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 تحتوي باریس على افضل نظام للمواصالت .

ربما كان الفندق المقیم بھ بالقرب من احد مراكز 
 التسوق او المطاعم او المقاھي ، ربما كان بامكانك المشى قلیال لمشاھدة ھذه المعالم .

 
االفضل قبل الشروع في الذھاب االستعانھ بالفندق المقیم بھ لتزویدك  بخریطة عن االماكن التي من الممكن 

 الذھاب الیھا سیرا على االقدام  .
 

اذا كنت ال تحبذ الذھاب بالمترو او التاكسي فانھ یوجد الكثیر من الجوالت السیاحیة ، التي تنقلك من مكان 
 اقامتك ثم تعیدك مرة اخرى ، وھي ارخص بكثیر باالضافة إلى انھا  اكثر  ثقة ودرایة باالماكن السیاحیة .

 
 بالنسبة لقصر فیرساي فاننا ننصح على وجھة الخصوص بالذھاب مع الجوالت السیاحیة المحلیة .

 
 ھناك عدة مواصالت نذكرھا بالتفصیل لیتسن للجمیع االستفادة من ھذه المعلومات .

 
 -الباص :

 
اذا لم تكن على درایـــة،  كافیــة 

بمدینة باریس وال تتحدث الفرنسیـــة 
ولیس لدیك صدیق على االقل على 

درایة بھا ، اذا لم تتوفر لدیك اي من 
ھذه الشروط  فاننا ننصحك بعدم 

 استخدام الباص .
 
 
 

 -المترو :
 

یعتبر مترو باریس من المــواصالت 
االفضل في العـــالم بالنسبة للمترو ، 

وتنتشر المحطـــات في ارجــاء 
 المدینة ، فكن على یقین تام بانھ بالقرب من الفندق المقیم بھ توجد احدى ھذه المحطات .

 
في اول استخدام لك للمترو سوف تشعر بصعوبة الموضوع ولكن مع تكرار المحاولة سوف تدرك مدى سھولة 

 استخدام المترو .

  

 المواصالت 
Transportation 
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مترو باریس لدیة مسارین احدھم 

مسار  RERالسریع والذي یتمثل في 
ھذا المترو إلى مناطق مختلفة في 
باریس ، حتى االماكن البعیدة عن 
المدینة باالضافة إلى  انھ مسارة 

 یتجھة إلى دیزني الند .
 
 
 
 

مسارة یتمثل في جمیع   Metroاالخر ھو 
 المناطق السیاحیة حیث یستخدم ھذا المترو .
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جمیع المحطات یمكنك مشاھدة عالمة المترو او سوف ترى 
RER . 

 
محطة ، وتتمیز  384مسار و  16یتمثل مترو باریس في 

جمیع المسارات بوضع الوان مختلفة لمعرفة خط المسیر مع 
وضع االسماء كذلك ، بذلك یصبح االمر اكثر سھولة بالنسبة 

 لك .
 

 -تذكرة :
 

یمكنك شراء التذكرة من شباك التذاكر او من الجھاز اآللي  
للتذاكر ، دائما احرص على وجود العمالت النقدیة الصغیرة 

 معك .
شراء تذكرة للمترو یعني استخدامھا لجمیع المسارات سواء 

 كان ھذا المسار قریب او بعید بنفس السعر .
 یورو 1:60سعر التذكرة   للبالغین 

 االطفال سعر التذكرة النصف .  

 

 مدخل محطة المترو  
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ال تلقي بالتذكرة  في سلة المھمالت حتي تصبح  
 خارج المحطة .

اذا كنت ترید معرفة اي مسار ترید الذھاب الیھ ، 
فاننا نصحك باتباع المسار من اول نقطة إلى اخر 

نقطة ، اوال  شاھد  الخریطة واختر   وجھتك 
 ومشاھدة لون  الخط الذي یتجھة إلى مقصدك .

عندما ترید البدا فان القطار یكتب علیھ اسم اخر 
محطة فیمكنك بعد مشاھدة مسیر المترو في الخریطة 
العامة تحدید وجھتك ومعرفة اخر محطة یتجھة إلیھا 

 مسیر القطار .
في جمیع المحطات یمكنك الحصول على خریطة 

 خاصة بالمترو ومساراتھ .

  

Carnet                یمكنك شراء التذكرة من شباك التذاكر او الجھاز االلي  تذكرة المترو 

 

انتبھ لذلك:  المترو عند الوصول ال یفتح ابوابة تلقائیا 
، لذلك على الراغبین في الخروج منھ فتحة عن 

 طریق ھذه القبضة الموضحة في الصورة . 

 

تذاكر  10وھي عبارة عن    Carnetیمكنك شراء 
 مع بعض وبسعر اقل 

 یورو  13قیمتھا للبالغین 
 یورو  7لالطفال 



 

 

Sortie  =  لجمیع مسارات المترو رقم مختلفة بلون مختلفة لیسھل على الجمیع  مخرج
 معرفة ذلك  
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 سیارة االجرة (التاكسي )
 

یورو ، كل كیلو   2.35في باریس یبدا عدد التاكسي من 
 یورو .  0.90متر 

 
اشخاص ، اما في حالة  3یسمح  استخدام التاكسي 

كانوا اربعة فانھ یتوجب دفع زیادة على السعر بعد 
 یورو  .  2.75الوصول للجھة المقصودة    

 
 

في حالة كانت لدیك حقیبة واحدة فان نقلھا  مجاني ، اما 
یورو عن  1اذا جاوزت الحقیبة الواحدة فان علیك دفع 

 كل حقیبة . 
 
 

عندما یكون ضوء التاكسي مضیئ فھذا یعني بانھ لدیھ 
زبائن ، وفي حالة عدم اضاءتھ فھذا یعني بانھ فارغ 

 ومستعد لنقل زبائن .
 

ننصحك بعدم وضع التذكرة في سلة المھمالت حتى تصبح  خارج المحطة ،  اذا حدث وشوھدت  
 یورو فانتبھ لذلك . 25إلى  50بدون التذكرة فذلك یتوجب علیك غرامة من 

 
یرجاء منك اذا كنت 

ترید استخدام 
سیارة االجرة ، 

الطلب من احدھم 
مساعدتك في كتابة 
وجھتك ، وتقدیمھا 
لسائق التاكسي اذا 

كنت ال تجید 
 الفرنسیة . 

 

 




