
   See Dunia - Parisباریس                                             -شوف الدنیا  

 
 تحتوي باریس على مطارین ھما مطار 

 
 Orlyاولي الدولي  -1
 
 شارل دیغول -2
  Charles De Gaulle Airport 
 
 

اكثر الخطوط للدول العربیة تھبط رحالتھا  
على  مطار شارل دیغول ، فقط البعض منھا 

یھبط في مطار اولي ومن ھذه الدول التى 
اما  -المغرب  -تھبط على مطار اولي تونس 

الجزائر فتھبط رحالتھا على المطاریین بحد 
 . سواء 

 
 
 
 

 Charles De Gaulle Airportمطار شارل دیغول              
 

 .كیلو متر شمال شرق باریس  30یعتبر من اكثر المطارات ازدحام بعد لندن ، و االكبر في فرنسا و یقع على بعد 
 

یحتوي على جمیع التجھیزات الحدیثة 
باالضافة للمواصالت ، والتي تنقلك إلى باریس 

 .وكذلك إلى المدن االخرى في فرنسا واوروبا 
 
 

ترمنال واغلب الدول  3یوجد في ھذا المطار 
والبعض  2العربیة تھبط رحالتھا على ترمنال 

اما البعض فانة یغادر من  1منھا على ترمنال 
 . 1ترمنال 

 
 
 

 
  Paris Airportsمطارات باریس                   
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تیقن من المبنى  الذي سوف تغادر : لطفا 
 .منھ 

 
 

 -:كیف تذھب من المطار إلى باریس والعكس 
 
 

اذا  كنت ذاھب عن طریق الجوالت السیاحیة 
فانك سوف تجد من ینتظرك في المطار ، فھي 

 .تتكفل بھذا االمر 
 
 

اما اذا كانت رحلتك دون جوالت ،  فان من 
االفضل بعد ھذه الرحلة الطویلة الذھاب بالتاكسي من المطار ، إلى باریس خاصة اذا كانت لدیك حقائب ثقیلة  ،  او 

 .كنتم شخصین واكثر  
 

ویستغرق من الوقت باستخدام ، سیارة 
االجرة من المطار إلى قلب المدینة ، حوالي 

 . دقیقة  40
 

وقد تم تطبیق نظام السعر الثابت ، لسیارات 
، وذلك بالنسبة من  2016االجرة من عام 

المطار إلى قلب المدینة ، حیث یتراوح ما 
 .إلى قلب باریس ) یورو ( €    55إلى €   50بین من   

   
ال تتفاعل مع بعض االشخاص الذین 

یدعون بانھم سائقي سیارة اجرة ، في 
المطار بل علیك الذھاب إلى الموقف 

 .المخصص لذلك 
 
 

: اذا كنت ترید الذھاب بالقطار او المترو 
یتجة من   Bمسار     PERفان قطار  

المطار إلى باریس ، ویمكنك مشاھدة 
 .عالمة القطار او السؤال عنھ 

 
 
 

یحتوي المطار بدخلة على 
قطار مجاني ینقلك ما بین 

المباني الثالثة ، وھذا القطار 
 CDGVALھو 
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اما اذا كنت ترید الذھاب عن طریق الباص فان الخطوط 
الفرنسیة یوجد لدیھا باص تابع لھا وھو ینقلك إلى مركز 

 .یورو  15مدینة  باریس بقیمة حوالي 
 
 
 

    Orlyكما یوجد باص اخر ینقلك إلى مطار اورلي الدولي 
 .یورو تقریبا  18بسعر 

 
 

ینقلك إلى اوبرا باریس    Roissyكما یوجد باص اخر ھو 
 .یورو تقریبا  10فقط 

 
 

اما اذا كنت مع عائلتك فیمكنك الذھاب بالمینى باص حیث 
 ینقلك إلى مكان اقامتك 

 .یمكنك التواصل مع ھاتان الشركتان للمیني باص 
 
 
1– Paris Airport Shuttles  
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.paris-airport-Shuttles.com  

 
2– Paris Shuttle  
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.paris-shuttle.com 

 
 

 . یتوجب علیك الحجز المسبق للمینى باص 
یورو تقریبا كحد  17السعر في الغالب لكل فرد 

 .اقصى 
 

 

 

 

 .یجب ان تعرف بان الطعام او شراء اشیاء اخرى من المطار یكون غالي السعر جدا 
دقیقة واحیانا في حالة االزدحام ربما  45اما الوقت المستغرق من المطار للوصول إلى باریس فھو 

 .  یستغرق وقت اكثر من ذلك 

www.paris-airport-Shuttles.com
www.paris-shuttle.com
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یستخدم في المطار كذلك القطار السریع المعروف ب 

TGV  ویوجد كذلك لھ محطة حیث یمكنك استخدامة
لیس فقط الذھاب إلى مركز باریس بل حتى الدول 

 .االوروبیة االخرى 
 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.tgv-europ.com  

 
 
 
 
 
 

 Orlyمطار 
 مطار اورلي 

یعتبر اقدم مطار في باریس یقع على بعد 
كیلو متر جنوب باریس ، یحتوي على  18

 .العدید من الباصات وكذلك القطارات 
 

شركة الخطوط الجویة التابعة للباصات في 
المطار ، تتجھة إلى مدینة باریس في 

یورو ، االفضل اذا كانت لدیك  10غضون 
حقائب الذھاب بسیارة االجرة والسعر سوف 

 . یورو  25إلى  40یكون حوالي من 
 
 

 -:اشیاء نذكركم بھا 
انتبھ عند االنتھاء من معاملة الحقائب 
واالستعداد لمغادرة المطار فان البعض 

سوف یعرض علیك المساعدة اذا كنت ترید 
تاكسي ، االفضل كلمة شكرا ثم االنصراف ، 

 .او عدم التوجة لما یعرض علیك  
 
 
 

 -:لمزید من االطالعات  للمطاریین 
 

www.aeroportsdeparis.fr 
 

 

 

 

 مطار اورلي 

مطار شارل دیغول    

www.tgv-europ.com
www.aeroportsdeparis.fr



