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 Paris   باريس– فرنسا
  

  
 :الوصول لباريس

 
من ) مجانا ( باريس من المطار مباشرة عن طريق القطار ، حیث تستقل الباص  يمكنك أن تصل إلى

   . محطة الباصات القريبة ، وتأخذ القطار إلى المحطة التي تكون بجانب فندق المطار إلى
  
  

 :باريسنبذة تاريخیة عن 
 

 المدينة كانت في جزيرة تنشئحده من احب المدن في العالم ، د واتع باريس، عاصمة فرنسا ،
بعد ذلك تطورت المدينة و تمددت  (Ile de la Cite) السین باسم الي دا ال سات صغیرة وسط نھر

 (Place de la Concorde) النھر ، فمن اللوفیر الي برج ايفل او من بلیس دي ال كونكورد على ضفاف
 .(Notre-Dame) الي نوتري دام

 
السین ، الجزء االوسط من ضفاف النھر تعد االجمل  تطور المدينة و تاريخھا من الممكن رؤيته من نھر

  .التمتع بجمالھا لمن يرغب في السیر في المدينة و
 

 من قبل ھوسمین في المصممة  من ضفاف نھر السین يغلب علیة الشوارع و الطرقاأليمنالجزء 
 .القرن التاسع عشر

 Arc de) الي قوس النصر (Louvre) الشارع الممتد من اللوفر  حركة ھوأكثرھاذه الشوارع و  ھأجمل
Triomphe) يةزلاللی المخترقة (Elysees). 

 
الواقعة اسفل ما يشبة المرتفع  (Montmartre quarter) و على النقیض فان منطقة مونتیمارتري

 .ت العنب تحتفض بالطابع الريفي للمدينةو شتال الصغیر بشوارعھا الضیقة و ساللمھا و حدايقھا
 

الن جمال المدينة الحقیقي يظھر باللیل اكثر . مسمي مدينة النور لذلك فان باريس تستحق و بحق
 .تتالال انوارھا الساطعة من النھار عندما

  
 كلما والتي... الجذابة التي ال ُيمل جمالھا ھي واحدة من اجمل عواصم العالم، اشبه بالمرأة الجمیلة

ھي عاصمة النور واالناقة باريس، ابرز وصفین لھذه . جديدة نظرت الیھا اكتشفت فیھا مواطن جمال
، باريس ال تمل وكلما زرتھا قدرت مدى الجمال الذي Charme عاصمة لديھا كما يقال انھا.. المدينة

 ومقاھیھا... شوارعھا وجاداتھا تختزنه في
 
ھذه  داتھا الواسعة وساحاتھا التي تعج بالمقاھي، حتى اصبحتما يمیز العاصمة الفرنسیة جا ابرز

. اضفت علیھا روحًا ممیزة االخیرة جزءًا ال يتجزأ من العاصمة ومرادفًا للطابع الخاص الذي تتمتع به، كما
ولیس من المستغرب . ال نجده في كل بلد ما... وابرز میزة لھذه المقاھي، ان غالبیتھا على االرصفة

 العاصمة الفرنسیة استقدمت من" مقھى الرصیف"رة ان تكون فك
اجمل جادة في العالم ـ باعتراف  ولننطلق من. ولكل واحد مرتادوه... وراء كل مقھى باريسي قصة

. الثامنة وتمتد من مسلة الكونكورد لغاية قوس النصر كثیرين ـ جادة الشانزيلیزيه التي تقع في الدائرة
معالم الشانزيلیزيه،ويقع في  الذي اصبح احد ابرز) فوكتس Fouquets من ابرز مقاھي الجادة، مقھى

 من الشانزيلیزيه، وموقعه استراتیجي جدًا اذ 99مقربة من قوس النصر وتحديدًا في  اخر الجادة على
 ويستمد ھذا المقھى شھرته، نتیجة موقعه. زاوية، تشكل المفرق نحو جادة جورج الخامس يحتل

ما ... لغاية المسلة  الذي يتیحه، اذ يسمح برؤية الجادة باكملھا من قوس النصرالفريد والمنظر الرائع
سیما العرب، اذ عندما تمر بقربه  وال.. جعله مقصد نخبة السیاح الذين يزورون العاصمة الفرنسیة

اكثر من رؤية " الحیاة"و" األوسط الشرق"خالل شھري اغسطس وسبتمبر تلمح العرب وجريدتي 
 .فإن قلة تعرف قصته" الفوكتس"كان كثیرون يعرفون  واذا". الفیغارو"او " الموند"صفحون الفرنسیین يت
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خالل  ، استقر لويس فوكیه على الرقم التاسع والتسعین من جادة الشانزيلیزيه، من1899العام يف

 LeFouquets ھذا المقھى الجديد حمل اسم. شرائه مقھى صغیر على زاوية جادة جورج الخامس
عند وفاة مؤسسه لويس  .نظرًا للموضة االنكلیزية المسیطرة على العصر آنذاك)  السم المالكنسبة

االمثل للقاءات الممیزة لالغنیاء، الذين  فوكیه، تم شراء المقھى من لیوبول موريیه، الذي جعله المكان
 .يمتلكون االسطبالت

الملتقى الرفیع لكل "ي اراده شراء المقھى من قبل موريس كازانوفا، الذ ، تم1976وفي العام 
صديقه جورج كرافن، استضافا امسیات مولییر وسیزار، باالضافة الى العديد من  ، ومع"باريس

 االدبیة والثقافیة وادب المائدة، والجدير ذكره ان الفوكتس لطالما حاز على العديد من النشاطات
 .الجوائز االدبیة

 
رسمیًا ارفع مكان في الثقافة  الفرنسیة كما اعتبرُسجل الفوكتس في سجل االثار التاريخیة 

 الفوكتس اذ تم شراؤه من قبل مجموعة  محطة ملفتة في تاريخ1998وقد شكل العام . الفرنسیة
LucienBarriere وتم تجديده في صیف العام ) المطاعم والمقاھي المالكة لعدد من) (لوسیان باريار

حتفل باعادة افتتاحه بمئويته في الثامن والتاسع من لی JGarcia ، من قبل مھندس الديكور1999
 1999. نوفمبر في العام

على رصیف  والیوم يقع مقھى فوكتس ضمن طابقین باالضافة الى الباحة الخارجیة الواقعة
في الطابق االول  يخیم على ھذا المكان الطراز الكالسیكي العريق، ويقع المقھى. الشانزيلیزيه

مقاھي العاصمة  ويعتبر مقھى ومطعم فوكتس من ارفع وارقى. لثانيوالمطعم في الطابق ا
المدخل لوحة تضم اسم النجم وعام  ولطالما زاره العديد من النجوم، والجدير ذكره انه عند. الفرنسیة

  .زيارته
  
  

  :التنقل في باريس
بین  سبهسوى أن يختار الوسیلة التي تنا يمكن لسائح أن يتنقل في باريس بكل سھولة وما علیه

متناول األيدي  التاكسي أو الباص أو المترو، وھذه الوسائل الثالثة متوفرة بسھولة ويسر وھي في
 .في كل مكان في باريس

 :التاكسي
أرقام ھواتفه في كل مكان في باريس وفي مكاتب االستقبال في  ھناك التاكسي الخاص الذي تتوزع

 له ويطلب تاكسي له، ثم ينتظره في أماكن الراكب بالمكتب الرئیسي الفندق، يمكن أن يتصل
وسیصل إلیه في دقائق أو ينتظر بعض سیارات األجرة التي يمكن أن ' تاكسي' مخصصة مكتوب علیھا

التاكسي  أصحابھا مع القانون ويقفوا لمن يشیر إلیھم في الشارع ولكنھا قلیلة، وعلى راكب يتسامح
حال حدث أي  رة ألنه المرجع لرجال الشرطة فيأن ينتبه إلى الرقم الموضوع في مقدمة السیا

 .شيء
 :الباص

في كل المواقف الخاصة بالباص، حدد  خارطة استخدامات الباص في باريس سھلة جدا وھي متوفرة
إلیه، ثم ابحث عنه في الخريطة سواء التي بین  وجھتك على الخريطة والمكان الذي تريد أن تذھب

اللون المناسب الذي يتوقف في المحطة قرب المكان الذي  بعيديك أو الملصقة على الموقف، وات
يستخدم الباص في الذھاب من المطار والیه، سواء من مطار شارل  تقصده، ويمكن للمسافر أن

ومن مطار أورلي اسم  Operaولونه أزرق غامق وينطلق من محطة ORISSYBUS ديغول اسم الباص
أجرة الباص داخل باريس  .Denfent-Rochereau حطةولونه أصفر فاقع يبدأ من م ORLYBUS الباص
 .يورو نصف

 :المترو
يبدأ عمله الساعة الخامسة فجرا  يعتبر المترو من أكثر وسائل النقل استخداما وشھرة في باريس،

واستخدامه من أسھل الوسائل التي يلجأ الیھا  ويستمر إلى الساعة الثانیة عشر منتصف اللیل،
فیھا بحیث تكون قريبة من المكان الذي تقصده، وابحث عن  التي تريد أن تنزلالسائح، اختر المحطة 

اللون الموجود في خارطة المترو، ثم حدد االتجاه بالنظر إلى آخر محطة  القطار الذي يمر بھا حسب
المترو  باللون لتركب االتجاه الصحیح، ألن المترو ذو اتجاھین متعاكسین، ويمكن استخدام مشار إلیھا

 .الموضح في الخارطة الذھاب إلى مطار شارل ديغول أو أورلي وھو القطار ذو اللون الزرق العريضفي 
 .  يورو1.25سعر تذكرة المترو 
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 :تأجیر سیارات
 باريس شركات عالمیة لتأجیر السیارات، يمكن التعامل معھا من الكويت، كما تتوفر لھا تتوفر في

 عاني منھا المستأجرون دائما ھي عدم توفر مواقفمكاتب في المطار، ولكن المشكلة التي ي
في  للسیارة في المكان الذي يريده السائح، لذلك يفضل أھل باريس استخدام المترو أو الباص

  .تنقالتھم توفیرا للوقت
  
   

  :السكن في باريس
 

 والي عنده بالنسبة للسكن في باريس فھو متفاوت األسعار ، صدقوني الفقیر يستطیع أن يسكن ،
يسكن فیھا أي  توجد بعض الفنادق الصغیر ذات النجمة الوحدة ويمكن أن. فلوس ممكن أن يسكن 

 -FOUR SESON - الفصول األربعة( شخص وبأسعار معقولة ، كما توجد فنادق ضخمة وغالیة مثل 
  . وھي فنادق فخمة وجمیلة وموجودة في شارع جورج الخامس ) جورج الخامس

 
عبارة عن سويتس ونظیف   يورو وھو فندق140سعر اللیلة  FRASEF SUITES LA DEFENSE فندق

  نظیف س وھو فندقینوجمیل ولكنه خارج باريس القديمة في منطقة الالديف
 

األسبوع ممكن بكون بـ   يورو وفي أيام71سعر اللیلة في نھاية االسبوع  HOTEL D,ESPAGNE فندق
يكلمه أحد بالعربي ، ويعمل  ر وال يحب أن يورو ، مدير الفندق شخص لبناني ولكنه مغرو64

   باالستقبال شخص تونسي إسمه وسیم وھو لطیف جدا
 

  يورو250ويقع على شارع ريفلي وھو من فئة الخمس نجوم وسعر اللیلة فیه  REGINA PARIS فندق
 : ولكنه فندق رھیب وفظیع وغاية في األناقة وعنوانه الكامل

2 PLACE DES PYRAMIDES –75001 – PARIS  
  

  S.B .M " فندق دوباريس
  موقع الفندق مونتیكارلو میدان كازينو

 م علي شكل قصر رائع باناقته الكالسیكیه العريقه 1864باريس الذي بني في عام  احتفظ فندق دو
 بات معلما رئیسیا يستحق الزيارة واشتھر الفندق بفخامته وتطورة مما يجعل منه المكان بحیث

مطار نیس كورت   كیلو متر عن30تي بالنسبه الكثر النزالء تطلبا ويبعد الفندق قرابه االمثل لالقامه ح
  دازور الدولي

  علي البحر ووقوعھا في جناح خاص من الفندق الغرف المطله علي البحر تمتاز ھذه الغرف باطاللھا
 
  

  S. B . M فندق ارمیتاج
  الفندق مونتیكارلو میدان بومارشیه موقع

الذاخرة بالحیويه كما يمتاز ھذا الفندق التقلیدي الفاخر   يقع في منطقه برينسیبالیتيفندق متالق
 كیلو متر 30علي ساحل البحر االبیض المتوسط وھو يبعد مسافه  باطاللته علي شباك محمد علي

  الدولي عن مطار نیس كورت دازور
 

  فندق لوماتروبول باالس
  وموقع الفندق مونتیكارلو میدان الكازين

وتحديث في قلب  يقع ھذا الفندق التقلیدي الفاخر واالنیق الذي خضع مؤخرا العاده ترمیم وتجديد
 26والمقاھي وھو يبعد مسافه  امارة مونتكارلو بالقرب من العديد من متاجر االزياء المطاعم الفاخرة

  كیلو متر عن مطار نیس كورت دازور الدولي
 

Design Hotel Elysees Regencia Paris  
Elysees Regencia Paris - 41 avenue Marceau - 75016 PARIS -   

Tel: +33 1 47 20 42 65 / Fax: +33 1 49 52 03 42) تقدر تختار لون الغرفة وھو احد فنادق البوتیك(  
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  :الشقق
  
  

  في شقق في الشانز 
Fraser Suites Le Claridge Champs-Elysées  

  
  و ھذه عند برج ايفل

Adagio City Aparthotel Paris Haussmann Champs Elysées  
  

  و ھذه قريبة من الشانز على شارع ھوسمان
Adagio City Aparthotel Paris Tour Eiffel  

  
  و ھذه عند قوس النصر

Citéa Tilsitt Etoile - Champs Elysées  
  

  
  
  :نزه في باريسالت
 

تمتلك كثیر من المال ، ولكن يجب أن تكون  باريس لمن أراد أن يتمشى فیھا ال يجب علیك أن تكون
حتى أعزكم اهللا إذا . الكثیر وھذا ما لمسته أنا في باريس  بخبرة واسعة أن تنفق القلیل وترى الكثیر

  ... فالحمامات متوفرة في الطرق وبالنقود احتجتم لقضاء الحاجة
 يورو ، يمكنك أن تزور باريس كلھا دون تحديد مرات 15بسعر  فمثال بشراءك لبطاقة مترو لمدة أسبوع

   الدخول إلى المترو
 

  خريطةالزم تكون معاك 
 

. القطارات تستطیع أن تزور عدة أماكن في باريس  يعني بخريطة واضحة ومعرفة طرق االنتقال وتغییر
ينقسم إلى  منه من المسلة المصرية عبر الشانزلیزيه الذيفتذھب إلى میدان الكونكورد وتمشي 

المليء بالمحالت  قسمین ، ال ترى فیه إال القلیل من العرب حیث يتجمعون في القسم الثاني
  قوس النصر التجارية ، وصوال إلى

 
 

  :رحالت التور السیاحیة
  : ار معقولة مثالوبأسع توجد رحالت لمدة يوم كامل شاملة المواصالت ويأخذوك من الفندق

 
 يورو 118رحلة يوم كامل إلى بروج بقیمة 

  
الشانزلزيه وايضا له محطة فى الحى السابع عند قبر نابلیون وعدة  سیاحى يتم ركوبه من BUS يوجد

اكثر ويذھب  وھذا يدور لكل المزارات التاريخیة فى حوالى ساعة او الركوب منھا محطات اخرى ممكن
المعالم االثرية فى باريس وھذا  واللوفر وكل، ويلف لقوس النصر ، والشانزلزية ، را الى برج ايفل و االوب

عن  إستريكس مالھي جمیله وتبعد) مدينة مالھي(حديقة  ... لطیف وممكن ان تركبیه واسرتك
  كیلومتر36وسط باريس 

  
بالباص وھناك  لةإذا كنت ال تحبذ المشي أو التجد القدرة علیه الكتشاف باريس ؛ ممكن أن تأخذ رح

 مكتبین األول اسمه الكثیر من المكاتب السیاحیة الموجودة في باريس ، أنا مثال تعاملت مع
 ( PARIS VISION) ألن سماعات الباصات  ويقع على شارع ريفولي في الوسط وأنا أنصحك به

ن مكاتب يفتقده الكثیر م الخاصة به تحتوي على اللغة العربیة في شرح معالم باريس وھذا ما
حیث ال يعتمدون اللغة العربیة مع .. (CITYRAMA ) السباحة ھناك مثل المكتب الذي بجانبه واسمه

  . )  يورو فرق5-1يعني ( أسعاره قلیل أرخص  إن
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 يورو للشخص الواحد 20-15وال تنزل من الباص وسعرھا من  رحلة الباص ممتعة وقصیرة نوعا ما
  : حصرا ور على أشھر المناطق السیاحیة مثال الوالمر وتشمل زيارة باريس بالباص

 
 – برج إيفیل – قوس النصر – شارع الشانزيلیزية - ساحة الكونكورد–فیندوم   قصر–میدان األوبرا 
  .  شارع باريس اانت جیرمان– جامعة السوربون –كاتدريلیة نوتردام  – متحف اللوفر
 حیث أن الباص مجھز بسماعات لكل شخص مع مرورا بالباص دون النزول مع شرح ، كل ھذا طبعا

   يا بالش.  يورو 15كل ھذا بـ . عربیة أو إنجلیزية أو بأي لغة تريدھا  ترجمة
 

 أن تأخذ الكثیر من الرحالت عن طريق ھذه المكاتب ، ولكني ال أنصح أن تأخذ أي رحلة كما يمكن
أما . لوحدك  ولكن خذ ھذه الرحالتداخلیة طويلة ، حیث أن عندھم رحالت لبرج إيفل وقوس النصر ، 

  . الرحالت الخارجیة فخذھا مع المكاتب
 
  

  للكبار والصغار .. مدينة مائیه روعه Aqua Boulevard اكوا بولفار
 
  

سیاحیه في النھر على سفن اسمھا باتیموش تاخذ فیك   كیلو جزر فیه رحالت13طوله : نھر السین
 م تضرب فیھا عشوه رايقهمطاع وفیه سفن فیھا.. لفه على النھر 

  croisière Bateaux-Mouche )لمدة ساعتین( مركب تمشى بطول النھر فى نھر السین  يوجد ايضا
 المعالم الباريسیة وھى رحلة أيضا الرحلة ھذه  خاللوتشاھد)) لي مووووش((نسمیھا بالعربي 

  النھار واللیل الن وانتىجدا وافضل وقت انصحك به للقیام بھا ھى وقت الغروب ما بین جمیلة جدا
مضاءه لیال  ذاھبة يكون النھار موجود وانتى عائدة يكون الظالم دخل وتشاھدى نفس المعالم وھى

 ... غیر الھواء والجو يكون فعال جمیل
 : ھذا العنوان ومكان مغادرة المركب يكون فى

pont Bir Hakeim (3mn de la tour Eiffel) jusqu'à Bercy en aller-retour.  
 

 : اب له بالمترووبالتفصیل وطريقتة الذھ
Bir Hakeim ligne 6  

ou RER Champ de Mars Tour Eiffel 
 

ي قط للمشاھدة لكن يمكن ان تتعشى ففى النھر يعنى لیس ف علما ان يوجد مطاعم تمشى
 ...  غیر السیاحیةأخرى  لھا مراكبوھذهالمركب مساء 

  
 
 ن الصعود لهفي نھاية الشانز ويمك وس النصرق
 
 

  parc asterix  واسمھاالعاب الماء
 
  

 : France Miniatureفرنسا الصغرى
لفرنسا تحتوي على أھم األماكن والمدن في  تقع في غرب باريس وھي عبارة عن مدينة مصغرة

أن يشاھد فرنسا من األعلى، وتعتبر من المدن التي  فرنسا ولكن بحجم صغیر، أي أن زائرھا يمكنه
وسائل الراحة كالحدائق والمطاعم وغیرھا من مستلزمات الراحة  كثیر من السیاح، وفیھا كليجھلھا 
 .واإلجازة
 ثم الطريق A10 الذھاب إلیھا من باريس عن طريق السیارة أو التاكسي عبر الطريق السريع ويمكن
  عن دقیقة فقط، أو25بمسافة تستغرق  R12 ثم ينعطف يسارا في الطريق السريع A86 السريع

 . من محطات المترو10 أو القطار رقم 52طريق الباص ذي اللون األزرق الفاتح 
 حجز تذاكر الدخول عن طريق اإلنترنت عبر موقع المدينة اإللكتروني يمكن

www.franceminiature.com  ورو للصغار، أما غیر الموظفین فتحسب  ي11 يورو للكبار و 17وأسعارھا
 . يورو ألبنائھم9.5يورو للكبار و  14.80 لھم التذاكر
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 :شارع الشانزيلیز يه
وأھم المعالم السیاحیة والتجارية فیھا، يقصده السیاح من  يقع في قلب العاصمة ويعتبر قلبھا النابض

األسعار في العالم، وتقع فیه كل المحالت الشارع الثالث من ناحیة ارتفاع  كل أنحاء العالم، كما يعتبر
 ذات الماركات العالمیة، وأجمل المطاعم، ومنه تبدأ رحلة االستمتاع بزيارة عاصمة الفن التجارية

 .والجمال باريس
  

مثل " رحنا الشانزلیزية " المقاھي ممكن أن تجلس فیھا حتى تقول  في شارع الشانزلیزية بعض
ي ديفیل ، وھاقن داز وغیره الكثیر كما يوجد مطعمین للبیتزا اإليطالیة باريس ، ل الفوكیت ، كوفي دي

 جربوا بیتزا. ( وبیتزا بینو وھما متشابھان ولكني جربت بیتزا روما وأعجبني أكله جدا  بیتزا روما ،
  و مواجه للبیتزا بینو فیه مطعم اإلنتركوت  يعني بالجبن) الفورماج المنوعة بالخضرة 

 
في نفس الشارع والتويوتا وفیھا مقاھي حلوة و مثل البیجو  ت التي تعرض سیاراتھاتوجد بعض المحال

   اھمھا كويككما أن توجد مطاعم للوجبات السريعة
  

  كما توجد سینما ھي األكبر في باريس بعد الھاقین داز وقبل قوس النصر
  

   اللیلكما يوجد زاحد من أحلى فروع محل التجمیل سیفورا ويعمل حتى وقت متأخر من
 

الشھیر وفیه محل أيس كريم ال حد يفوته تراه  يتفرع من شارع الشانزيلیزية شارع جوررج الخامس
 Paradise أكله تجربة خاصة اسمه بارادايس

 
 le musée du Louvre  اللوفرمتحف 

تي وأكبرھا، وزيارته تحتاج إلى نھار كامل لمشاھدة كل التحف ال يعتبر من أشھر المتاحف حول العالم
لوح المونالیزا للرسام اإليطالي الشھیر لیوناردو دافنشي ذات االبتسامة  فیه، ويضم ھذا المتحف

 .يضم العديد من اللوحات التاريخیة الفنیة ذات السمعة العالمیة الساحرة، كما
 
 :إيفیل برج 

اريس السیاحة في ب ذو سمعة جمیلة وكبیرة، ومعلم مھم من معالم.. وھو أشھر برج في العالم
الجلوس حوله والتغزل وقراءة  وأوروبا على اإلطالق، اعتاد العشاق ومحبو الھدوء والراحة على

الدخول إلیه ومشاھدة باريس كلھا من  األشعار، ويحتوي على مطعم في األدوار العلیا منه، ويمكن
 .على سطحه

 
 :متحف تان تان 

السیاحیون  حاب سیارات األجرة واألدلةالحقیقي متحف الرسوم المتحركة، ويسمیه الناس وأص اسمه
متحف جمیل جدا  متحف تان تان نسبة الى الشخصیة الكارتونیة الشھیرة تان تان، وھو عبارة عن

بعد الواليات المتحدة األمیركیة،  لحركة الرسوم المتحركة الفرنسیة التي تعتبر الرائدة في ھذا العالم
شھیرة مثل تان تان والنمر الوردي والنعامة  تونیةويحتوي المتحف على أجنحة خاصة بشخصیات كر

المعالم التي تزورھا األسر برفقة اطفالھا، ويقع المتحف  ، وھو من أھم'بیب بیب'والثعلب الشھیر ب 
 .لبرج إيفیل في ساحة تروكاديرو في الجھة الغربیة المقابلة

 
  notre dame de paris نوتر دامقصر 

لى مدينة نوتردام القديمة وفق القصة التي كتبھا األديب الفرنسي إ وھو قصر األحدب الذي ينسب
ويقع على شاطئ نھر السین على امتداد متحف اللوفر، ويزوره الكثیر من  الشھیر فكتور ھیغو،

 .أحداث القصة الشھیرة حیة على الواقع السیاح لمشاھدة
 
 :مبنى األوبرا 

قصة الموسیقى األوبرالیة في أوروبا، ويعكس المباني التارخیة في باريس، يحكي  وھو من أشھر
االجتماعیة  األلیم والجمیل في آن واحد للموسیقیین وتاريخ حیاتھم وتأثیرھم على الحیاة الواقع

 .ساحة مادلین الشھیرة والساسیة في أوروبا وفرنسا على وجه التحديد، يقع في منطقة األوبرا قرب
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 :مبنى سوكوير 
باريس كلھا عندما يقف على مدرجه، ويجتمع في الساحة  السائح يشاھديتمیز ھذا المبنى بأن 

 رساما وكأنھم يصنعون بعضھم مع بعض لوحة فنیة رائعة 20من  الخلفیة منه في وقت العصر أكثر
 .الجمال

 
 :فكتور ھیغو منزل

م الكتاب ويعتبر فكتور ھیغو أھ وھو من المعالم الثقافیة لمن يحب ھذا النوع من األماكن والسیاحة،
صور حیاة البؤس والبؤساء في فرنسا، وأصبح  الفرنسیین في األدب الفرنسي المعاصر، وأديبھا الذي

الفرنسي الحديث، ويقع منزله في ساحة ھیغو التي سمیت  من أشھر األسماء الالمعة في التاريخ
 .من دائري قوس النصر باسمه تخلیدا لذكراه، وھو يتفرع

 
 
 :معھد العالم العربي 

األدباء والفنانون العرب ويقیمون فیه معارضھم ومنتدياتھم ، ويحتوي على  وھو مكان جمیل يلتقي فیه
 عامة ومسرح وقاعة للسینما، ويقام فیه كل سنتین بینالي السینما العربیة، يقع على مكتبة عربیة

بالقرب منه   ويقعالضفة المقابلة لقصر نوتردام من ناحیة نھر السین على شارع خوان سینت بیرنارد،
 .مسجد باريس الوحید

 
 :میجا ستور 

لمن يحب ويھوى الكتب والثقافة خاصة القديمة منھا، وھو عبارة عن  وھو من األماكن المھمة جدا
 الھواء الطلق وعلى األرصفة وعلى ضفة النھر، تبیع الكتب والمجالت القديمة بكل مكتبات تقام في

متعة  مثقفین العرب الذين يجدون في التجول في ھذا المكاناللغات، ھناك تلتقي العديد من ال
ستور في الجھة  تعیدھم إلى أجواء الثقافة واألدب العربي في بداية القرن العشرين، ويقع میجا

 .المقابلة لمتحف اللوفر على ضفة نھر السین
 

 ديزني الند
 

ه افراد العائله تضم حديقه ديزني الند حافال بالترفیه والمتعه لكاف توفر حديقه ديزني الند باريس عالما
المتحده االمريكیه الرئیسي الذي يجسد الشكل الذي كانت علیه المدن االمريكیه  شارع الواليات

الي  قبل قرن من الزمن حیث تعد الجیاد التي تجر العربات في الشوارع والشخصیات البھیجه الصغیرة
 االزھان االجواء اللطیفه للماضي البعید

الند السفر عبر الزمن والفضاء استعدوا لقضاء اوقات حافله  ديسكفري:  لكم ارض االستكشافات تتیج
اقزام واختبروا مدي قدرتكم علي خوض احدث واكبر تجارب ديزني علي  بالمرح من خالل التحول الي

 ؟ االطالق
 

جسد فیھا قصص تت التي" فانتازي الند " اعیدوا اكتشاف قصص الطفوله الرائعه في ارض الخیال 
" دينبو " والعجائب دعو الفیل  وشخصیات ديزني الساحرة وتشاھدون في كل جزء منھا اروع الغرائب

" الیس " و " وبونوكیو " سندريال " و " السبعه  االقزام" و " سنوھوايت " يحلق بكم في االجواء وقابلو 
  شخصیات ديزني االخري في بالد العجائب والعديد وغیرھا من

 
  الرائعه  ھذا وغیرة الكثیر ستجدونه في حديقه ديزني الندكل
 

  سحر ھولیود في حديقه والت ديزني
استوديوھا ت والت ديزني الواقعه قرب حديقه ديزني الند حتي يجد  ما ان يصل الزائر الي حديثه

 الدخول من االنوار المبھرة والكامیرات وسحر الفنون السینمائیه ويمكنكم نفسه ضمن اجواء بديعه
مناطق  الساحر لما وراء كوالیس افالم السینما والرسوم المتحركه والترفیه من خالل اربع الي العالم

  مختلفه
الدخول الي عالم ھولیود الرائع  وھي تتیح لكم" المشھد االول " تعد منطقه الساحه االمامیه موقع 

وھي تعد بمثابه " المشھد الثاني " االنتاج موقع  من خالل بوابات االستوديو الضخمه وتشكل ساحات
ويتم " المشھد الثالث " ساحه الرسوم المتحركه فھي موقع  استوديو انتاج سینمائي حقیقي اما

اسرار ديزني في مجال انجاز الرسوم المتحركه ويشكل الجزء  فیھا الكشف عن بعض من ادق
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الطالع علي خبايا المؤثرات الخاصه الموسیقي الذي يتیح لكم ا" الرابع  خلفیه المشھد" الخلفي 
  المخاطرة واعمال

  تشكیله مزھله من فرص الترفیه لیال ونھارا
تقع بین حديقه ديزني الند والفنادق تشكیله متكامله من الفعالیات الترفیھیه  توفر قريه ديزني التي

وتضم  ساعات مبكرة من الفجرونھارا بحث يمكنكم يومیا قضاء اوقات حافله بالمتعه تمتد حتي  لیال
من التسھیالت   مطاعم لوئح وجبات خاصه باالطفال والعديد6القريه خیارات متعدده لالطعمه تشتمل 

  لرعايه االطفال
 
  
   الفنادق في ديزني الند باريسأھم

  ديزني الند فندق
  موقع الفندق مدخل حديقه ديزني

 كیلو متر 45يمتاز برحابه غرفه ويبعد الفندق قرابه الفیكتوري وھو  يحمل ھذا الفندق طابع العمارة
  ديجول الدولي فقط عن مطار شارل

 
  فندق ديزني نیويورك

  موقع الفندق قرب قريه ديزني
 واجواء شبیھه بتلك التي كانت سائده في" الفندق بتصمیم مستوحي من نمط فن ديكو  يتمتع

الذي تتسم  ندق بنفس الطابع الزاخر بالحیويهكما يحظي الف" نیويورك في عشرينات القرن الماضي 
   كیلو متر عن مطار شارل ديجول الدولي45به مدينه نیويورك لنفسھا وھو بیعد 

 
  فندق ديزني نیويورت بي كلوب

  موقع الفندق ضمن ديزني الند باريس
 یهفندق ديزني نبويورت بي كلوب بقصر انجلیزي ضخم وھو يجمع بین الفخامه غیر الرسم بیدو

   كیلو متر عن مطار شارل ديجول الدولي45والطابع البحري ويبعد الفندق قرابه 
 

  فندق سیكويا لودج
  موقع الفندق ضمن ديزني الند باريس

عالم االنشطه الخارجیه االمريكیه في سیكويا لودج الذي اقیم علي نمط حديقه  مرحبا بكم الي
 ع الفندق وسط غابه من اشجار االزر والسنوبرامريكیه تقلیديه تتضمن نھرا جبلیا ويق وطنیه

  كیلو متر عن مطار شارل ديجول الدولي45الكلیفورني ويبعد قربه 
 

  سانتافي فندق ديزني
نمط بايابلو المكسیكي  موقع الفندق ضمن القريه المكسیكیه الجديده التي اقیمت فیھا الغرف علي

سائده في تاوس وسانتافي ويقع  یديه التي كانتالذي يحیي في ذاكرة النزالء فنون العمارة التقل
 الدولي  كیلو متر من مطار شارل ديجول45الفندق علي بعد 

  
.  كیلومتر عن باريس 35تستطیع أن تزور ديزني ايضا بالترتیب مع ھذه المكاتب ، وھي تبعد تقريبا 

تقريبا   يورو73-63ر  يورو شامال المواصالت وتذكرة الدخول واألطفال بسع83- 73يتراوح بین  بسعر
   . حسب البرنامج وحسب الوقت من أوقات السنة

 
إلى المدينة وتذاكر الدخول ھي ) 4(أما اذا أردت أن تذھب لديزني بمفردك فعلیك بالريل أو القطار رقم 

من لديه وقت   يورو للصغار ، ترتب المكاتب السیاحیة الكثیر من الرحالت التي أنصح30للكبار و  يورو40
الشانزيلیزية دون  يذھب ويزور المناطق المختلفة في فرنسا عن طريقھا بدال من التسكع فيأن 

  ھدف ودون إضافة اي ثقافة
  

 !!!السفر إلى لندن
وتكلفة الرحلة ) يحب أن يكون لديك فیزا لبريطانــیا ( واحد من فرنسا  توجد رحالت إلى لندن لمدة يوم

  يورو170فقط 
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  :األكل في باريس
 

 وكان األكل قلیل والدفع كثیر حیث دفعنا على الديوانفي الشانزلیزية اسمه  مطعم لبنانيد يوج
  .  يورو ولكن الحمد هللا100مشكل وحمص ومتبل وماي مبلغ يوازي  وجبة صحن

  
      اسمه مطعم كازينو) كاتغ تمب  (  فیه بعض العمال المسلمین في مجمع يوجد مطعم جید بعمل

( CASINO CAFETERIA )  يورو تقريبا ، ممكن تأكل على كیفیك ، 16، وھو مطعم يقدم البوفیه بمبلغ 
 يقع في منطقة ال ديفانس في باريس الجديدة وھي منطقة راقیة وجمیلة يوجد بھا المباني والمجمع

  الراقیة الغیر موجودة في باريس القديمة 
  

  "الدوريه"دوالي الكرستال في 
 

المقھى بديكوره العريق، اذ  ويشتھر ھذا) ال دوريه ـ اي المدة LaDurنا مقھىونزوًال من الفوكتس يقابل
على جادة الشانزيلیزيه يعود  LaDur وجود واذا كان. تمتلئ جدرانه بالرسوم وتتدلى ثريات الكريستال

انما يعود تاريخ . ال يبلغ من العمر سوى ست سنوات ، فھذا ال يعني ان المقھى1997فقط الى العام 
افتتاح مخبز في  ErnestLaDur عندما اراد ارنست ال دوريه  القصة بدأت1862.یسه الى العام تأس

. من شارع رويال، عند الدائرة الثانیة وعلى مقربة من متحف اللوفر قلب باريس، اختار السادس عشر
في  LaDur حصده المخبز، ال سیما مع تلذذ الناس بخبزه وحلوياته، اصبح مخبز ونتیجة النجاح الذي

 .، صالون شاي تتردد علیه كل باريس1890 العام
 

بحمیمیة  LaDur زال المكان يحافظ علیه الى الیوم تتمتع ونتیجة طراز الديكور الخشبي الذي ما
مقھى  LaDur ، افتتحت1997في العام . فضولّي الجمال والشھیة وإلفة، كما ما زال يستقطب

 حیاء الجو الراقي لمقھى شارع رويال كمكان ال مثیل له ورمزالشانزيلیزيه، واعادة ا ومطعم عند جادة
يضم  . من جادة الشانزيلیزيه وفي طابقین75على الرقم "ژ LaDurويقع. السلوب العیش الفرنسي

 والجدير ذكره، ان .الطابق االول الباتیسیري وخمس صالونات شاي، اما الطابق الثاني فیضم المطعم
LaDur وابرز ما يتمیز به ھذا . الیوم  محافظًا على طرازه القديمومستمرًا الىفي شارع رويال ما زال

وعلى . في صف طويل تبتاع منھا ، اذ في اي وقت دخلت تجد الناسMacarons المقھى حلويات
 .بارتشاف فنجان قھوة وسط ابرز معالم باريس جانبي الشانزيلیزيه تكثر المقاھي، التي تسمح لك

 
  مطعم بیار كاردان

فوبور  الشانزيلیزيه نتوجه نزوًال نحو شارع رويال ـ وسط ساحة الكونكورد ـ والمحاذي لشارع ومن
االيلیزيه عند السابع  سانت ھونوريه ـ الذي تنتشر في ارجائه متاجر ارقى دور االزياء، وحیث يقع قصر

رز المطاعم احد ارفع واب) مكسیم Maxim التابع لمطعم) مینیمز Minims من ھذا الشارع يقع مقھى
ومحل ازھار  Minims المطعم ومقھى التي تضم(الفرنسیة ـ والجدير ذكره ان مجموعة ماكسیم 

يعود تأسیس مطعم ماكسیم الى . بیار كاردان ملك مصمم االزياء) ماكسیم ومصنع للمأكوالت المعلبة
على  Minims يقع مقھى. بالمقھى ومحل االزھار والمصنع اواسط القرن العشرين لیلحق في ما بعد

ساحة الكونكورد، لكن ـ على الرغم ـ من وجود بعض الطاوالت على  آخر شارع رويال ما يسمح برؤية
اعتباره اال ان مقھى رصیف، اوًال لضیق المساحة، ثم لكونه يقع وسط شارع عادي،  الرصیف ـ ال يمكن

الكھول  ھى شبابي، انما يرغبهكمق Minims وعمومًا ال يعتبر. يغري مرتادوه بالجلوس في الخارج ما ال
 .اكثر، كما ھو مكان جید الجتماعات العمل خالل فرصة الظھیرة

 StGermain او الحي الالتیني الذي يقع في منطقة CartierLatinال بد ان يعرف الـ من يعرف باريس
اذ  ،وتعتبر منطقة السان جیرمان، منطقة الطالب والمكتبات. على الدائرة السادسة) جیرمان سان

ما ) جون جیبرت GibertJeune وابرز مكتبات العاصمة" السوربون"فیھا تقع اعرق جامعات فرنسا 
الالتیني ال بد ان  ففي مقاھي السان جیرمان والحي. يضفي على مقاھیھا صبغة طالبیة شبابیة

لبحر الحي الالتیني روح ا وتحمل مطاعم. ترى الطالب بكثرة يراجعون محاضراتھم ويطالعون الكتب
ھذا " الحي"ويحمل . او المأكوالت المتوسط، لتذكرنا بمطاعم اثینا ورودس، سواء من حیث الشكل

وھا ھي ما .. وانشائھم لمطاعم تحمل طابع بالدھم االسم نتیجة مكوث الالتینیین فیه لمدة طويلة
 .زالت مستمرة الى الیوم

 :مقھى سكان ارقى دائرة في باريسالمقاھي الطالبیة، نتوجه نحو مقھى النخبة الفرنسیة،  ومن
نخبة  ، الذي تقصده)فالندران Flandrin على جادة موزار يقع مقھى. الدائرة السادسة عشرة

 . المجتمع الفرنسي، اذ يقع في قلب منطقة سكانیة، لذلك قلما ما نجد فیه السواح
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الذي يقع في ) روك Ruc وبعد ھذه الجولة على ابرز مقاھي العاصمة الفرنسیة، ال بد من ذكر مقھى
روحًا فنیة نظرًا لوجود احد اقدم  تحمل ھذه المنطقة. عند الدائرة االولى" سانت ھونوريه"شارع 

الذي اشتھر بالمسرحیات الكومیدية  ، وھو المسرحLaComedieFrancaise مسارح باريس فیھا
) القصر الملكي PalaisRoyalالـقديمًا نظرًا لوقوع  يحمل طابعًا" سانت ھونوريه"ومازال شارع . الساخرة

والیوم يضم . وجودھم في باريس، بعیدًا عن قصر فرساي الذي كان يقطنه ملوك فرنسا خالل
، ففیه تقابل Ruc يصعب ايجاد تعريف واحد لمقھى. الفرنسي المجلس الدستوري PalaisRoyalالـ

وبحال . لحمیمة ايضًاالمكان االمثل الجتماعات العمل والجلسات ا الشباب كما الكھول، وھو
 .فرصة تناول حساء البصل، اذ تأتي طريقة اعدادھا لذيذة جدًا فال تفوت علیكRucزرت

 ..بالحیاة والمقاھي ھذه ھي باريس النابضة
  

 ساعه ،مختص 24االوبرا ومن المطاعم اللي تفتح  في منطقة Le Grand Cafe مطعم لو قراند كافیه
  اااااااليخیااا بالماكوالت البحريه واكلھم

 
له فروع كثیره فیه واحد في .. االمريكیة  مختص بالستیك واالكالت Hippopotamus مطعم ھیبوبوتامو

  االوبرا قدام القراند كافیه وغیره كثیر شارع متفرع من الشانزالیزيه وفیه في منطقة
 

  ه االحدواحلى يوم ل.. والزم حجز .. وجلسته حلوه  مطعم عالمي Boda Bar مطعم بودا بار
 

من المطاعم الحامضه من ناحیة االسعار بس ان فخامته  Rue Royale شارع Maxim's مطعم مكسیم
 عندھم مدرسه عالمیه للطبخ يكفى ان.. كالم ابد  تحكي يعني ماعلیه

 
 

فیه نوعین من مطاعم انتركوت في باريس واحد فخم مره واليفتح اال من بعد  .. مطعم انتركوت
 ء وبصراحة ما اتذكر اسم الشارع بس اسمیه شارع العصارات عشان مطاعمه كثیرهالمسا 6الساعة 

في كل  والنوع الثاني من مطاعم انتركوت ھذا تلقاه... وھو في شارع يتفرع من فرانسوا االول  ..
وھو  ومشھور بطبق االنتركوت اللي ھو شرايح ستیك وبطاطس مقلي وصوص لونه اصفر.. محل 

المتفرع من  Rue Marignan المطعم مايقدم اال ھالطبق وموجود على شارعالسر في ھالطبخه و
  !! الشانز الیزيه

 
اى  mouleالبحرية وخاصة ال مطاعم لطیفة وممیزة وموجوده فى الشانزلیزية عندك مطعم للمأكوالت

  بلح البحر ھذا رائع
 

ه اوال النه دائما زحمة وھذا يجب الحجز فی Montparnass فى برج 15ايضا يوجد مطعم فى الحى ال
 مكان رومانسي والبرج ھذا يطل على باريس كلھا وال يوجد اطفال النه

 
باريس لكن ھذي ھي األمیز في نظري وجمیعھا أربع أو خمس نجوم  ھناك الكثیر من الفنادق في

 في اللیلة الواحدة وھو سعر بسیط إذا ماقارناه في باريس العظیمة دوالر100ويتراوح السعر 
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  :التسوق في باريس
  

 أسواق باريس
المعالم السیاحیة التي يحرص علیھا الزوار خاصة من دول الخلیج  يعتبر السوق في باريس من أھم

 أو غیرھا من الماركات .BUR أو .LV يقفون صفوفا أمام المحالت التجارية العالمیة مثل والیابان، وتراھم
فیھا إال لعدد  ه المحالت العالمیة ال تسمح بالتواجدالعالمیة الشھیرة من أجل دخولھا، ألن مثل ھذ

 :باريس محدود فقط حفاظا على ھیبتھا ورونقھا، ومن أھم األسواق التجارية في
 :شارع الشانزيلیز يه

  .العطور في العالم ويحتوي على الماركات العالمیة وأكبر محالت بیع
 

 :بومبیدو سوق جورج
ھندسة خاصة به، يزوره  ت على الفن المعماري الحديث وذووھو من المجمعات التجارية التي بنی

ويضم ھذا المجمع الكبیر العديد من  السیاح لمشاھدة اإلبداع الھندسي، باإلضافة إلى التسوق فیه،
 .جھات خارجیة في مجال التسويق المكاتب التجارية والشركات الخاصة التي تتعاون مع

  
 :ساحة فاندوم

الثمن وال يتسوق فیھا إال األغنیاء، وتتمیز  ة في باريس، ولكنھا باھظةوھي من أكثر األماكن شھر
فندق الريتز الذي خرجت منه األمیرة ديانا قبل أن تقضي  بارتفاع مستوى المحالت فیھا، ويقع فیھا

 .في الحادث الشھیر
  

 :البلفاردو الشعبي شارع
شعبي يقام يوم السبت فقط،  قويقع في المنطقة الخارجیة الشمالیة لباريس، وھو عبارة عن سو

 .ساخنة ويقع في الحي المغاربي الذي شھد العام الماضي أحداثا
  

 :شارع سانت فیلیب
بالسیارة، وھو عبارة عن منطقة صغیرة خارج   دقیقة25يقع ھذا الشارع خارج باريس بمسافة تقدر ب 

التي مضى علیھا عام واحد تباع الماركات العالمیة  وفیھا Saint Feleeb باريس تسمى سانت فیلیب
السیاح منذ الصباح الباكر، وھي من أجمل األماكن للسیاحة،  أو عامان، ويكثر في ھذه المدينة

 .عن طريق التاكسي فھم جمیعا يعرفونھا تمام المعرفة ويمكن الوصول إلیھا بسھولة
  

 :شارع مونتاجن
 منقطع النظیر من أجل التسوق، وھواألماكن السیاحیة الراقیة التي تشھد إقباال سیاحیا  وھو من

   .أحد الشوارع المتفرعة من الشانزيلیز يه باتجاه برج إيفیل
  

  :دردشة تسوقیة
التسوق في باريس عجب ، وغالي جدا حیث أن محالت الماركات ال يقدر علیھا إال أصحاب العاللي 

دة في باريس وفي وتحتاج إلى الكثیر لتصرف على مشترياتك ، ولم أجد سلعة واح من المال ،
 التي زرتھا سعر بضائعھم أقل من أسعار البلد ، توجد بعض المحالت في مركز الفصول المحالت

أطول  ويعتبر مبناه من Montparnasse وممكن تزور موبوغناس) كاتغ تمب ( األربعة في اآلرش 
  . البنايات في أوربا وفیھا مطعم ومركز تجاري

لشانزلیزية من الماركات الفخمة والكبیرة ، والفیات أيضا مكان رائع ا كما أن المحالت منتشرة في .
  وغیر ذلك علیكم بالسوق الحرة في مطاراتكم والھدايا كال حسب میزانیته الخاصة للتسوق المكلف ،

 
 

وقد يسافر البعض منكن الى بالد كثیرة لتقضیة االجازة الصیفیة وخاصة قد  بما ان االجازة على االبواب
فاحببت بھذا الموضوع ان اضع لكن اھم واجمل )) باريس (( منكن السفر الى فرنسا  البعضيفضل 
 فالشك ان باريس من اولى البالد فى العالم الذى يھتم سائحیھا..الشراء والتسوق فیھا  اماكن

المعالم  وعندما تسافرى الى ھناك وبعد ان تشاھدى)) عاصمة الموضا (( بالشراء والتبضع وھى 
اجمل االماكن  ة فیھا تفكرى بانك فى حاجة للتبضع والشوبینج فتحتارى اين تذھبى وما ھىالھام

  !!التى يشترى منھا الفرنسیین انفسھم ؟؟
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 الموالت والمحالت بعناوينھا وكیفیة الوصول لھا وما علیك اال ان تطبعى ھذا الدلیل وھنا اضع لكن اھم
لديھن خبره  ى من االماكن التالیة او اذا كنتى ممنوبالتاكسى تعطیة اسم العنوان لیوصلك الى ا

زرات فرنسا او تعرف محالت  فايضا اضع لك العناوين وطبعا اى فراشة Busبوسیلة التنقل بالمترو او ال
عن اھم المتاجر والمحالت والموالت  اتمنى منھا ان تضیف االسماء الى ھذا الموضوع لیكون دلیل

 ... ة منهالتى يمكن لكل فراشة االستفاد
 

الشیاكة واالناقة  اماكن التسوق فى باريس فھى كثیرة جدا واذا كنتى ترغبى فى محالت قمة فى
االماكن الرائعة للتسوق ھناك  انا انقل لكم وباسعار معقوله او حتى غالیة و كما الفرنسیین وفھا

 : لعلھا تفید كل من ترغب فى زيارة باريس والتسوق فیھا..
 

محالتھا بتضع مالبس  الن االماكن الموجود فیھا السائحین اغلب) كما الفرنسین (بالنسبة للتسوق 
بالرغم من ان ھذة المحالت  لیست ممتازة بنفس جودة المحالت االخرى البعیدة عن تجمع السائحین

 ....كلھا سلسلة كبیرة ويوجد لھا عدة افرع فى فرنسا
 

 ,33والعنوان ھو  Paris, 75015 France 15الوھو بالحى  (.Montparnass) لذلك يوجد مكان اسمة
avenue du Maine يوجد فیه برج كبیر Tour  ستجدى فیه محالت كثیرة يشبة  !!!  دور58يتكون من

الكثیر من االزياء العالمیة وايضا المحالت  المول يوجد داخله جالیرى الفايت وطبعا ھذا المحل به
والعطور ولعب ) .. روعه( يضا االكسسوارات والشنط واالحذية وا ويوجد فیه اماكن للمكیاج... العادية 

 ....شىء اطفال وكل كل
 

لكن به ) اتذكر اسمة  ال( ستجدى امامك شارع طويل على مرمى البصر...Tourوبعد خروجك من ال
 .....ايضا محالت جمیله ومعظمھا كاجوال وسبور شیك

 
 وھو جانب اللوفر اى La Samaritaine ( تانسنتر كومرسیال ساماري( مكان اخر رائع اسمة  يوجد

وھذا  النھر وعنوانه بالتفصیل ستجديه فى اسفل الموضوع يكون على يمینك واللوفر على يسارك
... منه كل مالبسى  ھذا المكان رائع وبه ماركات كثیرة وانا شخصیا كنت اشترى...المول بعدة بقلیل 

القطع الن كل المالبس   تكلفى نفسك عناء تنسیقوكل شىء حتى انك ال...وبه ايضا اكسسوارات 
وايضا به اقسام الدوات ...شىء وتنسیقاتھا موجودة جاھزة لذلك تدخلى فیه تخرجى ومعك كل

 ...... ساعات للمشى فیه 5 المائدة والسفرة ومفارش االسرة وكل كل شىء ويحتاج الى
 

 ......ات عالمیةمارك الجمیلة جدا وطبعا فیھاعناوين الموالت  ھذهوعموما 
 

Grands magasins / department stores  
Les Galeries Lafayette جالیرى الفايت.... 
40, boulevard Haussmann - 75009 Paris 
Information: Tel: 01 42 82 34 56 
 
Le Bon Marché مول 
22, rue de Sèvres - 75007 Paris 
Information: Tel: 01 44 39 80 00 
Metro: Sèvres Babylone WH Smith 
248, rue de Rivoli (1st) 
01 44 77 88 99 
Open: Mon-Sat 9.30-7pm 
M°: Concorde  
 
Le Printemps مول 
64, boulevard Haussmann - 75009 Paris 
Information: Tel: 01 42 82 57 87 
Metro: Havre Caumartin Brentano's 
37, avenue de l'Opéra ( 2nd) 
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01 42 61 52 50 
Open: Mon-Sat 10am-7pm 
M°: Opéra  
 
La Samaritaine مول 
75, rue de Rivoli - 75001 Paris 
Information: Tel: 01 40 41 20 20 
Metro: Pont Neuf Shakespeare & Co 
37, rue de la Bûcherie (6th) 
01 43 26 96 50 
Open : daily noon - midnight 
M°: Saint Michel - Maubert Mutualité  
 
Les Trois Quartiers مول 
23, boulevard de la Madeleine - 75009 Paris 
Information: Tel: 01 42 97 80 12 
Metro: Madeleine Calignani 
224, rue de Rivoli (1st) 
01 42 60 76 07 
M°: Tuileries  
 
Marché Saint Germain 
Rue Clément - 75006 Paris 
Information: Tel: 01 43 26 Tel: 01 44 
Metro: Mabillon Marissal Bücher 
42, rue Rambuteau (3rd) 
01 42 74 37 47 
M°: Rambuteau 
 Accessoires/Accessories   اكسسوارات وشنط  ......وخالفة 
 
Elena Cantacusene 
47, rue du Cherche Midi - 75006 Paris 
Information: Tel: 01 45 44 95 94 Bonpoint 
15, rue Royale - 75008 Paris 
Information: Tel: 01 42 66 52 40  
 
Escada 
14, rue de la Paix 75008 Paris 
Information: Tel: 01 49 26 06 08 Jacadi  
17, rue Tronchet - 75008 Paris 
Information: Tel: 01 42 65 84 98  
 
Hervé Chapelier 
1, rue du Vieux Colombier - 75008 Paris 
Information: Tel: 01 44 07 06 50 Miki House 
1, place des Victoires - 75001 Paris 
Information: Tel: 01 40 26 23 00  
 
Il pour l'Homme 
209, rue du Faubourg Saint Honoré - 75001 Paris 
Information: Tel: 01 42 60 43 56 Petit Bateau 
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8, rue de Sèvres - 75006 Paris 
Information: Tel: 01 45 49 48 38 
 
Reminiscence 
22, rue du Four - 75006 Paris 
Information: Tel: 01 46 33 32 61 Tartine et Chocolat 
24, rue de la Paix - 75002 Paris 
Information: Tel: 01 47 42 10 68  
Scooter 
10, rue du Turbigo - 75006 Paris 
Information: Tel: 01 45 08 50 54  
 

   طبعا شارع الشانزلیزية وھو من اھم االشوارع السیاحیة فى باريس ستجدى فیه
 : واطفال محالت كثیرة ماركات وغیرة وممكن تقضى فیه يوم بأكمله ويوجد محالت رجالى وحريمى

 
Man 
Celio 
Gap 
Lacoste  
Linea Uomo 
Louis Vuitton 
Lacoste 
Monsieur Elysées 
 Monoprix   حريمى ورجالى واطفال وايضا مالبس داخلیة والعاب وشنط واكسسوارات سوبر ماركت يباع فیھا مالبس
  ومكیاج وكل شىء
PSG-Nike  
Petit-Bateau اطفال 
Zara حريمى 
 
Woman 
Carven  
Charles Jourdan 
Courir  
Gap 
Infinitif  
Lacoste  
Morgan 
Louis Vuitton 
Milady fourrures 
Naf Naf 
Nathalys  
Monoprix 
Tara Jarmon 
Zara  
 
Kids 
Disney Store اطفال 
 
Petit Bateau  
Catimini 
Gap 
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Quicksilver  
Nathalys  
 
Beaute ماكیاج وعطور ...... 
Guerlain 
Daniel Jouvance 
Marionnaud 104  
 Monoprix سوبر ماركت كبیرة 
Sephora كیاج فىاشھر محل م  باريس 
Solaris 
Yves Rocher 
 
 : تحتاجیه من اكبر واجمل المحالت ويتواجد فیه كل شىء
  BHV (Bazar de l'Hôtel de Ville) وھو

52: عنوانه  , Rue de Rivoli, Paris, 75001 France 
 
Forum des Halles (Le) 
1/7, rue Pierre Lescot, Paris, 75001 France 
 

 March ou مكان اسمة سوق البرغوث او ف واالنتیك القديم فتجدى ضالتك فىلمحبى اقتناء التح
pus به بیع لالنتیكات وايضا لالشیاء المستعمله  وھذا كل ما تحلمى به من انتیك وقديم وھو سوق

بس خلى بالك من السرقة وفاصلى مع البائعین النھم  لكن ستجدى فیه اشیاء رائعة... فى البیوت 
 ...حرمیه رسمى

  
  في باريس بالتحديد كثیرة وكبیرة جدا وراح أذكر أھمھا مراكز التسوق

 
Les Quatre Temps ( تنطق لیه كاتغ توه) 
Esplanade de la Défense 
Metro: La Défense 
  علمًا بأن21التي تقع في ضواحي باريس وتعرف األن بالدائرة  ) La Defense ال ديفونس في منطقه

دائره وترتبط بباريس بالمترو 20باريس مقسمه إالى  )  
 
Au Printemps (أوبغانتوه) 
64bd Haussmann 75009 PARIS  
Métro Havre-Caumartin 
 
LA SAMARITAINE (ال سماغیتن) 
 
19rue de la Monnaie  
75001PARIS  
Métro Pont-Neuf 
 
Les Galeries Lafayette (فايه ت ال) 
Haussmann 
40boulevard Haussmann 
75009PARIS 
56 34 82 42 01 
Métro Chaussée d'Antin 
 
3Suisses France (فغونس تغوا سويس) 
4Rue de la centenaire  
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Le Bon Marche (ماغشیه لو بون) 
24Rue de Sevres 
 
 محالت أطعمة سوبر ماركت صغیرة
 
Hédiard (إيدياغ) 
21place de la Madeleine 
75008Paris 
Métro stop: Madeleine 
 
 
Fauchon (فوشوه) 
26place de la Madeleine 
Paris75008  
Métro stop: Madeleine 
 
Monoprix (مونوه بغي) 
21av. de l'Opera 
Paris, France 
 وھو سوبر ماركت له أفرع كثیره
 
 : للعطور
Séphora (سیفورا) 
70Avenue des Champs-&Eacute;lysées 
75008Paris 
Métro stop: Franklin D. Roosevelt 
 وله أفرع أخرى أيضًا

  
  :اإلتصاالت في باريس

 
، أما إذا كنت ناوي  االتصاالت غالیة من باريس لدول الخلیج باستخدام الھاتف النقال بالتجوال الدولي

  . لك شريحة تطول في باريس فاتجه إلى أقرب شركة من شركات االتصاالت واشتري
 

 ت مدفوعة وقیل لي بأنھا أرخص وسیلة لالتصال من باريسأما بالنسبة للوقت القصیر فاستعمل بطاقا
. 
  
  

  أتمنى أن تكون المعلومات مفیدة 
  

  جمیع ماذكر أعاله من مشاركات وخالصة تجارب األعضاء
  

Aboaziz 


