
Πληθυσμός:
2,8 εκατομμύρια

Νόμισμα:
1 Ευρώ = 100 λεπτά

Ωράριο λειτουργίας:
Σε γενικές γραμμές οι ώρες
λειτουργίας είναι Δευ-Σαβ
9:00-19:00. Τα μικρότερα
καταστήματα ενδέχεται να
κλείνουν από τις 12:00 έως τις
14:00 τις Δευτέρες. Κυριακές και
αργίες κλειστά. Πολλά
πολυκαταστήματα, μία μέρα την
εβδομάδα - την επονομαζόμενη
"nocturn" - παραμένουν ανοικτά
έως τις 21:00. Οι ώρες λειτουργίας
των σουπερμάρκετ ποικίλλουν
ανάλογα με τη συνοικία. Τις
Κυριακές κλείνουν στις 20:00,
21:00 ή 22:00.

Internet:
www.parisinfo.com
www.paris.org

Τύπος:
Le Monde Le Figaro Pariscope
L’Officiel des Spectacles

Αριθμοί Άμεσης Ανάγκης:
112 Πυροσβεστική Υπηρεσία 18
Αστυνομία 17

Τουριστικές Πληροφορίες:
Διεύθυνση: 25 rue des Pyramides
Μετρό: RER A Auber ή μετρό 714
Pyramides
Τηλ: +33 (0)892 683000
www.parisinfo.com
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PARIS
Καλωσορίσατε στην παραμυθένια "πόλη του φωτός" ή "πόλη
του έρωτα". Το Παρίσι σίγουρα είναι και τα δύο και πάντοτε
θεωρούνταν το πιο ρομαντικό μέρος στον κόσμο. Είτε είστε
καλλιτέχνης, επιχειρηματίας ή απλά τουρίστας, εδώ μπορείτε
να απολαύσετε έναν μεγάλο περίπατο από την Μονμάρτη έως
το Καρτιέ Λατέν με την αγαπημένη σας ή την οικογένειά σας.
Μετά από μια βόλτα στα ρωμαϊκά και τα μεσαιωνικά μνημεία,
αργά ή γρήγορα θα καταλήξετε να κάθεστε σε κάποιο καφέ,
να στέκεστε πάνω στην γέφυρα Pont Neuf ή να σκαλίζετε σε
κάποιο μαγαζί με ρούχα vintage στο Marais.
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Η ΠΟΛΗ #THECITY#

Πλην ίσως της Νέας Υόρκης ή του
Λονδίνου, δεν υπάρχει άλλο μέρος που να
μπορεί να συγκριθεί με το Παρίσι. Μόλις
πατήσετε το πόδι σας στο Παρίσι και
αρχίσετε την εξερεύνηση θα νιώσετε ότι
βρίσκεστε σε ένα τεράστιο υπαίθριο
μουσείο. Μάλλον δεν θα διακρίνετε και
πολλά από τις κέλτικες ρίζες της πόλης,
αλλά θα μπορέσετε να θαυμάσετε τα
αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής, ήδη
από τον 13ο αιώνα, όταν άρχισε να χτίζεται
ο Καθεδρικός ναός της Παναγίας των
Παρισίων. Την ίδια περίοδο
αποστραγγίστηκαν τα έλη που αποτελούσαν
την περιοχή του σημερινού Marais και
άρχισε να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο της
Σορβόνης.

Ωστόσο, τα θεμέλια της μεγαλοπρέπειας
του Παρισιού τέθηκαν τον 16ο αιώνα, κατά
την Αναγέννηση. Οι Βερσαλλίες έγιναν η
έδρα του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ’, η
αδυναμία του οποίου για την χλιδή έδωσε
το έναυσμα για την ανάπτυξη της γαλλικής
βιομηχανίας ειδών πολυτελείας. Κατά τον
19ο αιώνα, ο Ναπολέων ανέθεσε στον
βαρώνο Haussmann την οικιστική
ανάπτυξη του σύγχρονου Παρισιού με τα
μεγάλα βουλεβάρτα και τα πανέμορφα
κτίρια, τις μεγαλοπρεπείς λεωφόρους και τα
πάρκα που ακόμη και σήμερα το καθιστούν
μοναδική πόλη στον κόσμο.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το
Παρίσι σήμερα είναι παγκοσμίως γνωστό
για τη χαρακτηριστική νεοκλασική

αρχιτεκτονική του και την επίδραση που
ασκεί στον κόσμο της μόδας και των
τεχνών. Με τα πόδια είναι ο καλύτερος
τρόπος για να εξερευνήσετε τις διάφορες
γειτονιές της πόλης, τα παλιά του κέντρα,
τα νεκροταφεία και τα υπέροχα πάρκα.
Παρά την πολυκοσμία και τους χιλιάδες
τουρίστες, η πόλη έχει καταφέρει να
διατηρήσει την αυθεντικότητά της, με μέρη
όπως η Μονμάρτη (ιδανικό σημείο για να
αρχίσετε τη βόλτα σας) ή τα γεμάτα κόσμο
Ηλύσια Πεδία με τον θρυλικό και
αναπόφευκτο περίπατο. Αν προτιμάτε μια
πιο σύγχρονη ατμόσφαιρα, το Marais, το
Καρτιέ Λατέν ή το κομψό κανάλι του St.
Martin είναι τα μέρη για σας! Κι αν πάλι
προτιμάτε τις αίθουσες τέχνης, τα μουσεία
ή τα διάσημα καμπαρέ όπως το Folies
Bergères, το Παρίσι θα ικανοποιήσει όλα τα
όνειρά σας. Η πόλη δεν είναι τόσο έντονη
όπως το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη, αλλά ο
συνδυασμός της ιστορικής κληρονομιάς και
της μοναδικής γαλλικής αίσθησης κάνει το
Παρίσι έναν ξεχωριστό προορισμό.

More than 2 million
readers per month

Do you want to reach
everyone travelling to

your destination?
Our unique media can help!

Contact: ads@fastcheck.se
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ #DOANDSEE#

Τα κορυφαία αξιοθέατα του Παρισιού είναι
αναμφίβολα ο πύργος του Άιφελ, που
αρχικά δεν ήταν παρά μια "προσωρινή"
κατασκευή για τη Διεθνή Έκθεση του 1889,
η Αψίδα του Θριάμβου, που
κατασκευάστηκε κατ’ εντολή του
Ναπολέοντα Βοναπάρτη και ο τεράστιος
καθεδρικός ναός της Notre Dame, της
Παναγίας των Παρισίων. Ένας περίπατος
από την Place de la Concorde προς τα
Ηλύσια Πεδία είναι επίσης κάτι που δεν
πρέπει να παραλείψετε, όπως και το
Λούβρο, το μουσείο που είναι γνωστό σε
όλο τον κόσμο. Και βέβαια τα αξιοθέατα
δεν τελειώνουν εδώ!

Père Lachaise
Το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Παρισιού,
και ίσως αυτό που δέχεται τις περισσότερες
επισκέψεις σε όλο τον κόσμο. Ένα τεράστιο
και γαλήνιο πάρκο που φιλοξενεί τις
τελευταίες κατοικίες όσων έχουν
αποτελέσει κομμάτι της γαλλικής
κουλτούρας τα τελευταία 200 χρόνια.

Διεύθυνση : Boulevard de Ménilmontant, 20th Arr.
Μετρό: Line 2 Philippe Auguste
Internet: www.pere-lachaise.com

Κήποι Του Λουξεμβούργου
Ο κήπος της γαλλικής Γερουσίας που δεν
είναι παρά ένα μεγάλο δημόσιο πάρκο. Το
ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να
νιώσετε την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα
ενός πλούσιου κήπου των ανακτόρων.

Μετρό: RER B Luxembourg
Internet: www.gardenvisit.com

Musée D’orsay
Εδώ θα βρείτε κορυφαίες συλλογές έργων
τέχνης και χειροτεχνημάτων από το
Μεσαίωνα και την εποχή του
ιμπρεσιονισμού. Η επίσκεψη αξίζει ακόμη
και μόνο για το κτίριο που κάποτε ήταν
σιδηροδρομικός σταθμός. Κλειστό τις
Δευτέρες.

Διεύθυνση : 62 rue de Lille, 7ο διαμέρισμα
Μετρό: Γραμμή 12 Solférino ή RER C Musée d’Orsay
Τηλέφωνο: +33 (0)1 40494814
Internet: www.musee-orsay.fr

Μουσείο Των Τεχνών Της Αφρικής Και
Της Ωκεανίας
Δεν είναι τόσο δημοφιλές όσο το Orsay ή
το Λούβρο, αλλά οπωσδήποτε αξίζει να το
επισκεφθείτε. Μια ποικιλία έργων τέχνης
παγκοσμίου επιπέδου από την Αφρική και
τον Ειρηνικό.

Διεύθυνση : 293 avenue Daumesnil, 12ο διαμέρισμα
Μετρό: Γραμμή 8 Porte dorée
Τηλέφωνο: +33 (0)1 44748480
Internet: www.museums-of-paris.com

Le Marais
Η μοδάτη αυτή συνοικία, με την όμορφη
αρχιτεκτονική του 17ου αιώνα εκτείνεται
στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα στο 3ο και 4ο
διαμέρισμα του Παρισιού. Εδώ θα βρείτε και
πολλά μουσεία, αίθουσες τέχνης και
ιστορικά αξιοθέατα, όπως η Place des
Vosges, η αρχαιότερη πλατεία του
Παρισιού, όπου βρίσκεται και η κατοικία του
Βίκτωρος Ουγκώ.

Διεύθυνση : Bastille, Chemin Vert, Pont Marie, Saint-Paul,
Saint-Sebastien-Froissard, Sully Morland

Μονμάρτη
Μια από τις πιο αγαπημένες ιστορικές
περιοχές με τη Βασιλική της Sacré Coeur
στην κορυφή του λόφου, στο υψηλότερο
σημείο του Παρισιού. Η Μονμάρτη είναι
όμως διάσημη και για τα καφέ και τα ατελιέ
πολλών μεγάλων καλλιτεχνών. Εδώ
γυρίστηκε και η Αμελί, η δημοφιλής
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γαλλική ταινία. Κατηφορίζοντας προς τα
νοτιοδυτικά, βρίσκεται η Pigalle, η "περιοχή
με τα κόκκινα φανάρια" του Παρισιού.

Μετρό: Line 12 Abbesses
Internet: www.sacre-coeur-montmartre.com

Βερσαλλίες
Αυτή την περιοχή κοντά στο Παρίσι επέλεξε
τον 17ο αιώνα ο Βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΔ’
για να χτίσει το Ανάκτορό του. Αν σας
συγκινεί η αναγεννησιακή αρχιτεκτονική,
μην το χάσετε! Το Ανάκτορο έχει
αναπαλαιωθεί πρόσφατα, ενώ θα χαρείτε
και τις βόλτες στους όμορφους κήπους του.

Μετρό: RER C, Versailles
Τηλέφωνο: +33 (0)1 30 83 78 00
Internet: www.chateauversailles.fr

Bateaux Mouches
Ένας από τους πιο χαλαρωτικούς και
ρομαντικούς τρόπους για να δείτε μερικά
από τα αρχαιότερα και πιο μεγαλοπρεπή
ιστορικά μνημεία της πόλης είναι
παίρνοντας ένα από τα διάσημα και
μοναδικά μακριά πλοιάρια που
περιδιαβαίνουν νωχελικά τον Σηκουάνα.
Παρά την ποικιλία εταιρειών από τις οποίες
μπορείτε να διαλέξετε, οι περισσότερες
γραμμές πραγματοποιούν παρόμοια
δρομολόγια και τα πλοιάρια είναι
εξοπλισμένα με ηχητικό σύστημα
ανακοινώσεων μέσω του οποίου
προσφέρεται ξενάγηση στα αξιοθέατα σε
διάφορες γλώσσες.

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ #EVENTS#

Αγοράστε εισιτήρια για τις εκδηλώσεις του

Παρισιού από το
http://fastcheck.fnacspectacles.com!

Céline Dion
(19/05/2008 - 27/05/2008) Musique
Variété internationale

Διεύθυνση : Palais Omnisports de Paris Bercy

Cécilia Bartoli
(24/03/2008) Musique Lyrique

Διεύθυνση : Salle Pléyel

Carmen Monumental Opéra
(12/04/2008) Musique Opéra

Διεύθυνση : Palais Omnisports de Paris Bercy

Bêtes Et Hommes
(Έως 01/08/2008) Έκθεση

Διεύθυνση : Grande Halle de la Villette

Αγοράστε Εισιτήρια!
Οι εκδηλώσεις αυτές είναι μια προσφορά
του FNAC, με το οποίο συνεργαζόμαστε.
Επισκεφθείτε το
http://fastcheck.fnacspectacles.com για
περισσότερες πληροφορίες και για να
αγοράσετε εισιτήρια για αυτές και για
πολλές άλλες εκδηλώσεις στη Γαλλία!

ΦΑΓΗΤΟ #EATING#

Στο Παρίσι πρέπει κανείς να διακρίνει
ανάμεσα στα εστιατόρια, τα μπιστρό και τις
μπρασερί. Τα μπιστρό είναι συνήθως μικρά,
με απλή κουζίνα και μερικές φορές και
κάποιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Σε μια
μπρασερί θα βρείτε χορταστικά γεύματα με
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μπίρα και κρασί, συνήθως σε καλές τιμές
καθώς και μπαρ με ποτά και καφέ. Όπως
και στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, η
ποικιλία είναι τεράστια. Το κάθε μαγαζί έχει
τη δική του ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και ύφος,
είτε σερβίρει τοπικές γεύσεις, είτε κουζίνα
από όλο τον κόσμο. Το Παρίσι είναι διεθνώς
γνωστό ως η πρωτεύουσα της
γαστρονομίας. Εδώ είναι το κατάλληλο
μέρος για να δοκιμάσετε τα υψηλής
ποιότητας γαλλικά προϊόντα και τις
λιχουδιές της γαλλικής κουζίνας, χάρη
στους δημιουργικούς και ταλαντούχους
σεφ. Τα παρισινά εστιατόρια είναι οι
καλύτεροι πρεσβευτές του καλού γούστου,
χρησιμοποιώντας εξαιρετικές πρώτες ύλες -
συμπεριλαμβανομένων των εξαίσιων
κρασιών και τυριών - που εμπλουτίζουν την
κουζίνα με τις πλούσιες γεύσεις του φουά
γκρα και των σαλιγκαριών ή τον κλασικό
κοκ ω βεν και το μοσχαράκι μπουργκινιόν.
Μην ανησυχείτε, υπάρχει ένα καλό σημείο
για φαΐ για όλα τα βαλάντια. Σε εστιατόριο,
μπιστρό ή μπρασερί θα μπορέσετε να
απολαύσετε μια πραγματική γαστρονομική
πανδαισία γεύσεων από όλο τον κόσμο.

Pierre Gagnaire
Κοντά στα Ηλύσια Πεδία βρίσκεται ένα από
τα πιο εδραιωμένα και θελκτικά εστιατόρια,
ανάμεσα στα 50 καλύτερα του κόσμου. Το
μενού για το μεσημεριανό κοστίζει γύρω
στα 80 ευρώ, ενώ για το δείπνο να
υπολογίζετε πάνω από 200 ευρώ ανά
άτομο. Η κράτηση είναι υποχρεωτική.

Διεύθυνση : 6, rue Balzac
Μετρό: Line 1 Georges V
Τηλέφωνο: +33 (0)1 58 36 12 50
Internet: www.pierre-gagnaire.com

Hôtel Du Nord
Δεν έχει ούτε ένα χρόνο που άνοιξε και
πάλι αυτό το εστιατόριο που δέχεται τους
επισκέπτες του σε ένα ζεστό περιβάλλον
από κόκκινο βελούδο πλημμυρισμένο από
φως. Ένα μπιστρό που προσφέρει ποικιλία
από παραδοσιακά πιάτα, όπως το

σωταρισμένο φουά γκρα με τσάτνεϊ από
μάνγκο και το γαλλικό τοστ ή τα ελαφρά
ψημένα χτένια με χαβιάρι μελιτζάνας.
Οικονομική επιλογή, με την τιμή για ένα
μενού "α λα καρτ" να κυμαίνεται κατά μέσο
όρο στα 15 ευρώ.

Διεύθυνση : 102, quai Jemmapes
Μετρό: Γραμμή 3, 8, 9, 5 République
Τηλέφωνο: +33 (0)1 40407878
Internet: www.hoteldunord.org

Brasserie Saint-benoît
Στη δημοφιλή περιοχή του
Saint-Germain-des-Prés. Διακόσμηση
ρουστίκ με φυτά και εμφανή δοκάρια. Και
τώρα που άνοιξε ο καιρός μπορείτε να
απολαύσετε το παραδοσιακό γαλλικό σας
γεύμα στην ευχάριστη υπαίθρια βεράντα.

Διεύθυνση : 26, rue Saint Benoit
Μετρό: Châtelet Les Halles
Τηλέφωνο: +33 (0)1 45482966
Internet: www.brasserie-benoit.fr

Carré Des Feuillants
Ένα από τα καλύτερα μέρη για σύγχρονη
γαλλική Nouvelle Cuisine, που στεγάζεται
σε ένα κτίριο του 17ου αιώνα, κοντά στο
πάρκο Tuilerie και τον Πύργο του Άιφελ. Ο
σεφ Alain Dutournier θεωρείται από τους
πιο ρηξικέλευθους στην κατηγορία του.

Διεύθυνση : 14, rue de Castiglione
Μετρό: Tuileries, Concorde, Opéra, ή Madeleine
Τηλέφωνο: +33 (0)1 42868282
Internet: www.carredesfeuillants.fr

L’avant Gout
Ένα trendy μπιστρό με εξαιρετικό φαγητό
σε λογικές τιμές. Δοκιμάστε το λαβράκι με
μους από σελινόριζα και αμύγδαλα για να
πάρετε μια πεντανόστιμη γεύση από τις
ικανότητες του σεφ Christophe Beaufront.

Διεύθυνση : 26, rue Bobillot
Μετρό: Γραμμή 5, Place d’Italie
Τηλέφωνο: +33 (0)1 53802400
Internet: www.lavatgout.com

Goumard
Ο παράδεισος του ψαροφαγά. Το
φημισμένο αυτό εστιατόριο λειτουργεί από
το 1872 και το μότο του είναι απλό: "Ό,τι
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βγάζει η θάλασσα". Πράγματι, ο ιδιοκτήτης
του αγοράζει απευθείας από τους ντόπιους
ψαράδες στην αποβάθρα. Οι σπεσιαλιτέ
περιλαμβάνουν ψητό αστακό Breton και
καρπάτσο από χτένια με στρείδια.

Διεύθυνση : 9, rue Duphot
Μετρό: Line 12 Madeleine
Τηλέφωνο: +33 (0)1 42 60 36 07
Internet: www.goumard.com

Allard
Υπάρχουν ακόμη τοπικά εστιατόρια της
γειτονιάς που σερβίρουν εξαιρετικό
φαγητό. Ένα από αυτά είναι και το Allard,
στο 6ο διαμέρισμα, στην αριστερή όχθη του
Σηκουάνα. Ένα παραδοσιακό μπιστρό της
δεκαετίας του ’30 με πολλούς τακτικούς
πελάτες ακόμη και από εκείνη την εποχή.
Δοκιμάστε το φουά γκρα, τα
βατραχοπόδαρα και τα άλλα πιάτα που
έχουν θέσει τη Γαλλία στο επίκεντρο του
παγκόσμιου γαστριμαργικού χάρτη.

Διεύθυνση : 41, rue St-André-des-Arts
Μετρό: Line 4 St Michel or Odéon
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43 26 48 23
Internet: www.allard-restaurant.com

Brasserie Balzar
Ακόμη ένα παραδοσιακό φαγάδικο με ωραία
ατμόσφαιρα και κλασικό μενού. Η μπρασερί
Balzar είναι ένα καταπληκτικό μπιστρό στη
ζωντανή γειτονιά του Καρτιέ Λατέν, που
λειτουργεί από το 1898! Πολλοί από τους
διάσημους συγγραφείς της πόλης ήταν
τακτικοί του πελάτες - κι αυτό είναι
εγγύηση ποιότητας.

Διεύθυνση : 48, rue des Ecoles
Μετρό: Cluny La Sorbonne
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43 54 13 67
Internet: www.brasseriebalzar.com

Sainte Marthe
Βρίσκεται σε μια μικρή πλατεία στο
μποέμικο αλλά μοδάτο 10ο διαμέρισμα.
Αυτό το γοητευτικό συνοικιακό εστιατόριο
ανήκει σε δυο παλιούς συμμαθητές, και
σερβίρει κυρίως τάπας. Το καλοκαίρι τα
εξωτερικά τραπεζάκια προσελκύουν τα
πλήθη.

Διεύθυνση : 32, rue Sainte-Marthe
Μετρό: Line 2 Colonel Fabien
Τηλέφωνο: + 33 (0)1 44 84 36 96

Founti Agadir
Το Παρίσι έχει πολλά βορειοαφρικανικά
εστιατόρια. Στην αριστερή όχθη του
Σηκουάνα, βρίσκεται ένα από τα καλύτερα
μαροκινά εστιατόρια, το Founti Agadir, με
μεγάλη ποικιλία από πιάτα κουσκούς,
tajines και pastilla.

Διεύθυνση : 117, rue Monge
Μετρό: Line 7 Gobelins et Censier Daubenton
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43 37 85 10
Internet: www.fountiagadir.com

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ #CAFES#

Για τους παριζιάνους, το παραδοσιακό καφέ
είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουν τη
μέρα τους με ένα λαχταριστό κρουασάν και
έναν εσπρέσο, χαλαρώνουν με ένα
απογευματινό τσάι ή παίρνουν ένα απεριτίφ
το βράδυ με φίλους. Πολύ συχνά το καφέ
είναι μέρος του μπιστρό ή της μπρασερί, ή
προσφέρει εξαιρετική μουσική με μεγάλη
ποικιλία ποτών, όπως ακριβώς ένα μπαρ.

Lipp
Μαθήματα πολιτιστικής ιστορίας μαζί με τον
εσπρέσο σας. Το Lipp, και τα διπλανά Deux
Magots και Flore, ήταν μεταπολεμικά τα
αγαπημένα στέκια μεγάλων μορφών του
πνεύματος, όπως ο Ζαν Πωλ Σαρτρ και η
Σιμόν ντε Μποβουάρ. Όλα αυτά τα μεγάλα
καφέ του 6ου διαμερίσματος είναι συνήθως
φίσκα.
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Διεύθυνση : 151, boulevard Saint Germain
Μετρό: Line 4 St Germain-des-Prés
Τηλέφωνο: +33 (0)1 45 48 53 41

Le Réservoir
Το να παρατηρείτε τους άλλους θαμώνες
στο καφέ είναι σημαντικό κομμάτι της
παριζιάνικης κουλτούρας. Το trendy Le
Réservoir είναι το ιδανικό σημείο για να
τελειοποιήσετε την τεχνική σας.

Διεύθυνση : 16, rue de la Forge Royale
Μετρό: Line 8 Ledru Rollin
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43 56 39 60
Internet: www.reservoirclub.com

Café Charbon
Στο 11ο διαμέρισμα, η Oberkampf είναι
ένας από τους πιο μοδάτους δρόμους, που
προσελκύει ένα πιο αστικό κοινό,
δημιουργώντας μια πιο παραδοσιακή
παριζιάνικη εικόνα. Είναι πολύ ευρύχωρο
καθώς αρχικά είχε κατασκευαστεί ως
αίθουσα χορού, γύρω στο 1900. Θα
μπορούσε ίσως να καταχωρηθεί και στην
ενότητα των "μπαρ".

Διεύθυνση : 109, rue Oberkampf
Μετρό: Line 3 Parmentier
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43 57 55 13

Café De La Mairie
Ένα γαλήνιο παραδοσιακό καφέ στην
όμορφη Place St. Sulpice, απέναντι από την
εκκλησία.

Δοκιμάστε έναν μεγάλο αχνιστό grand café
crème με ένα κρουασάν από το διπλανό
αρτοποιείο.

Διεύθυνση : 8 Place Saint-Sulpice, Paris 75006
Μετρό: Γραμμή 4 St. Suplice
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43266782

ΜΠΑΡ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
#BARSANDNIGHTLIFE#

Στο Παρίσι θα βρείτε πολλά μοντέρνα και
δημοφιλή μπαρ που σερβίρουν όλων των
ειδών τα ποτά, με ωραία μουσική και
μερικές φορές και με DJ. Δεν υπάρχει
λόγος να βιάζεστε. Κανένα τους δεν κλείνει
από νωρίς!

Το Παρίσι προσφέρει μια έντονη και
διαφοροποιημένη νυχτερινή ζωή. Από το
high-tech χορευτικό κλαμπ, έως το ζεστό
τζαζ στέκι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην
βρείτε κάτι που να ταιριάζει με τη διάθεσή
σας. Δοκιμάστε τα διάσημα καμπαρέ για μια
γερή δόση ξέφρενης διασκέδασης!

Le Scherkhan
Η οδός Oberkampf φιλοξενεί πολλά
δημοφιλή στέκια όπως το Le Scherkhan.
Μπορεί να μην είναι πολιτικώς ορθό, όμως
δίπλα στις άνετες πολυθρόνες θα σας
επιβλέπει μια βαλσαμωμένη τίγρη.

Διεύθυνση : rue Oberkampf
Μετρό: Line 3 Parmentier
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43 57 29 34

Le Nouveau Casino
Στον ίδιο δρόμο και αυτό, είναι επίσης ένα
πολύ γνωστό μαγαζί που χορεύει στους
ρυθμούς της ροκ έως το ξημέρωμα, τόσο
στο μπαρ στον κάτω όροφο, όσο και στην
όχι τόσο μεγάλη πίστα από πάνω.

Διεύθυνση : 109 rue Oberkampf
Μετρό: Line 3 Parmentier
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43 57 57 40
Internet: www.nouveaucasino.net
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Buddha Bar
Αυτό το μαγαζί που μοιάζει με ναό είναι
πολύ δημοφιλές για τη διακόσμηση του
κοκτέιλ μπαρ του. Δεξιοτέχνες DJ
τζαμάρουν με μουσικές που φτιάχνουν τη
διάθεση και έχουν κάνει το Buddha Bar
γνωστό σε όλο τον κόσμο (Buddha Bar
άνοιξε πέρυσι και στη Βηρυτό!).

Διεύθυνση : 8 rue Boissy d’Anglais
Μετρό: Concorde
Τηλέφωνο: +33 (0)1 53 05 90 00
Internet: www.buddha-bar.com

Point Ephémère
Το κανάλι του Saint Martin στο 10ο
διαμέρισμα είναι η νέα trendy περιοχή, η
οποία έχει αποικιστεί από καλλιτέχνες και
νέους δημιουργικούς επαγγελματίες που
ενέδωσαν στη νωχελική της γοητεία. Εδώ
θα βρείτε πολλά ωραία μαγαζιά όπως το
L’Atmosphère, το Chez Prune ή το Le
Repaire.

Διεύθυνση : 200 Quai de Valmy
Μετρό: Line 7bis Jaurès or Louis Blanc
Τηλέφωνο: +33 (0)1 40 34 02 48
Internet: www.pointephemere.org

Le Moloko
Πολύ ζωντανό, τέλεια μουσική και ένα
φημισμένο στέκι για να απολαύσετε ένα
κοκτέιλ ή ένα ποτήρι κρασί σε ένα
σύγχρονο και μοδάτο περιβάλλον.

Διεύθυνση : 26 rue Fontaine
Μετρό: Line 2 Blanche
Τηλέφωνο: +33 (0)1 48 74 50 26

Les Bains
Το νυχτερινό στέκι που προτιμούν οι
διάσημοι και αυτοί που καθορίζουν τις
τάσεις της μόδας. Αν καταφέρετε να μπείτε,
να είστε έτοιμοι για μια δαπανηρή βραδιά,
που όμως αξίζει τα λεφτά της υπό τους
ήχους της ροκ, R&B, σόουλ και όχι μόνο.

Διεύθυνση : 7 rue du Bourg-l’Abbé
Μετρό: Line 3 or 4 Réaumur Sébastopol
Τηλέφωνο: +33 (0)1 55 01 40 60
Internet: www.lesbainsdouches.net

Le Queen
Ένα πασίγνωστο μαγαζί γεμάτο κόσμο στα
Ηλύσια Πεδία, για να γλεντήσετε και να
δείξετε την ομορφιά σας. Δεν είναι αυστηρά
gay, όπως συνήθως λέγεται. Εδώ θα
συναντήσετε διάσημους, καθώς και
ανθρώπους από διάφορους τομείς της
καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Διεύθυνση : 102 avenue des Champs-Elysées
Μετρό: Line 1 Georges V
Τηλέφωνο: +33 (0)1 53 89 08 90
Internet: www.queen.fr

Rex Club
Το ξακουστό αυτό electro κλαμπ δεν έχει
σταματήσει να προσελκύει κόσμο από τα
μέσα της δεκαετίας του ’80. Διαθέτει
καταπληκτικό ηχητικό σύστημα και
φιλοξενεί πολλές κορυφαίες διεθνείς
εκδηλώσεις. Η ουρά είναι μεγάλη, ιδίως για
τις εκδηλώσεις της Παρασκευής.

Διεύθυνση : 5 bd Poissonnière
Μετρό: Line 9/8 Bonne Nouvelle
Τηλέφωνο: +33 (0)1 42 36 10 96
Internet: www.rexclub.com

La Cithéa
Κι αυτό στη δημοφιλή Oberkampf,
φιλοξενεί τέλειες συναυλίες και χορό έως
το πρωί. Είναι γνωστό για τη μεγάλη
ποικιλία της μουσικής του, με σόουλ, τζαζ
και έθνικ ακούσματα.

Διεύθυνση : 114 rue Oberkampf
Μετρό: Parmentier
Τηλέφωνο: +33 (0)1 40 21 70 95

Le Bilboquet
Καλωσορίσατε στο ιστορικό τζαζ στέκι του
Παρισιού, όπου γυρίστηκε η ταινία Paris
Blues. Εδώ έχουν παίξει τα τζαζ κουαρτέτα
Gilda Galas και Stephane Guerault.

Διεύθυνση : 13 rue Saint Benoît
Μετρό: Line 4 St Germain-Des-Prés
Τηλέφωνο: +33 (0)1 45 48 81 84

Moulin Rouge
Ό,τι είναι οι παραστάσεις του Broadway για
τη Νέα Υόρκη, είναι για το Παρίσι τα
καμπαρέ. Lido, Crazy Horse ή Follies
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Bergères... όλα είναι διάσημα σε όλο τον
κόσμο, αλλά το Moulin Rouge ξεχωρίζει για
την κομψότητα και τον ερωτισμό των
θεαμάτων του. Μην το χάσετε, αν σας το
επιτρέπει η τσέπη σας!

Διεύθυνση : Bal du Moulin Rouge ®, Montmartre, 82 boulevard
de Clichy
Μετρό: Blanche
Τηλέφωνο: +33 (0)1 53 09 82 82
Internet: www.moulinrouge.fr

ΨΩΝΙΑ #SHOPPING#

Το Παρίσι είναι η πατρίδα μερικών από τους
διασημότερους σχεδιαστές και από τις
πολυτελέστερες μάρκες στη βιομηχανία της
μόδας, όπως ο Louis Vitton ή ο Dior. Δεν
θα δυσκολευτείτε όμως να βρείτε και πιο
προσιτά ονόματα, πιο κοντά στα βαλάντιά
σας, στα τεράστια πολυκαταστήματα ή στις
πολλές λαϊκές γειτονιές. Και βέβαια δεν
λείπουν και τα καταστήματα με λιχουδιές
για τους καλοφαγάδες!

Δεξιά Όχθη - 1ο Και 8ο Διαμέρισμα
Θα σας προτείναμε να ξεκινήσετε από το
Carrousel Du Louvre, μια διαφορετική
underground περιοχή για ψώνια, κοντά στο
διάσημο μουσείο. Είτε ψάχνετε για μουσική,
δώρα, αρώματα ή ρούχα, θα βρείτε μια
πληθώρα από γνωστά καταστήματα με
ποιοτικά προϊόντα και ευκολία στις αγορές.
Η κοντινή Rue de Rivoli προσφέρει μια
μεγάλη ποικιλία από καταστήματα με
αναμνηστικά δώρα. Στο 248, το W.H.
Smith είναι το μεγαλύτερο αγγλόφωνο
βιβλιοπωλείο του Παρισιού, με πολλές από
τις τελευταίες κυκλοφορίες.

Κοντά στη Rivoli βρίσκεται η πανέμορφη
Place Vendôme, απ’ όπου οι πλούσιοι και
διάσημοι αγοράζουν τα κοσμήματά τους.
Από εδώ εισέρχεστε στην απόλυτη περιοχή
της υψηλής ραπτικής και των ειδών
πολυτελείας. Μπορείτε να κατηφορίσετε τη
Rue du Faubourg Saint-Honoré και την
Avenue Montaigne, όπου οι μεγαλοπρεπείς
μπουτίκ επιδεικνύουν τις εκλεπτυσμένες ή
μπαρόκ βιτρίνες τους. Οι γυναίκες σίγουρα
θα εκτιμήσουν το Colette στο 213 της Rue
St-Honoré, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες
εμπειρίες shopping στον κόσμο με
εκλεκτικές συλλογές ειδών design και
μόδας κατευθείαν από την πασαρέλα, αλλά
και γκάτζετ και είδη μουσικής. Για τους
άντρες υπάρχει το Charvet στην Place
Vendôme, η πιο παλιά και πιο γνωστή
μπουτίκ του Παρισιού, με κορυφαίας
ποιότητας πουκάμισα και γραβάτες. Το
Hermès, το Lanvin στη Faubourg
Saint-Honoré και το Jil Sander στην
Avenue Montaigne είναι επίσης εξαιρετικές
επιλογές για γρήγορα ψώνια ανδρικών
ειδών. Στο 11 της Rue Royale, βρίσκεται το
Lalique που είναι πλέον σημείο αναφοράς
σε όλο τον κόσμο για την αισθητική και την
ποιότητα των σχεδίων του σε κρυστάλλινα
είδη, από σερβίτσια έως διακοσμητικά
αντικείμενα από γυαλί. Στην ίδια περιοχή οι
καλοφαγάδες θα εντοπίσουν τα κορυφαία
γαλλικά delicatessen: το Fauchon (Place de
la Madeleine) ή το Granterroirs (Rue
Miromesnil).

Les Grands Boulevards (hausmann)
Δίχως αμφιβολία, αυτή η περιοχή του 1ου
και του 2ου διαμερίσματος είναι η πιο
δημοφιλής περιοχή για αγορές, καθώς
φιλοξενεί υψηλού κύρους
πολυκαταστήματα, όπως τα Printemps και
Galeries Lafayette. Είναι εξαιρετικά, τόσο
για την ευρύτατη ποικιλία προϊόντων που
διαθέτουν, όσο και για την art nouveau
αρχιτεκτονική τους του 19ου αιώνα (βλ. τη
σχετική ενότητα για τα καταστήματα). Θα
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βρείτε τα πάντα σε prêt-à-porter, σε
ενδιαφέρουσες μπουτίκ και προσιτές
μάρκες. Αρχίστε τη βόλτα σας από το
πανέμορφο Opéra Palais Garnier μέχρι
κάτω στα καταστήματα της Boulevard
Hausmann.

Les Halles Και Marais
Το Les Halles είναι κάτι αντίστοιχο με το
Covent Garden του Λονδίνου. Ακριβώς στο
κέντρο της πόλης, ανάμεσα στο Λούβρο και
την Παναγία των Παρισίων, καταλαμβάνει
την περιοχή των παμπάλαιων αγορών του
Παρισιού. Το εμπορικό κέντρο Forum des
Halles φιλοξενεί πολλά ξεχωριστά
καταστήματα σε ένα συναρπαστικό υπόγειο
σύμπλεγμα κτιρίων, γεμάτο κόσμο. Ιδανικό
για οικονομικά είδη ρουχισμού. Λίγο πιο
κάτω, η εβραϊκή συνοικία του Marais, με
πολλά μαγαζιά με είδη χειροτεχνίας και
αντίκες είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα
εναλλακτική. Η μπουτίκ Frederic Delliaux
l’Atelier (Rue du Roi de Sicile), διαθέτει
κυρίως δερμάτινα είδη εξαιρετικής ραφής,
αξεσουάρ, καθώς και ρούχα άλλων
σχεδιαστών.

Ηλύσια Πεδία
Η τουριστική αυτή ζώνη φιλοξενεί πολλές
αλυσίδες φαστ φουντ, τράπεζες, γραφεία
αεροπορικών εταιρειών, κινηματογράφους
και εμπορικά κέντρα, όπως το
φουτουριστικό Publicis Drugstore κοντά
στην Αψίδα του Θριάμβου ή το Gallerie
Marchande des Champs-Elysées κοντά στο
σταθμό Georges V. Αξίζει επίσης να κάνετε
μια στάση στο Guerlain Parfumerie, με την
κομψή αισθητική των αρχών του 20ου
αιώνα και την σκαλιστή του σκάλα, καθώς
και στο νεοκλασικό Virgin Megastore, που
είναι ο παράδεισος του φθηνού μουσικού
δίσκου και βιβλίου.

Κατά Μήκος Του Σηκουάνα
Μια από τις πιο γοητευτικές εμπειρίες που
μπορεί να βιώσει κανείς κάνοντας ψώνια

στο Παρίσι είναι ένας περίπατος κατά μήκος
των πάγκων με βιβλία που είναι
στερεωμένοι στο παραπέτο του Σηκουάνα.
Εδώ, εάν έχετε χρόνο και έφεση στο
παζάρι, μπορείτε να ξετρυπώσετε παλιούς
και πολύτιμους τόμους ή συλλογές παλιών
γραμματοσήμων.

Le Bon Marché
Το παλαιότερο και πιο σημαντικό
κατάστημα για όποιον αναζητά τη μόδα και
το στιλ. Στα κυρίως τμήματα θα βρείτε
επώνυμα ρούχα για άντρες και γυναίκες,
καλλυντικά και είδη για το σπίτι, ενώ
εντυπωσιακή είναι και η αίθουσα με τα
τρόφιμα.

Διεύθυνση : 22 rue de Sèvres
Μετρό: Line 10/12 Sèvres-Babylone
Τηλέφωνο: +33 (0)1 44 39 80 00
Internet: www.treeslbm.com

Galeries Lafayette
Το φαντασμαγορικό πολυκατάστημα με τον
μοναδικό θόλο από βιτρώ. Εδώ θα βρείτε
τις πιο γνωστές ετικέτες ρούχων και
καλλυντικών και τον μεγαλύτερο χώρο
στην Ευρώπη που είναι αφιερωμένος
αποκλειστικά στην ανδρική μόδα, καθώς
και ατελείωτα τμήματα με παιχνίδια,
κοσμήματα, οικιακά είδη και delicatessen.

Διεύθυνση : 40 bd Haussmann
Μετρό: Chaussée-d’Antin
Τηλέφωνο: +33 (0)1 42 82 34 56
Internet: www.galerieslafayette.com

Printemps Hausmann
Όπως και ο ανταγωνιστής του, το
Lafayette, διακρίνεται για την εκπληκτική
του αρχιτεκτονική και διαθέτει τα πάντα
από ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα.
Ένα μοντέρνο και μοδάτο κατάστημα. Το
νέο τμήμα ομορφιάς φιλοξενεί πάνω από
200 μάρκες προϊόντων.

Διεύθυνση : 64, boulevard Haussmann
Μετρό: Havre-Caumartin, RER A Auber
Τηλέφωνο: +33 (0)1 42 82 57 87
Internet: www.printemps.com

|ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: PARIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ : 2009-03-03



Make your trip start at hoMe | www.arrivalguides.coM

Bazar De L’hôtel De Ville
Αξιόλογο, αν και λιγότερο της μόδας, το
BHV προσφέρει μια σημαντική ποικιλία
οικιακών ειδών, ειδών ανακαίνισης, καθώς
και όμορφα και χρήσιμα εγχώρια προϊόντα.
Επίσης υπάρχει μια αξιοπρεπής επιλογή από
ρούχα και αξεσουάρ.

Διεύθυνση : 52-54 rue de Rivoli
Μετρό: Γραμμή 1/11 Hôtel de Ville
Τηλέφωνο: +33 (0)1 42749000
Internet: www.bhv.fr

Marché Aux Puces De Clignancourt
Αυτό το παζάρι στο βόρειο Παρίσι, που είναι
γνωστό σε όλο τον κόσμο, προσελκύει
πάνω από 70.000 παριζιάνους κάθε
Σαββατοκύριακο και είναι ιδανικό για να
βρείτε εξαιρετικά σουβενίρ από vintage
ρούχα έως έπιπλα αντίκες.

Διεύθυνση : Porte de Clignancourt
Μετρό: Γραμμή 4 Porte de Clignacourt
Internet: www.les-puces.com

ΔΙΑΜΟΝΗ #SLEEPING#

Το Παρίσι έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία του
κόσμου σε ξενοδοχεία, σε όλο το φάσμα
των τιμών, προσφέροντας κάτι για τον
καθένα. Πάνω από 80.000 δωμάτια μέσα
στη χλιδή και την εκζήτηση ή σε χαλαρό
και ζεστό περιβάλλον. Η εμπειρία, βέβαια,
είναι πιο ευχάριστη σε ένα μικρό, πιο
προσωπικό, ατμοσφαιρικό ξενοδοχείο.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Hôtel De Crillon
Ένα από τα πιο παλιά και πιο χλιδάτα
ξενοδοχεία του κόσμου. Με θέα στην
πολυτελή Place de la Concorde, σαγηνεύει

βασιλιάδες, πλούσιους αλλοδαπούς,
διπλωμάτες που χρεώνουν την υπηρεσία
τους και σταρ του σινεμά...

Διεύθυνση : 10 Place de la Concorde
Μετρό: Concorde
Τηλέφωνο: +33 (0)1 44711500
Internet: www.crillon.com

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Hôtel Costes
Κοντά σε μερικά από τα ακριβότερα
καταστήματα του Παρισιού, το Costes, που
στεγάζεται σε μια παλιά αστική κατοικία,
αποπνέει την αυτοκρατορική ακμή του
Ναπολέοντα Γ’. Είναι το πιο μοδάτο
ξενοδοχείο του Παρισιού, αγαπημένο σε
όλους τους αστέρες της μόδας. Οι σουίτες
είναι ευρύχωρες, με θεματική διακόσμηση,
όπως οι "Μαροκινές Νύχτες" κλπ.

Διεύθυνση : 239 rue Saint-Honoré
Μετρό: Line 1 Tuileries or Concorde
Τηλέφωνο: +33 (0)1 42 44 50 00
Internet: www.hotelcostes.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
Hôtel De Fleurie
Ένα καλό ξενοδοχείο τριών αστέρων στην
καρδιά του St. Germain-des-Prés. Μεγάλα,
ψηλοτάβανα δωμάτια, ρομαντικά
διακοσμημένα με μοτίβα λουλουδιών.
Υπάρχουν πολλά συγκοινωνούντα δωμάτια
με δύο διπλά κρεβάτια, ιδανικά για
οικογένειες.

Διεύθυνση : 32-34 rue Grégoire de Tours
Μετρό: Γραμμές 4, 10 Odéon
Τηλέφωνο: +33 (0)1 53737000
Internet: www.fleurie-hotel-paris.com

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
Résidence Lord Byron
Λίγα βήματα από τα Ηλύσια Πεδία,
βρίσκεται αυτό το πολύ κομψό ξενοδοχείο
με τον εσωτερικό του κήπο, τη
χαρακτηριστική παριζιάνικη αίθουσα
υποδοχής και τις ευρύχωρες σουίτες.

Διεύθυνση : 5 rue de Chateaubriand
Μετρό: Line 1 Georges
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43 59 89 98
Internet: www.escapade-paris.com
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ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
Hôtel Du Quai Voltaire
Ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία αν
ψάχνετε για καλή θέα στον Σηκουάνα. Έχει
μεγάλη ιστορία, καθώς αρχικά ήταν αββαείο
που μετατράπηκε σε ξενοδοχείο το 1856.
Έχει φιλοξενήσει μεγάλες προσωπικότητες,
όπως ο Ουάιλντ, ο Μπωντλαίρ και ο
Βάγκνερ.

Διεύθυνση : 19 Quai Voltaire
Μετρό: RER C Musée d’Orsay
Τηλέφωνο: +33 (0)1 42615091
Internet: www.quaivoltaire.fr

ΚΑΛΟ
Les Deux Accacias
Αυτό το χαριτωμένο ξενοδοχείο δύο
αστέρων βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο, σε
έναν ήσυχο δρόμο κοντά στα Ηλύσια Πεδία
και την Αψίδα του Θριάμβου. Διαθέτει 30
δωμάτια διακοσμημένα με παστέλ
αποχρώσεις, άνετο και ανεπιτήδευτο.
Πολλή καλές παροχές για την κατηγορία
του σε τιμές κάτω των 100 ευρώ!

Διεύθυνση : 28, rue de l’Arc de Triomphe
Μετρό: RER A Charles de Gaulle Etoile
Τηλέφωνο: +33 (0)1 43 80 01 85

ΚΑΛΟ
Hôtel El Dorado
Ένα από τα πιο χαριτωμένα οικονομικά
ξενοδοχεία. Η Anna Gratacos, η μποέμ
ιδιοκτήτρια, έχει διακοσμήσει η ίδια και τα
40 δωμάτια, άλλα με αφρικανικά υφάσματα
και άλλα με ευρήματα από τα παζάρια.
Δοκιμάστε επίσης το εξαιρετικό φαγητό στο
Bistro des Dames, που αποτελεί τμήμα του
ξενοδοχείου.

Διεύθυνση : 18 rue des Dame
Μετρό: Line 2, 13 Place de Clichy
Τηλέφωνο: +33 (0)1 45 22 35 21
Internet: www.eldoradohotel.fr

ΚΑΛΟ
Mije Hostels
Μια ομάδα τριών οικονομικών ξενοδοχείων
σε παλιές αριστοκρατικές αστικές κατοικίες
στην περιοχή του Marais.

Διεύθυνση : 12 rue des Barres / 11 rue du Fauconnier / 6 rue de
Fourcy
Μετρό: Line 1 St Paul or Line 7 Pont Marie
Τηλέφωνο: +33 (0)1 42 74 23 45
Internet: www.mije.com

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
#ESSENTIALINFORMATION#

Αεροδρόμια
Το Παρίσι εξυπηρετείται από δύο μεγάλα
αεροδρόμια, το Roissy Charles de Gaulle
(CDG) και το Orly, 25 και 15 χιλιόμετρα
από το κέντρο της πόλης αντίστοιχα. Ένα
τρίτο αεροδρόμιο, το Paris Beauvais
εξυπηρετεί κυρίως αεροπορικές εταιρείες
χαμηλού κόστους. Λειτουργεί υπηρεσία
μεταφοράς με λεωφορεία (κόστος 13 ευρώ)
που συνδέει τους τερματικούς σταθμούς
του με το Paris-Porte Maillot.

Το Roissybus αναχωρεί από τους
τερματικούς σταθμούς του CDG, κάθε 15
λεπτά από τις 6:00 και φθάνει στο κέντρο
της πόλης (στην Opéra) ύστερα από 45-60
λεπτά (8,90 ευρώ η απλή διαδρομή). Μετά
τα μεσάνυχτα υπάρχουν νυχτερινά
λεωφορεία προς τη Place du Châtelet, 90
rue de Rivoli κάθε 30 λεπτά (8 ευρώ η
απλή διαδρομή). Το οικονομικότερο και
ταχύτερο μέσο (30 λεπτά) είναι το RER B
προς Gare du Nord που λειτουργεί από τις
4:56 το πρωί έως τις 23:56 τη νύχτα (8,40
ευρώ η απλή διαδρομή). Από το Gare du
Nord υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο του
μετρό της πόλης. Τα λεωφορεία της Air
France σας μεταφέρουν στο Porte Maillot
και το Etoile (κάθε 15 λεπτά, 15 ευρώ η
απλή διαδρομή) ενώ θα βρείτε και ταξί
κοντά στις εξόδους των αιθουσών
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παραλαβής αποσκευών των τερματικών
σταθμών. Η ταρίφα κατά τη διάρκεια της
ημέρας είναι κατά μέσο όρο 50 ευρώ.

Από το Orly, το αυτόματο μετρό Orlyval σας
μεταφέρει στο σταθμό του Antony της
γραμμής RER B από τις 6:00 έως τις 23:00.
Το συνολικό εισιτήριο
(μετρό+RER+Orlyval) κοστίζει περίπου 9
ευρώ. Μια άλλη, οικονομικότερη,
εναλλακτική είναι τα λεωφορεία του
αεροδρομίου που σας μεταφέρουν στο
σταθμό Pont de Rungis της γραμμής RER C.
Το συνολικό εισιτήριο
(μετρό+RER+λεωφορείο) κοστίζει περίπου
5,60 ευρώ. Το λεωφορείο από το Orly σας
πηγαίνει κατευθείαν στο σταθμό
Denfert-Rochereau της γραμμής RER B. Η
ταρίφα των ταξί κατά τη διάρκεια της
ημέρας είναι περίπου στα 35 ευρώ.

Internet: www.aeroportsdeparis.fr, www.aeroportbeauvais.com

Τοπικές Συγκοινωνίες
Η RATP είναι υπεύθυνη για το σύστημα
τοπικών μέσων συγκοινωνίας του Παρισιού.
Το σύστημα των λεωφορείων, του μετρό
και των προαστιακών τρένων (RER)
χωρίζεται σε πέντε ζώνες και είναι
οικονομικό και αποτελεσματικό. Το μετρό
λειτουργεί από τις 5:30 το πρωί έως τις
0:30 τη νύχτα. Τα εισιτήρια ισχύουν τόσο
στα λεωφορεία, όσο και στα τρένα και
μπορείτε να τα αγοράστε από τους
σταθμούς και τα περίπτερα. Οι κάρτες
απεριορίστων διαδρομών που διαρκούν από
μία έως πέντε ημέρες είναι επίσης
διαθέσιμες στο αεροδρόμιο, τους σταθμούς
του μετρό και τα γραφεία τουριστικών
πληροφοριών. Μια κάρτα απεριορίστων
διαδρομών μίας ημέρας για τις ζώνες 1-3
κοστίζει περίπου 9 ευρώ.

Τηλέφωνο: +33 (0)1 92693246
Internet: www.ratp.fr

Bateau Bus
Νιώστε την αίσθηση του Παρισιού μέσα από
τον Σηκουάνα χρησιμοποιώντας το ποτάμι

ως ένα πρωτότυπο μεταφορικό μέσο!

Internet: www.batobus.com

Ταξί
Μπορείτε να βρείτε ταξί στις πιάτσες ή να
το σταματήσετε στο δρόμο, αν και μπορεί
να είναι δύσκολο να βρείτε, ιδίως τα
απογεύματα της Παρασκευής και του
Σαββάτου. Προσοχή στους παράνομους
ταξιτζήδες στα αεροδρόμια!

Τηλέφωνο: +33 (0)1 45 83 59 33

Ταχυδρομείο
Γραμματόσημα διατίθενται στα περίπτερα
και τα σημεία πώλησης εφημερίδων. Για
υπεράκτιες αποστολές είναι καλύτερα να
επισκεφθείτε κάποιο ταχυδρομείο. Το
κεντρικό ταχυδρομείο και υπηρεσία
διαλογής του Λούβρου είναι ανοικτό όλο το
24ωρο.

Διεύθυνση : 52 rue du Louvre
Μετρό: Louvre
Τηλέφωνο: +33 (0)140 28 20 00

Φαρμακεία
Το φαρμακείο Les Champs είναι ανοικτό
όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της
εβδομάδας.

Διεύθυνση : 84 avenue des Champs Elysées
Μετρό: George V
Τηλέφωνο: +33 (0)1 45 62 02 41

Οδοντίατροι / Γιατροί
Σε περίπτωση προβλήματος υγείας, το
καλύτερο είναι να καλέσετε το Αμερικανικό
Νοσοκομείο στο Neuilly, στο δυτικό άκρο
της πόλης.

Διεύθυνση : 63 boulevard Victor Hugo Neuilly sur Seine
Μετρό: Line 3 Pont de Levallois station
Τηλέφωνο: +33 (0)1 46 41 25 25
Internet: www.american-hospital.org

Ηλεκτρισμός
220/240 V AC, 50Hz
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Avenue A. de Mun A3
Avenue Bosquet B3 B4
Avenue Bouvard A4 B4
Avenue C. Risler B4
Avenue Carnot A1
Avenue Ch. Girault C2
Avenue d’Iéna A2
Avenue de Friedlan. B1
Avenue de l’Opera E2
Avenue de la Bourd. A3 B4
Avenue de la Grand. A1
Avenue de Marigny C2
Avenue de Messine C1
Avenue de New York A3 A4
Avenue de Suffren A4 B4
Avenue de Tourvill. C4
Avenue de Wagram A1 B1
Avenue des Champ.B1 C2 D2
Avenue des Nations. A3
Avenue du Maréchal. C3 C4
Avenue du Présiden. A3
Avenue Dutuit C2 C3
Avenue E. Tuck C2 D3
Avenue Foch A1
Avenue Franklin D.. C1 C2
Avenue G. Eiffel A4
Avenue Gabriel C2 D2
Avenue George V B2
Avenue Hoche B1
Avenue Kléber A2 A3
Avenue M. Mahon A1
Avenue Marceau B2
Avenue Matignon C2
Avenue Montaigne B2 C2
Avenue Pierre 1er . A3 B2
Avenue Rapp B3 B4
Avenue Victor Hugo A1 A2
Avenue Victoria G4
Avenue Winston Chu. C2 C3
Bouelvard des Capu. E2
Boulevard de Bonne. G2
Boulevard de la Ma. D2 E2
Boulevard de la To. C3 C4
Boulevard de Montm. F2
Boulevard de Sébas. G3
Boulevard des Inva. C4
Boulevard des Ital. F2
Boulevard du Palai. G4
Boulevard Ha. C1 D1 E1 F1
Boulevard Malesher. D1 D2
Boulevard Poissonn. F2 G2
Boulevard Raspail E4
Boulevard Sa. D3 D4 E4 F4
Cours Albert 1er B3 C3
Cours la Reine C3 D3
Place Charles de G. A1
Place Clémenceau C2
Place d’Estienne d. E1
Place de Finlande C3
Place de l’Alma B3
Place de l’École M. B4 C4

Place de l’Opéra E2
Place de la Concor. D3
Place de la Madele. D2
Place de la Résist. B3
Place de Varsovie A3
Place des Etats-Un. A2
Place des Invalide. C4
Place des Pyramide. E3
Place des Ternes B1
Place des Victoire. F2
Place du Carrousel E3
Place du Général G. B4
Place du Louvre F3
Place du Palais Bo. D3
Place du Palais Ro. F3
Place Francois 1er C2
Place Franz Liszt G1
Place Jacques Ruef. B4
Place Joffre B4
Place Kossuth F1
Place M.Quentin G3
Place Saint August. D1
Place Saint Michel F4
Place Vauban C4
Place Vendôme E2
Pont Alexandre III C3
Pont d’Iéna A3
Pont de l’Alma B3
Pont de la Concord. D3
Pont des Invalides C3
Pont Neuf F4
Quai Anatole Franc. D3 E3
Quai Branly A3 A4 B3
Quai d’Orsay B3 C3
Quai de Conti F4
Quai de Gesvres G4
Quai de Tuileries D3 E3
Quai des Grands Au. F4
Quai du Louvre F3 F4
Quai Malaquais E4 F4
Quai Staint Michel F4 G4
Quai Voltaire E3 E4
Rond Point des Cha. C2
Rue André des Arts F4
Rue Auber E1
Rue Balzac B1
Rue Beaubourg G3
Rue Beaujon B1
Rue Berger G3
Rue Bergère F1 G1
Rue Bleue G1
Rue Bonaparte E4
Rue Brunel A1
Rue Cadet F1
Rue Cambon E2
Rue Croix des Peti. F3
Rue D. Casanova E2
Rue d’Amsterdam E1
Rue D’Arcole G4
Rue d’Artois B1 C1
Rue d’Enghien G1 G2

Rue d’Haute ville G1
Rue Dauphine F4
Rue de Bellechasse D3 D4
Rue de Bellefond G1
Rue de Berri B1
Rue de Bourgogne D3 D4
Rue de Castiglione E2 E3
Rue de Caumartin E1 E2
Rue de Chabroi G1
Rue de Châteaudun E1 F1
Rue de Cléry G2
Rue de Courcelles B1 C1
Rue de Gramont F2
Rue de Grenelle B4 D4 E4
Rue de l’Arbre Sec F3
Rue de l’Échiquier G2
Rue de l’Élyssée D2
Rue de l’Uni.A3 B3 C3 D3 E4
Rue de la Bienfais. D1
Rue de la Chaussée. E1
Rue de la Cité G4
Rue de la Féderati. A4
Rue de la Paix E2
Rue de la Pépinièr. D1
Rue de la Verrerie G4
Rue de la Victoire E1 F1
Rue de Laborde D1
Rue de Lisbonne C1
Rue de Lobau G4
Rue de Londres E1
Rue de Longchamp A3
Rue de Lübeck A2 A3
Rue de Maubeuge F1
Rue de Miromesnil C1
Rue de Paradies G1
Rue de Penthièvre C1 D1
Rue de Ponthieu B2 C2
Rue de Provence E1 F1
Rue de Richelieu F2 F3
Rue de Rivol. E2 E3 G3 G4
Rue de Rome D1
Rue de Seine F4
Rue de Trévise G1
Rue de Varenne D4
Rue de Vienne D1
Rue des Acacias A1
Rue des Halles G3
Rue des Jeûneurs F2 G2
Rue des Lombards G3 G4
Rue des Mathurins D1 E1
Rue des Petites Éc. G1
Rue des Petits Cha. E2 F2
Rue des Saints Pèr. E4
Rue du Bac D4 E4
Rue du Caire G2
Rue du Colisée C2
Rue du Dôme A2
Rue du Fg Montmart. F1
Rue du Fg Poissonn. G1 G2
Rue du Havre E1
Rue du Louvre F3

Rue du Pont Neuf F3
Rue du Quatre Sept. E2 F2
Rue du Renard G4
Rue du Sentier G2
Rue du Temple G3 G4
Rue Étienne Marcel F3 G3
Rue Fabert C3
Rue Feydeau F2
Rue Francois 1er B2
Rue Fresnel A3
Rue Galilée A2 B2
Rue Greneta G2 G3
Rue Guénégaud F4
Rue Jacob E4
Rue L. Bellan F2 G2
Rue La Boétie C1 C2 D1
Rue La Fayette E1 F1 G1
Rue Lafitte F1
Rue Lauriston A2
Rue Montmartre F2
Rue Montorgueil G2 G3
Rue P. Valéry A2
Rue P.Charron B2
Rue Quincampoix G3
Rue Rambuteau F3 G3
Rue Réaumur F2 G2
Rue Richer F1 G1
Rue Roquépine D1
Rue Royale D2
Rue Saint Augustin E2 F2
Rue Saint Denis G2 G3
Rue Saint Domini. B3 C3 D3
Rue Saint Georges F1
Rue Saint Honoré E2 E3 F3
Rue Saint Lazare E1 F1
Rue Saint Martin G2 G3
Rue Saint Saëns A4
Rue Saint Sauveur G2
Rue Sainte Anne E3 F2
Rue St Marc F2
Rue Taitbout E1 F1
Rue Tronchet D2 E1
Rue Turbigo G3
Rue Vaneau D4
Rue Washington B1
Rue Vivienne F2
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