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بطقس معتدل على العموم، فصيفها لطيف مشمس، وفي الشتاء  فرنساتتمتع 

تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وتتميز الدولة الفرنسية بمناخ معتدل في معظم 

 .شهور السنة

مطارين رئيسيين،  والعملة الرسمية المتداولة في باريس هي اليورو، ويوجد في باريس

 .مطار شار ديغول الدولي، ومطار باريس أورلي

 :أهم المعالم السياحية في باريس

أكثر ما يميز باريس هو كثرة األماكن السياحية الرائعة بها، إذ توجد بها العديد من 

 .المعالم التاريخية والسياحية المتنوعة، وسنلقي الضوء على أهم تلك األماكن وأجملها

 :متحف اللوفر

هو أحد أهم وأكبر المتاحف في العالم ومن أشهرها على اإلطالق، وذلك لما  اللوفر

 .يحتويه من كنوز فنية وقطع أثرية نادرة
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، ثم تم 1190وقت بناؤه في عهد فيليب أوجست قلعة، وذلك في عام  اللوفركان وقد 
راً رئيسياً للحكم للعديد من الملوك الفرنسيين آنذاك، تحويله بعدها لقصر ملكي ومق

 .1793وقد تم اعتماده كمتحف فني في عام 

محطة  ، ويمكن الوصول إليه من خاللN48 51.568 E2 20.413وإحداثيات المتحف هي 

 .1، المنطقة زون 1، خط المتروLouvre – Revoliالمترو 

  :أوقات العمل بمتحف اللوفر

  ديسمبر 25مايو، و 1يناير، و 1مفتوح طوال أيام العام، ماعدا أيام، متحف اللوفر. 
  صباحاً وحتي ال  9في أيام السبت، واألحد، واالثنين، والخميس يعمل اللوفر من

 .مساءاً  6
  مساءاً  9.45صباحاً إلي  9يومي األربعاء والجمعة يعمل من. 

 يغلق متحف اللوفر يوم الثالثاء من كل أسبوع. 

 يورو 15الدخول  سعر تذكرة. 

 :برج إيفل

فهو أحد أهم معالم العاصمة الفرنسية،  لدى الكثيرين ببرج إيفل، باريسيرتبط اسم 
وأشهر المعالم السياحية في العالم بشكل عام، وهو الرمز الفرنسي األهم على 

 .اإلطالق

على  ستحصل و بالتأكيد يمكنك تناول الطعام بأحد المطاعم الموجودة داخل البرج،

معالم  يمكن من أعاله مشاهدة  أجمل الصور التذكارية من أعلى برج إيفل، حيث

 .وشوارع باريس الرائعة

، المنطقة 6، خط المترو Bir – HakiemK محطة المترو ويمكن الوصول للبرج من خالل

 .1زون 

 :أوقات العمل ببرج إيفل

  11صباحاً إلي الساعة ال  9.30برج إيفل مفتوح طوال العام من الساعة 

وحتى منتصف صباحاً  9ومن منتصف يونيو ألول سبتمبر من الساعة  مساءاً،
 .12.45الليل 

  يورو،  13.5سنة(  24-12يورو للكبار، وللشباب من ) 15.5سعر الدخول للبرج هو

 .أعوام 4يورو، ومجاناً لألطفال أقل من  11سنة(  11-4ولألطفال من )

 :قوس النصر

أحد أهم معالم باريس السياحية، ويقع في ميدان شارل ديجول، وقد ُبني في األساس 

 .بناءاً على رغبته النتصارات جيوش نابليون بونابرتتخليداً 

 .1836سنة  ، وتم االنتهاء من بناؤه19وقد تم البدء في بناؤه في بدايات القرن الـ 

، ويمكن الوصول إليه من N48 52.423 E02 17.498 وإحداثيات قوس النصر هي

 .1ة زون ، المنطق1، خط المترو Charles de Gaulle-Etolie محطة المترو خالل

 :أوقات العمل قوس النصر
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 10سبتمبر من  30أبريل إلي  1مفتوح يومياً طوال العام، من  قوس النصر 
 .مساءاً  11صباحاً إلي ال 

  مساءاً  10.30لكن من أكتوبر إلى مارس تنتهي الزيارة في. 
  نوفمبر،  11يوليو، و 14مايو، و 8مايو، و 1يناير، و 1يتم إغالق قوس النصر في أيام

 .ديسمبر 25 وذلك مساءاً، وأيضاً يوم

  يورو 9.50سعر الدخول للقوس. 

 :Disney land Paris مالهي ديزني الند

، والتي تجذب ماليين مالهي ديزني الندمن أبرز المعالم السياحية لمدينة باريس 

 .السائحين لما يجده السائح من ألعاب ترفيهية تنقله لعالم ديزني الخيالي

، ويمكن الوصول إليها N48 52.486 E02 47.274 مالهي ديزني باريس هياحداثيات و

 .5، المنطقة زون BER A ، خط القطارMarne-la-Valle-Chessy محطة المترو من خالل

 :أوقات العمل في ديزني الند باريس

  مساءاً  11 صباحاً إلي الساعة 10البارك من. 

  مساءاً  9صباحاً إلي الساعة  10األستوديو من. 

  يورو 64سنة( 11-4يورو، لألطفال من ) 69أسعار الدخول للكبار. 

 :جولة بحرية في نهر السين

ال يمكنك مغادرة باريس دون أخذ جولة بالقارب في نهر السين، والذي يمكنك من خالله 

 .مشاهدة معالم المدينة الساحرة في تجربة لن تُمحى من الذاكرة

، المنطقة زون 6، خط المترو Bir-Hakeim المترومحطة  ويمكن الوصول للنهر من خالل

1. 

 :مواعيد الجوالت السياحية في نهر السين

 مساءاً  10صباحاً وحتي  10إلي سبتمبر من  من أبريل. 
  مساءاً  9.30صباحاً إلي  10.30من أكتوبر إلي مارس من. 

  يورو 6سنة(  12-3يورو، ولألطفال من ) 14وأسعار التذاكر للكبار. 

 :فرسايقصر 

أيضاً من أجمل معالم باريس السياحية وأهمها قصر فرساي التاريخي، والذي يعد أحد 

 .أن تمر زيارتك للعاصمة الفرنسية دون المرور عليه التحف المعمارية المميزة، فال يمكن

محطة  ، ويمكن الوصول إليه من خاللN48 .178 E02 07.507 واحداثيات القصر هي

 .4، المنطقة زون RER C ، خط المتروVersailles Rive Gauche المترو

 :مواعيد العمل في قصر فرساي

  صباحاً إلي  9أكتوبر، وذلك من  31أبريل إلي  1القصر مفتوح طوال العام من

 .مساءاً  6.30الساعة 



  5.30صباحاً إلي الساعة ال  9مارس من الساعة  31ـ إلي  نوفمبر 1ومن 
 .مساءاً 

  25  مايو، و 1يناير، و 1من كل أسبوع، وأيضاً في أيام ويكون مغلق يوم االثنين 
 .ديسمبر

  يورو 18وسعر الدخول للقصر هو. 

 :حديقة لوكسمبورج

وأحد أشهر معالمها الطبيعية، وبها عدد كبير  عامة في باريس، حديقةهي ثاني أكبر 

 .ومتنوع من األشجار والنباتات، وتضم عدد كبير من النوافير والتماثيل األثرية

، ويمكن الوصول إليها من N48 50.798 E02 19.954 وإحداثيات الحديقة هي

والحديقة  ،1زون  :، المنطقةB RER :المترو، خط Luxembourg محطة المترو خالل

 .مفتوحة طوال العام، والدخول إليها مجاني

 :شارع الشانزليزيه

وشوارع العالم بوجه عام، وهو وجهة لعدد كبير من  أشهر شوارع باريس

 .السائحين،فال يمكن زيارة باريس دون التجول في شارع الشانزلزيه الشهير

، ويمكن الوصول إليها من N48 52.242 E02 18.321 واحداثيات الشارع هي
 خط المترو ، عن طريقFranklin D.Roozevelt ، ومحطةGEORGE V محطة المترو خالل

M1 1، المنطقة زون. 
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