantheonul, Muzeul National Picasso, Muzeul Postei, Muzeul Rodin.
Din afara Parisului:
Muzeul Aerului si Spatiului, Muzeul National de Arheologie din Saint-Germain-en-Laye, Muzeul National de
Ceramica din Sèvres, Abbaye royale de Chaalis - Muzeul Jacquemart-André, Muzeul si domeniul national de la
Castelul Compiègne, Muzeul Condé - Castelul Chantilly, Muzeul Maurice Denis, Castelul Fontainebleau,
Castelul Maisons-Laffitte, Castelul Pierrefonds, Muzeul National Port-Royal des Champs, Castelul Rambouillet,
Muzeul National Renascentist - Castelul Ecouen, Catedrala Sfantul-Denis, Vila Savoy, Palatul Versailles in
intregime inclusiv Trianon si gradinile, Castelul Vincennes.

Obiective turistice Paris

Atractii turistice din Paris care fac din acest oras o destinatie ideala de vacanta
Parisul este un oras fascinant, plin de atractii turistice si istorice, multe muzee in care puteti admira cele mai
importante capodopere din intreaga lume si multe obiecitve turistice. Monumentele si obiectivele turistice din
capitala Frantei, sunt cunoscute in toata lumea si au ajuns adevarate simboluri recunoscute de oricine. Mai jos
va prezentam o lista de obiective turistice pe care cei ce au ocazia sa ajunga in Paris trebuie sa le viziteze.
Multi vor spune ca Parisul este o stare de spirit si ca este imposibil sa il vizitezi pe tot si sa ajungi sa-l cunosti in
profunzime decat foarte greu. Acest lucru poate este perfect adevarat insa pentru cei care au ocazia sa-l
viziteze, o lista de obiective turistice importante si cateva detalii despre ele se poate dovedi foarte utila.

Top obiective turistice Paris
Mai jos va prezentam o lista de obiective turistice ce consideram ca nu trebuie ratate intr-o vacanta la Paris.
Desigur pe langa aceste locuri in capitala Frantei exista si multe alte atractii care pot prezenta interes, aceasta
lista fiind doar o incercare de a prezenta o parte dintre cele mai importante obiective turistice si cateva date
utile despre ele. Asadar daca doriti sa va faceti o idee despre ce puteti vizita in Paris va invitam sa parcurgeti
lista de obiective turistice de mai jos.

Castelul Versailles
Palatul Versailles este unul dintre cele mai mari si opulente castele din intreaga lume. Cu peste 2100 de
ferestre, 1250 de seminee si 67 de scari interioare, castelul Versailles este una dintre cele mai vizitate atractii
turistice din Franta. Fiind un exemplu perfect de arta franceza a secolului al 18-lea, aceasta cladire istorica se
afla pe lista Patrimoniului Universal UNESCO de mai bine de 30 de ani.
In vizitarea Palatului de la Versailles exista cateva puncte care nu trebuie ratate, desi intregul ansamblu este cu
adevarat deosebit. Apartamentul reginei are 4 camere si a fost ocupat de fiecare regina, ultima fiind MariaAntoaneta. A suferit multe schimbari ce explica multitudinea de stiluri in contrast cu apartamentul regelui. In
acest apartament, reginele au trait in afara vietii publice (toti copii regilor s-au nascut in dormitorul cel mare).

Informatii despre vizita la Palatul Versailles
Palatul este deschis in fiecare zi a anului mai putin lunea
Intre 1 noiembrie si 31 martie este deschis de la ora 9:00 pana la 17:30
Intre 1 aprilie si 31 octombrie este deschis de la ora 9:00 pana la 18:30
Micul si Marele Trianon sunt deschise in fiecare zi a anului
Intre 1 noiembrie si 31 martie marele trianon este deschis de la ora 12:00 la 17:30
Intre 1 aprilie si 31 octombrie marele trianon este deschis de la ora 12:00 la 18:30
Ultima intrare va fi cu cel putin jumatate de ora inainte de inchidere.
Gradinile sunt deschise in fiecare zi dar pe 12 si 26 iulie si 2, 9, 16 si 23 august gradinile sunt deschise pana la
ora 17:30.
Intre 1 noiembrie si 31 martie taxa de acces la palat este 16 € incluzand ghid audio;
Intre 1 aprilie si 31 actombrie taxa de acces la palat este 20 € in timpul saptamanii si 25 € in weekend incluzand

ghid audio;
Minorii pot intra gratis in palat dar insa fara ghid audio. Ghidurile audio sunt disponibile in: franceza, germana,
engleza, spaniola, italiana, japoneza, rusa si chineza.
Accesul la palat presupune: - apartamentele regilor si reginelor (incluzand Sala Oglinzilor)
- camera elui
- capela si galeriile sec al XVII-lea
- istoria galeriilor franceze
- apartamentele mostenitorilor tronului
- apartamentele fiicelor regelui Ludovic al XV-lea (doar intre 1 aprilie si 31 octombrie)
- Marele Trianon
- Proprietatile Mariei Antoinette (doar intre 1 aprilie si 31 octombrie)
- Minunatele spectacole ale fantanilor (doar intre 1 aprilie si 30 septembrie in fiecare weekend si in zilele de
sarbatoare)
Intre 1 noiembrie si 31 martie taxa de acces la micul trianon este de 5 € (minorii pot intra gratis).Intre 1 aprilie si
31 actombrie taxa de acces la micul trianon este de 9 €, iar dupa ora 17:00 este 5 € (minorii pot intra gratis).
Adresa:
Château de Versailles, Place d'Armes, 78000 Versailles, Franta

Turnul Eiffel
Fiind candva cea mai inalta structura din lume, Turnul Eiffel este probabil acum cea mai celebra atractie
turistica din Europa si cel mai cunoscut simbol al Parisului, silueta sa inconfundabila putand fi
recunoscuta cu usurinta de orice turist.
Este de neconceput sa vizitezi Parisul si sa nu vezi Turnul Eiffel. Chiar daca nu iti doresti sa il vizitezi, nu ai cum
sa nu il vezi, deoarece varful Turnului Eiffel se poate vedea aproape din orice punct al Parisului. Turnul Eiffel
masoara 300 de metri inaltime si atunci cand a fost ridicat, la sfarsitul secolului al 19-lea, era de doua ori mai
inalt decat Monumentul Washington, care la acea vreme detinea titlul de cea mai inalta structura din lume.

Turnul Eiffel - informatii utile despre vizita la Tour Eiffel
Preturi:
Pentru lifturi:
Bilet valabil pana in varf: Adulti: 15.00 €; tineri intre 12-24 ani: 13.50 €; copii intre 4-11 ani: 10.50 €;
Bilet valabil pana la etajul 2: Adulti: 9.00 €; tineri intre 12-24 ani: 7.50 €; copii intre 4-11 ani: 4.50 €;
Pentru scari:
Adulti: 5.00 €; tineri intre 12-24 ani: 4.00 €; copii intre 4-11 ani: 3.00 €;
Aceste bilete sunt valabile pentru urcarea pe scari pana la nivelul al doilea.
Adresa:
Champ de Mars, Arondismentul 7, Paris.
Transport:
Metrou: Trocadero - M6, M9; Ecole Militaire - M8; Champ de Mars RER-C.
Orar:
De la mijlocul lunii iunie pana la inceputul lunii Septembrie:
Lifturi: 09:00 - 00:45 (ultimul lift spre varf la 23:00).
Scari: 09:00 - 00:45 (ultima intrare la 00:00).
In restul anului:
Lifturi: 09:30 - 23:45 (ultimul lift spre varf la 22:30).
Scari: 09:30 - 18:30 (ultima intrare la 06:30).
Orele cand sunt primiti ultimii vizitatori pot fi modificate in functie de cat de aglomerat este turnul.

Arcul de Triumf
In inima unui oras agitat precum Parisul, intr-un cartier unde afacerile, comertul si turismul se imbina perfect
unele cu celelalte, Arcul de Triumf este legat de subconstientul nostru colectiv intr-un mod care depaseste
valoarea sa artistica si arhitecturala. Constructia monumentului ce se dorea a fi un omagiu adus victoriilor
imparatului Napoleon, nu a fost incheiata pana cand batalia de la Waterloo a dus la detronarea sa.

Arcul de Triumf din Paris - Informatii utile
Transport:
La Arcul de Triumf se poate ajunge cu:
Metrou: liniile 1,2 si 6 pana la statia Charles-de-Gaulle-Etoile
RER: Linia A pana la statia Charles-de-Gaulle-Etoile
Autobuz: liniile 22, 30, 31, 52, 73, 92 si Balabus
Pe jos de-a lungul bulevardului Champs-Élysées
Orar:
Arcul de Triumf este deschis spre vizitare de la 1 Aprilie pana la 30 Septembrie intre 10:00 si 23:00 si de la 1
Octombrie pana la 31 Martie intre 10:00 am si 22:30.
Biletele trebuiesc cumparate cu jumatate de ora inainte de ora de inchidere.
Arcul este inchis pe 1 Ianuarie, 1 Mai, 8 Mai (dimineata), 14 Iulie (dimineata), 11 Noiembrie (dimineata) si 25
Decembrie.
Preturi:
Bilete de intrare: 9 € pentru adulti;
5.5 € pentru tineri intre 18 si 25 de ani;
intrare libera pentru cei sub 18 ani.
Adresa:
Place Charles de Gaulle 75008, Arondismentul 8, Paris

Muzeul Luvru
Muzeul Luvru este cel mai vizitat muzeu de arta din lume, un monument plin de incarcatura istorica si un
muzeu national al Frantei. Este un obiectiv turistic central din Paris fiind situat in arondismentul 1 al orasului. In
cadrul muzeului Luvru sunt expuse in jur de 35000 de obiecte de arta din mileniul 6 I.Ch. si pana in secolul al
XIX-lea D.Ch.
Gradinile Tuileries se gasesc in apropierea Palatului Louvre. Palatul Tuileries a fost ars si nu a mai fost
reconstruit dar gradinile sale au fost reamenajate. Cand vremea este frumoasa sunt cu adevarat spectaculoase
si merita vizitate.
Orar:
Muzeul este deschis zilnic de la 9:00 AM la 6:00 PM
Luvrul este inchis in zilele de marti si in datele de 1 ianuarie, 1 mai, 11 noiembrie si 25 decembrie.
Muzeul se inchide mai devreme (la 5:00 PM) in zilele de 24 si 31 decembrie.
In zilele de miercuri si vineri muzeul este deschis pana la 10:00 PM
Intrarea la Louvre este libera in prima duminica din fiecare luna.
Preturi:
9.00 € - bilet de intrare valid toata ziua pentru expozitia permanenta exceptand expozitiile din sala Napoleon.
Acest bilet e valabil si pentru muzeul Eugène Delacroix.
6.00 € - acest bilet este valid de la 6:00 PM pana la 9:45 PM in zilele de miercuri si vineri.
13.00 € - bilet combinat ce asigura acces atat la colectia permanenta cat si la expozitiile termporare.
11.00 € - bilet combinat ce asigura acces atat la colectia permanenta cat si la expozitiile termporare de la 6:00
PM pana la 9:45 PM in zilele de miercuri si vineri.
Persoanele sub 18 ani pot intra gratuit (este necesar un act de identitate).
De asemenea alte categorii beneficiaza de intrare gratuita cum ar fi: persoanele cu handicap si insotitorii lor,
profesorii si studentii la arta.
Vinerea dupa ora 6 p.m. tinerii sub 26 ani beneficiaza de intrare gratuita.
Adresa:
Place du Carrousel, Arondismentul 1, Paris
Transport:
Metrou: Palais Royal - Musée du Louvre (M 1,7)

Notre Dame
Notre Dame nu este chiar cea mai mare catedrala din lume, dar cu siguranta este cea mai faimoasa.
Capodopera gotica este localizata in Île de la Cité, o mica insula in inima orasului. Episcopul Parisului Maurice
de Sully a inceput constructia in 1163. Catedrala trebuia construita in noul stil gotic dorindu-se sa reflecte
statutul Parisului de capitala a regatului francez. A fost prima catedrala construita la o scara uriasa devenind
astfel prototipul pentru catedralele ce s-au construit in Franta in perioada urmatoare, printre acestea fiind
Catedrala din Amiens, Chartres sau Rheims.
Orar:
Catedrala este deschisa zilnic intre 7:45 AM si 6:45 PM
Tururile cu ghid se organizeaza de luni pana vineri si sunt gratuite:
Franceza: de luni pana vineri la ora 2 si 3 pm (exceptand prima vineri din fiecare luna); sambata si duminica la
ora 2:30 pm
Germana: Miercuri ora 2 pm; Sambata ora 2:30 pm
Engleza: Miercuri ora 2 pm; Joi ora 2 pm; Sambata ora 2:30 pm
Spaniola: Sambata ora 2:30 pm
Italiana: Joi ora 2 pm; Sambata ora 11 am
Japoneza: Vineri ora 2 pm
Chinese: Prima si a treia miercuri a fiecarei luni la ora 2:30 pm
Rusa: Miercuri ora 2 pm; Sambata ora 2:30 pm
Sunt disponibile si ghiduri audio intre 9:30 AM si 6:00 PM (duminica intre 1:00 pm si 6:00 pm) iar taxa este de
5.00 €.
Adresa:
6, place du Parvis Notre-Dame 75004 PARIS District : Notre-Dame / Quartier Latin
Transport:
Metro: Cité, St-Michel
RER B si C: Châtelet Les Halles
Autobuz: 21, 24, 27, 38, 47, 85, 96
Preturi:
Vizitarea turnurilor: aprilie-septembrie (10:00 am-6:30 pm),octombrie-martie (10:00 am-5:30 pm) ultima vizita
fiind cu 45 de minute inainte de inchidere. Inchis pe 1 ianuarie, 1 mai si 25 decembrie
Taxa adulti: 7.5 €
Redus (intre 18-25 ani): 4,80 €
Taxa de persoana in cadrul unui grup 5,70 €(peste 20 de persoane in grup)
Gratuit minorilor
Vizitarea comorii catedralei se face de luni pana vineri intre 9:30 am si 6:00 pm, sambata intre 9:30 am si 6:30
pm si duminica intre 1:30 am si 6:30 pm.
Taxa de acces este de 3 €, Redus (pana in 26 de ani,somer) 2 €, Copii intre 6-12 ani 1 €
Cripta, ascunde rezultatele excavatiilor sub catedrala care descopera ruinele vechiului Paris. Intrarea in cripta
este opusa intrarii in catedrala si este deschisa intre ora 10:00 AM si 6:00 PM (inchisa lunea si in zilele de
sarbatoare)
Taxa de intrare in cripta este de 3.30 €, redus 2.20 €, intre 14-26 ani 1.60 € si gratuit sub 13 ani
Tariful de grup este de 16 € (intre 14-26 ani) si 45 €(adulti).

Bulevardul Champs-Elysees
Champs-Élysées e cunoscut in Franta sub numele de "La plus belle avenue du monde" (Cel mai frumos
bulevard din lume) si se intinde de la Piata Concorde pana la Arcul de Triumf. A fost renovat si s-au construit
trotuare largi din granit. Este unul dintre cele mai importante obiective turistice ale Parisului.
Multe evenimente importante au loc pe acest bulevard bine-cunoscut, cum ar fi parada militara care celebreaza
Ziua Nationala a Frantei in data de 14 Iulie, manifestarile din noaptea Anului Nou si finalul celei mai
prestigioase intreceri cicliste, Turul Frantei. Sute de magazine ale unor firme cunoscute in toata lumea,
cinematografe, teatre si restaurante animeaza zona zi si noapte. Champs-Élysées este un motiv foarte bun
pentru a alege un hotel in zona pentru cei ce viziteaza Parisul.
Bulevardul a fost numit Champs-Élysées in 1709. In mitologia greaca Campiile Elizee sau Elysium, erau locul
unde eroii se duceau dupa moarte. Artera are o lungime de doi kilometri si o latime de 80 de metri. ChampsÉlysées se continua dincolo de Arcul de Triumf cu bulevardul Grande Armée. Impreuna ofera o perspectiva de
peste sapte kilometri de la Piata Concorde pana inLa Défense, cartierul de afaceri din vestul Parisului.
Animatia de pe Champs-Élysées a cunoscut cote maxime la sfarsitul secolului 19 si inceputul secolului 20 cand
era plin de magazine de lux si hoteluri. Tot in acea perioada si-a capatat si renumele international, devenind un

adevarat simbol al Parisului.
Dupa o perioada de declin Champs-Élysées a fost renovat la sfarsitul anului 1980 redevenind apoi un loc in
care toata lumea isi doreste sa mearga. Champs-Élysées este una dintre cele mai cunoscute strazi din lume si
din aceasta cauza chiriile pentru spatiile comerciale de aici ajung la peste 1.5 milioane de dolari pentru 100 de
metri patrati.
Pentru a impiedica distrugerea farmecului sau specific, Primaria Parisului a interzis firmei suedeze H&M sa-si
deschida un magazin pe acest bulevard, insa deja exista unul inca din 2009 deschis la numarul 88. In 2008
lantul american de magazine Abercrombie & Fitch a primit autorizatia de a isi deschide un magazin pe celebrul
bulevard parizian.
Resedinta presedintilor Frantei, Palatul Elysées, nu este situata chiar pe bulevard ci un pic mai la nord.
Transport:
Metrou si RER: Champs-Elysées - Clémenceau (M1), Franklin D. Roosevelt (M1), George V (M1), Charles de
Gaulle (M1, RER A)
Adresa:
Intre Place de la Concorde si Arc de Triomphe

Transport Paris

Transportul public in Paris
Transportul public din Paris este asigurat de RATP si include sistemul de metrou subteran, trenurile RER,
autobuze sau autobuzele de noapte, montmartrobus si funicularul din Montmartre, si toate mijloacele de
transport in comun care accepta acelasi tip de bilete si abonamente. Puteti cumpara bilete individuale, pachete
de 10 calatorii sau un Paris Visite Metro Pass, un card special gandit pentru turisti ce ofera transport nelimitat.

Metrou Paris
Sistemul de metrou din Paris este un monument al eficientei ce asigura un transport sigur si rapid pentru mai
mult de noua milioane de pasageri in fiecare zi. Metroul parizian cuprinde peste 200 de km de sine si peste 380
de statii. Prima impresie poate fi neplacuta deoarece vagoanele sunt destul de ingramadite iar statiile pot parea
murdare. Acest lucru se datoreaza probabil si din cauza numarului enorm de pasageri care folosesc reteaua de
metrou din Paris.
Exista 16 magistrale de metrou numerotate de la 1 la 14 si inca doua numite 3 bis si 7 bis, iar directia trenului
este indicata de ultima statie, cea de la capatul liniei. Spre exemplu pe linia 1 trenurile de metrou au directiile
Chateau de Vincennes sau La Defense. O harta a magistralelor de metrou din Paris se gaseste aici. Harti ale
metroului parizian pot fi gasite la centrele de informare turistica dar se gasesc gratuit si in fiecare statie de
metrou.
Pentru a intra la metrou, trebuie sa introduceti un bilet sa treceti prin bariera rotativa si sa ridicati biletul
stampilat pe partea cealtalta a barierei. Pastrati biletul stampilat deoarece in timpul calatoriei s-ar putea sa fiti
nevoiti sa aratati biletul dumneavoastra unui controlor. Puteti schimba liniile pentru a ajunge la destinatia dorita
fara a utiliza un alt bilet.
Metroul din Paris incepe sa circule in jurul ore 5:30 dimineata si se inchide in jurul orei 12:30 noaptea.

Trenurile RER din Paris
Trenuri regionale extind reteaua de transport public din Paris pana in suburbiile orasului. Numite RER, cele
cinci rute de tren sunt idenficate prin literele A,B,C,D si E. Ca si metroul trenurile RER circula de la ora 5:30 am
pana la 12:30 noaptea.
Biletele de metrou pot fi folosite pe trenurile RER numai atunci cand acestea circula in interiorul orasului Paris.
Pentru a calatori in afara Parisului cu trenurile RER este nevoie de achitarea unui alt pret pe bilet. Tarife mai
scumpe pentru RER se aplica si pentru drumul spre aeroporturi, spre Versailles si spre Disneyland Paris.

Autobuze Paris
Rutele autobuzelor din Paris sunt si ele numerotate si incep sa circule dupa ora 6:30 am. Ultimile autobuze
pleaca de obicei de la capat la 20:30 si la 21:30 dar mai exista cateva linii care circula pana la jumatate de ora

dupa miezul noptii – acestea sunt indicate in statiile de autobuz. Exista si autobuze de noapte, numite
Noctambus, care circula din ora in ora intre Chatelet si principalele porti de intrare ale Parisului. Aceste
autobuze nocturne din Paris circula intre orele 1:00 si 5:00 dimineata. Autobuzele nocturne sunt identificate prin
litere si nu prin numere cum sunt cele care circula ziua.
Harti ale rutelor de autobuz exista in statii si in autobuze. Majoritatea adaposturilor din statiile de autobuz au
afisat numele statiei pentru a va ajuta sa identificati mai usor locul in care va aflati. Daca in statie sunt foarte
putini oameni care asteapta autobuzul trebuie sa faceti semn soferului sa opreasca.
O ruta speciala de autobuz numita Montmartrobus, linia numarul 64, circula numai in cartierul Montmartre. Taxa
pe aceasta linie este aceeasi ca pe toate celelalte. Funicularul din Montmartre circula pana in varful dealului
spre Basilica Sacre Coeur. Si la urcarea si la coborarea cu funicularul este nevoie de cate un bilet.

Tarife transport Paris
Un bilet pentru orice mijloc de transport in comun din Paris costa 1.5 € si poate fi cumparat de la soferii de
autobuz sau de la ghiseele din metrou. Un pachet de 10 calatorii, numit carnet, ofera o oportunitate buna de a
face ceva economii deoarece costa 11.10 €. Aceste carnete pot fi cumparate din statiile de metrou, din unele
statii de autobuz, de la unele magazine in special cele de tigari sau de ziare care au semnul RATP.
Pentru o calatorie cu metroul este nevoie de un singur bilet chiar daca schimbati linia, insa cu autobuzul este
nevoie de un bilet pentru fiecare linie. Unele autobuze au tarife mai mari. Orlybus costa 5.5 € iar Roissybus
costa 8 €. Preturile pentru Noctambus pot varia si pot fi cumparate numai din autobuz.
Trenurile RER pot fi folosite cu biletele de metrou pentru a calatori in interiorul Parisului, dar tarifele pentru
calatorii spre suburbii variaza in functie de destinatie si este nevoie sa cumparati un bilet pentru fiecare
calatorie.

Paris Metro Visite Pass
Prin achizitionarea unui permis special numit Paris Visite puteti evita sa stati la coada pentru a cumpara bilete
de fiecare data. De asemenea nu trebuie sa va calculati mereu banii pentru bilete. Un permis Paris Visite ofera
posesorului un numar nelimitat de calatorii pe toate mijloacele de transport din Paris, inclusiv metrou, RER,
autobuze, autobuzul Montmartre si funicularul si chiar pe trenurile SNCF din Ile de France.
Permisele sunt valabile pentru 2,3 sau 5 zile consecutive si pentru 3 sau 6 zone. Posesorii unui astfel de
permis beneficiaza si de reduceri de pana la 35% la o serie de obiective turistice si atractii.

Shopping la Paris

Sfaturi pentru cumparaturi in Paris
Paris poate fi numit foarte usor raiul cumparaturilor si este unul din marile centre de moda din lume alaturi de
Londra, New York sau Milano. Magazinele de Haute Couture de pe strada Faubourg Saint-Honoré si bulevardul
Montaigne din arondismentul 8 ii pot face pe impatimitii cumparaturilor sa se simta ca acasa in Paris. Pantofi,
genti sau alte produse din piele de cea mai buna calitate pot fi gasite pe strada Grenelle din arondismentul 6.
Imbracamintea si incaltamintea care stabileste cu adevarat standardele modei in intreaga lume, se afla pe
strada Etienne Marcel si in Place des Victoires la granita dintre arondismentele unu si doi. Printre cele mai
cunoscute magazine sau case de moda de Haute Couture si bijuterii se numara: Cartier, Celine, Chanel,
Christian Dior, Christian Lacroix toate in arondismentul 8 si Piaget sau Yves Saint Laurent in arondismentul 16.
Multi sunt de parere ca Champs-Elysees care a fost pentru multa vreme bastionul modei si bunului gust a
decazut intr-un amalgam de restaurante fast-food, banci, birouri ale companiilor aeriene, mall-uri sau
cinematografe care au ca principala tinta turistii ce asalteaza zona. Exceptii ale acestei tendinte de
transformare raman Parfumeriile Guerlain, care afiseaza un decor specific inceputului de secol trecut, sau
Magazinul Virgin Records, un adevarat mamut in vanzarea de muzica. Les Halles este un centru de
cumparaturi subteran cu peste 180 de magazine legate intre ele printr-un labirint de scari rulante si lifturi ce
este garantat ca poate da dureri de cap oricui. Aici puteti gasi haine dupa ultimele tendinte in moda la preturi
acceptabile.
Pentru o experienta placuta la cumparaturi, poate fi vizitata oferta imensa de magazine ale celor doua centre
comerciale celebre si rivale de pe bulevardul Haussmann din arondismentul 9: Printemps si Galeriile Lafayette,
ce se gasesc unul langa altul. La Samaritaine (19 Rue de la Monnaie, arondismentul 1 - intre Les Halles si Pont
Neuf) este un complex de magazine organizat pe cinci etaje si care se lauda ca este locul unde "on trouve

tout". Bazar de l'Hôtel de Ville - BHV, este situat in arondismentul 4 si este un loc unde se gasesc mai mult
lucruri practice cum ar fi mobila, decoratiuni, corpuri de iluminat sau piese auto. Cu toate acestea se pot gasi si
haine sau alte accesorii vestimentare.
Unul din locurile cele mai cunoscute unde pot fi gasite adevarate comori este targul. Parisul are trei astfel de
targuri care dateaza inca din cele mai vechi timpuri si sunt situate in jurul vechilor porti ale orasului.
In Paris exista un numar in continua crestere de supermaket-uri dar multi dintre parisieni inca prefera sa-si faca
cumparaturile alimentare in magazinele mici, specializate pe un anumit tip de produs; brutarii (boulangeries),
macelarii (boucheries), magazine de brazeturi (fromageries), etc. Si pietele sunt frecventate de majoritatea
parizienilor din simplul fapt ca ofera produse ceva mai ieftine. Se spune ca intr-o saptamana poti merge in 58
de piete diferite in Paris. Istoricii spun chiar ca prima piata a aparut in Ile de la Cite in secolul al V-lea. Trebuie
totusi sa tineti cont ca majoritatea pietelor sunt deschise destul de putin, in general de la 7:00 a.m. la 13:00
p.m. iar lunea sunt mereu inchise. In supermarketuri puteti gasi pe langa alimente de larg consum si vinuri sau
alte bauturi alcoolice mai ieftine.
Orice ati cauta sa cumparati, Parisul este probabil cea mai potrivita destinatie, deoarece magazinele reprezinta
o parte integranta din identitatea culturala a orasului. Cei destul de norocosi sa viziteze Parisul la inceputul lunii
ianuarie sau iulie, pot benefecia de reducerile substantiale ce se fac in aceste perioade pentru o gama foarte
variata de produse.

