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Boulangerie 1
Patisserie des
Arènes

ĤČđďĐ ěđČĕĒđĚč ĝđĔĚ Ęĥ ęĎď

Square) ĕĔČŁ ěđĔĝĎ ĤČŅģĝ
Ā
,Rue Poinsot ,(Gaston Baty
ĔģĤĚĤĠđĝ ĕĤđēČĚ ,75014
ďĞ 7:00 ,ęđĕ ĕďĚ ;ĕĤŐŖĜŖĚ
ďĞ 8:00 :ğĤđēč ;ĐĞĕģĥĐ
ěďĤČ'Ē .(192 'ĚĞ đČĤ) ĐĞĕģĥĐ
,ĝČĜĤČŐĜŖĚ ĦĜēĦ ,ģĕĔĜĘĔČ
đČĤ) 8:30-21:30 ęđĕ ĕďĚ ;75015
,ŅĕĤĥþ ğĘđďČ ĝČĘŐ .(194 'ĚĞ
đĤĔĚĐ ĦĜēĦ ďĕĘ ,75015
ďĞ 7:00 ęđĕ ĕďĚ ;Vaugirard
ďĞ 8:00 ğĤđēč ;ĐĞĕģĥĐ
.(195 'ĚĞ đČĤ) ĐĞĕģĥĐ
đČĤ) ĐĥĤČĚ
þ
ěŖŁ Đ þĘč ĥđĚĕĥąĕĦč
36 Blvd ,Sanisette ;(194 'ĚĞ
ĖđĦčđ 75014 ,Edgar Quinet
.ĝČĜĤČŐĜŖĚ ĦĜēĦ

189 | ěđČĕĦĜĠĐ ĤđĒČ

ěđČĕĦĜĠĐ 1

?רוצים לדעת עוד
הצעות לאתרי
, למשחקים,אינטרנט
לאפליקציות או
 שיגרמו,לסרטים
לילדים להתעניין
באתר ויסייעו להם
.ללמוד עליו עוד
איפה אוכלים
המלצות למסעדות
מתאימות
 החל,למשפחות
מאזורים לפיקניקים
וארוחות קלות וכלה
בארוחות מלאות
.ובמסעדות גורמה
לאן ממשיכים? המלצות לאתרים
, הממוקמים ליד האתר המרכזי,נוספים
 או דווקא- המוקדשים לתחום דומה
. לשינוי האווירה,למשהו שונה לגמרי
ĦĕĦēĦč ĦđčđĥĦĐ
ďđĚĞĐ

ĦĤđđĕĞ ĐĞčĢĐ

čĕĕčĜ'Ē ĦČ ĦđČĤĘ đĘėđĦ
ĐĥđďģĐ
ęėĕĘĞ Ĥĥĕ ĐĞĕčĢĚ ĦĕĕĝĜėč
þ
ěŖĚąŅďąěĕ þĕĔČąĔĜĝ
ĐďđĚĢĐ
ČĕĐ ĐĞčĢČ .ěđČĕĦĜĠĘ ďĕĤĥ
Ęė ČĕĐđ ,ĖĤĞąĤģĕ ĥďđģĚĤĦđĜĥ
ĐĥđďģĐĚ
.ĐčđĐČĐ

ĕĤČĚ Ęĥ ĐĜĕĤģĐ

,ěĕĘđĠč 1867ąč ĐďĘđĜ ĕĤĕģ ĕĤČĚ
ĐĕĤĠĚĕČĐĚ ģĘē ĐĦĕĐ ĒČĥ
đĥĤđĐ ČĘ ĐĦďĘđĐ ęđģĚč .ĦĕĝđĤĐ
ěėĘ ,ĐĔĕĝĤčĕĜđČč ďđĚĘĘ ęĕĥĜ
ĐĞĝĜđ ĐĕĦđĔđĤĠ ĦČ ĕĤČĚ Đėĝē
ĤĕĕĠč ĐĥĎĠ ěČė .ĒĕĤČĠč ďđĚĘĘ
ĦČ ęĕĕĜĥĐ đĘĕĎ ďēĕđ ,ĕĤĕģ
.ĦĕčĕĔģČđĕďĤĐ ĐĜĕĤģĐ
đģĘĥ ęĕĥĜČ ĕĜđĕĘĕĚ
ęĕĘđĠĕĔ ĒČĚ đĘčĕģ ěĔĤĝč
đĚĤĦĥ ęĕĕčĕĔģČđĕďĤ
đďčĞ ĕĤĕģ ĎđĒĐ ĕĜč .ęĦĚĘēĐĘ
đĞďĕ ČĘĥ ěđđĕė ,ěĎĚ ďđĕĢ ČĘĘ
ĦđĜđėĦ ĥĕ ęđĕďĤ ďđĝĕĘĥ
ĦđĘđĘĞĥ ĦđĜėđĝĚ ĦđĕčĕĔģČđĕďĤ
ďĕĚĦ ęĐĕĜĥ .ęďČĐ ĕĜčĘ ģĕĒĐĘ
.ĦďĚĦĚ ĦđĠĕĕĞĚ đĘčĝđ ĞĤč đĥē
ĐĠĕĥēĚ ĐČĢđĦė ĐĦĚ ĕĤČĚ
ĐĦĕĐ ěė ĕĜĠĘ ĖČ ,ĦđĕčĕĔģČđĕďĤĘ
ĝĤĠč ĐĦėĒĥ ĐĜđĥČĤĐ ĐĥČĘ
,ęĕĕĚĞĠ ČĘČ ĦēČ ęĞĠ ČĘ ,ĘčđĜ
.(1911) ĐĕĚĕėčđ (1903) ĐģĕĒĕĠč

ěčĕĎĐ ,đďđĚĕĒČđđģ 1 :ĦđčđĥĦ
22 3 .ĐĥďđģĐ čĕĕčĜ'Ē 2 .ęČďĤĔđĜĚ

,מוקדי עניין המלצות על אתרים
בדגש על המאפיינים המעניינים
 כולל סיפורים,ביותר לילדים
.מסקרנים ועובדות יוצאות־דופן
כל מוקד־עניין מלווה בהמלצה
,למקום משחק או למתחם סגור
.במקרה של גשם

ĐđđĦĥĚĐ ĘėđČ đč ęĕĥĕĎĚđ ,ęĕĤģĕĐ
.đĜĚĚ ĦđĤģĕ ĦđďĞĝĚ Ęĥ ĐĒĘ đĦđėĕČč

?ďđĞ ĦĞďĘ ęĕĢđĤ

Ęĥ Đĕĕē ĘĞ ęĕĔĤĝč đĠĢ ĔĜĤĔĜĕČ
ĦčđĦėč ,ĤĕđĢĚ ęĐĚ ďēČ ,ĕĤĕģ ĕĤČĚ
ęĎ ĥĕ .http://tinyurl
/
l.com/3ry5
y uvl
ĘĞđ ĦĕĦĠĤĢĐ ĦĤĦēĚĐ ĘĞ ęĕĔĤĝ
đĦĤđčģ ĝģĔ ęĎ ęĐč ,ěČĘŅĚ ěČ'Ē
.ěđČĕĦĜĠč
Ęĥ ęĕĚĝĤđĠĚĐ ęĕĜĚđĤč đĠĢ ĞđĜĘđģ
ĖĝĚĘ đďčđĞĥ ĕĠė ,ČĚđĕď ĤďĜĝėĘČ
2002) đĔĝĕĤė ĐĔĜđĚĚ ěĒđĤĐ :ĘđďĎĐ
ĥĕČĐ ,(2005ąđ ĐĕĕďĤĠď ĤČĤ'Ē ęĞ
ĦĥđĘĥđ (2000) ĘĒĤčĐ ĦėĝĚč
ĐĤďĝč ęĎ đĠĢ .(1993) ęĕĤĔģĝđĚĐ
Dogtanian and the Three ĦĤĕđĢĚĐ
ĐĕĤđčĕĎĥ (2004) Muskehounds
Now You Know Aboutt ĔĤĝč .ęĕčĘė
ęĦďđčĞ ĘĞ đďĚĘĦ (2010) Scientists
.ĤĔĝ
þ ŐĀ ĕČđĘ Ęĥđ ĕĤĕģ ĕĤČĚ Ęĥ

ĦđĕĜģ

ęĕĞđĢĞĢ ĦđĕđĜē ĥđĘĥ ĤđĒČč ĥĕ
Le Ciel est à Tout le Monde :ĦđčđĔ
c
Les ;(75005 ,10 Rue Gay Lussac)
36 Rue des)
s Deux Tisserins
L'Epée de Bois-đ (75005 ,Bernadins
,(75005 ,12 Rue de L'Epée de Bois)
s
.'ġĞĚ čĤē' ČđĐ ĐĚĥ ĥđĤĕĠĥ

ęĕėĕĥĚĚ ěČĘ

ĦČĢĚĜ ěđČĕĦĜĠĐ ďĕĘ ĐďčĞĚđ ĐĕĕĝĜė
ĐĤđčģ ĐĦĕĐ ęĥ ěŖĚąŅďąěĕ þĕĔČąĔĜĝ
þ
čĕĕčĜ'Ē ,ĤĕĞĐ ĘĞ ĐĜĕĎĚĐ ĐĥđďģĐ
,ĐėĠĐĚč ĝĤĐĜ ĐĤčģĥ ďĞ ,ĐĥđďģĐ
.Đďĕēĕ ĐĞčĢČ ģĤ ĐĤĦđĜ ĐĕďĕĤĥĚđ
ĦČĤģĜĐ ĐĞčĎĐ ĥČĤč ěėđĥ ěđČĕĦĜĠĐ
čĕĕčĜ'ĒąĔĜĝ ěČĔĜŖĚ ,ĐĚĥ ĘĞ
.(Montagne St-Geneviève)
ěđČĕĦĜĠĐ ĕĤđēČĚĥ Rue Clovis-č
ĖĘĚĐ ĐĜčĥ ĐĚđēĐĚ ĞĔģ ęĕČĢĚĜ
Ħĕčđ ,ęĕĕĜĕčĐ ĕĚĕč ĔĝđĎđČąĠĕĘĕĠ
đĕďĕĚĘĦ ęĞĥ ,ĕĞĕčĤĐ ĕĤĜČ ĤĠĝĐ
ĤĔĤČĝ ĘđĠąěČ'Ē đĜĚĜ ęĕĚĝĤđĠĚĐ
čđĤģ ĐďčĞ ĕĤĕģ ĕĤČĚ .Ęĕĕ ýđ ěđĚĕĝđ
ěđČĕĒđĚč ĐĦďčĞĚč ĤģčĘ đĘėđĦđ ,ěČėĘ
,11 Rue Pierre et Marie Curie) ĕĤĕģ
.(www.
w curie.frr ;75005

ĕĝČĘģ ěđĜĎĝč čĢđĞĚĐ ĤđčĚĝģđĘ Ņď ěďĤČ'Ē

ĐĕĎĤĜČ ęĕČĕĢđĚ

Ņď ěďĤČ'Ē ĘČ đĞĕĎĦđ ĐĞčĎĐ ďĤđĚč đėĘ
,(75006 ,Blvd St-Michel)l ĤđčĚĝģđĘ
,ĒĕĤČĠč ĤĦđĕč ęĕĠĕĐ ęĕģĤČĠĐ ďēČ
,49 Rue Monge)
e ĝĔŅĘ
þ Đďþ ěĤþ ČĘ
Ā đČ
ĦđĠĢĘ ĕďė (01-43-31-46-34
(
;75005
ĕĤđēČĚ .ĘŅŁ ęĕģēĥĚ ęĕĥĜČč
ĕĦĤģđĕĐ ĤĠĝĐ Ħĕč ČĢĚĜ ěđČĕĦĜĠĐ
.Ĥø ĔČģ
ø ĕĤĜČ ĐĝĕĘ
þ ,ĒĕĤČĠč ĤĦđĕč
ĕĤČĔ ěČ'Ē ěĕĝĕŐ ,đĘĥ ĐĕĕēĥĐ ĦėĕĤč
,16 Rue Thouin ;Piscine Jean Taris)
ĐēđĦĠ ,(01-55-42-81-90 ;75005
.čēĤĐ ĤđčĕĢĘ

ĦĠĕėčĥ ĐĀĜĤ þĔĜĀĘĐ ĖđĦč
ěđČĕĦĜĠĐ

ĐĠč ęėĦČ ĤĕĦđĕ ĤĕďČĐ đĘďđĎĥ ,ĕĚđĤ ěđĜĎĝč ĥďģĚ ČđĐ (Panthéon) ěđČĕĦĜĠĐ
,ĐĕĕĝĜė ěČė ęĕģĐĘ ěĜėĦĥ 15ąĐ ĕČđĘ Ęĥ đĦČĤđĐč đĦđĜčĘ đĘēĐ 1757ąč .ĤđĞĠ
,ĘďĘďĕĐ ĦĠĤĢ Ęĥ ĤĢđČĐ ĤĥČė ,ĤĕďČĐ ęĒĕĚĘ čĕĢģĦĐ ĘĒČ ĐĤĐĚ ďĞ ĖČ
,ĤČđĠĚĐ ĐĜčĚĐ Ęĥ đĦĕĕĜč ĐĚĕĕĦĝĐĥė .ĘĎĤąĦĔĕĥĠ ğĝ ĘĞ ĐďĚĞ ĐĜĕďĚĐđ
ĖĠĐ Ėėđ ,Đĥďē ĐĕĕĝĜėč ěĕĕĜđĞĚ ĐĕĐ ČĘ ĥĕČđ ,ĐČĕĥč Ĥčė ĐėĠĐĚĐ ĐĦĕĐ
ĞďĚĐ ĕĘđďĎ Ęĥ ĕēĤĒČĐ ęĦĤđčģ ęđģĚĘđ ĦĕĜđĕĎĐĐ ĐčĥēĚĘ ĥďģĚĘ ěđČĕĦĜĠĐ
.ĕĤĕģ
ģ ĕĤČĚđ ČĚđĕď ĤďĜĝėĘČ ,ČĘđĒ ĘĕĚČ ,đĎđĐ ĤđĔģĕđ ęĐč ,ĦđčĤĦĐđ
ĥĕ ĐĠĕėč Đ ĀĜĤĔĜ
þ ĀĘ
đďĞčĚĥ ,ĤĢ ēĦĠ
ĤđČ ĐĕĕĝĜėĘ Ĥďđē
,ďčĘč ĔĞđĚ
ěđĜĎĝč čĘĦĥĚĐ
.ĐĜčĚĐ Ęĥ ĕģĜĐ

Ęĥ ĐĜđĜėĦ ĐĐđčĎĐ ĐĠĕėĐ
ĞĠĥđĐ ,'Ě 85 ĐĐčđĎĥ ,ĐĠĕėĐ
ĦĕĕĝĜė Ęĥ ĐĠĕėĐ Ęĥ ĐĒĚ đģĘēč
ĐĦĤģĦđ ,ěđďĜđĘčĥ ĘđĠ ĔĜĕĕĝ
ĐĘĎĦĕđ ĐĘĞĚĘ đĝĠĔ .ĐĕĕĠĐĠĕ
.ĒĕĤČĠ Ęĥ ČĘĠĜ ĐČĤĚ ęėĕĜĠč

ęĕĘėđČ ĐĠĕČ

;€25-45
€
:ĐĘģ ĐēđĤČ ;€25
€ ďĞ :ģĕĜģĕĠ
ģđĜĕĠ ;€45-90
€
:ĦĕĦĕĚČ ĐēđĤČ
ęĕĤĕēĚĐ) ĤĦđĕđ €90
€ :ĕĦēĠĥĚ
ĞčĤČ Ħč ĐēĠĥĚĘ ęĕĝēĕĕĦĚ
.(ĦđĥĠĜ

Boulangerie-č ģĕĜģĕĠ
31 Rue)
e Patisseriedes Arènes
((01-43-26-29-29 ;75005 ,Monge
đėĘ .ęĕĤďĐĜ ęĕĠČĚđ ĦđĎđĞ ęĕĤėđĚ
.ĝĔŅĘ
þ Đďþ ěĤþ Čč
Ā ĘđėČĘ
13 Rue de)
e Thé Cool ĐĘģ ĐēđĤČ
;01-43-25-21-81 ;75005 ,Médicis
ĦđČč đĕĘČ ęđģĚĐ ČđĐ (9:00-20:00
(
ęĞ ĦđčĕĜĎĚĐ ĦđĕČĒĕĤČĠĐ ĦđĐĚČĐ
ĘđėČĘ ďĚēĜđ ,ĞčĤČ ĦēđĤČĘ ěĐĕďĘĕ
.'Č ęđĕč 'ġĜČĤč ěČė
5 Rue)
e Le Café Lea ĦĕĦĕĚČ ĐēđĤČ
01-43-31- ;75005 ,Claude Bernard
(
ĦĢĘĚđĚ ČĕĐ ęĎ ĐĚĕĞĜĐ (46-30
.'Č ęđĕ Ęĥ 'ġĜČĤčĘ ĦđēĠĥĚĘ
Le Comptoir du ĕĦēĠĥĚ ģđĜĕĠ
;75005 ,5 Rue Soufflot)
t Panthéon
Ħčĥ-'č Ĥč ;01-43-54-75-36
,11:00-23:00 ĐďĞĝĚ ;7:00-14:00
ĐģĘēč ČĢĚĜ (11:00-19:00 Ħčĥ

Đđđĥ ĕėĐ

ęĕĕĤđĔĝĕĐ ĤĤĕģ ĕĤđĕĢ
ĤĕģĐ ĖĤđČĘĥ ęĕĤđĕĢč
ęĘđČ Ęĥ ĕĚđĤďĐ
ęĕĤČđĦĚ
Ě ĖđđĦĐ
ĦđďĘđĦĚ ęĕĞđĤĕČ
,čĕĕčĜ'Ēč ĘēĐ
Đ ,ĒĕĤČĠ
ĘĞ ĐĜĕĎĚĐ Đ
ĐĥđďģĐ
ĐĕĦđĘĕĠĦĥ
ĥ ,ĤĕĞĐ
ĤĕĞĐ ĦČ đĘĕĢĐ
.ęĕĜđĐĐ Ħ
ĦĥĕĘĠĚ
Đģđģē
ē ĐĝĕĜėĐ ĘĞĚ ĔĕĘčĦĐ ĕĘĝĠ
Aux Grands
G
Hommes La ĦčđĦėĐ
,ĐĚđČĐ ĕĘđďĎĘ") Patrie Reconnaissant
.("ęėĘ ĐĞĕďĢĚ ĦďĘđĚĐ

ĦĠĤĢ ĕĘđďĎĚ ęĕčĤ ĐĔĠĕĤģĐ
Đ
.ěĕĕĜčĐ ğĦĤĚč ęĕĤđčģ
22 Đčĥ ,ĐĤďĝėČĐ ĐĜčĚ ĐĤďĝėČĐ
ĐĒ ĘĞ ĝĝđčĚ ,ęĕĐđčĎ
ęĕĐđčĎ ęĕĕĦĜĕĤđģ ęĕďđĚĞ
.ČĚđĤčĥ ģĕĦĞĐ ěđČĕĦĜĠĐ Ęĥ

ĐĝĕĜė

ĐĕđĘĦ ĦĘĔđĔĚĐ ĦĕģĜĞ ĦĘĔđĔĚ
ĖĤĞ đčĥ ęđģĚĐ ĦČ ĦĜĚĝĚđ ĐĤģĦĐĚ
ĦČ ŖģŅĠ ěđČĕĘ ĕČģĕĒĕĠĐ 19ąĐ ĐČĚč
Ĥđďė ĕė ēĕėđĐĘ đďĞđĜĥ ęĕĜđĥČĤĐ ęĕĕđĝĕĜĐ
.đĤĕĢ ĘĞ ččđĦĝĚ ġĤČĐ

ğđĝđĘĕĠĐđ ĤĠđĝ Ęĥ đĘĝĠ ĤĔĘŖđ
þ Ęĥ đĘĝĠ
ĤčĞč .ĐĔĠĕĤģčĥ đĤčģ ĘđĚ čĢĕĜ ĞďđĜĐ
,đĦĠđĎ ĕďĕĤĥ đčĜĎĜ ĐĕĠĘĥ ĐĞđĚĥ ĐĢđĠĜ
đč ĐĦĕĐ ,ĤčģĐ ĦČ đēĦĠ ĤĥČė ĖČ
.ĐĦđĚĘĥč ĐĠđĎĐ

ĝ'ĘėĦĐ ĦĜĕĠ
.ĦĕĦĠĤĢč ęĕďĘĕĘ ěđĘĞ ĥĕ ĦđĕđĘĕĞĠ
.ęĕĕĦĞĥ ěĚĒ ēđđĔ
.ěĕČ ęĕėĜĘ ĐĥĕĎ
.ěĕČ ĐĠģąĦĕč
.ĐĝĕĜėĐ ďĕĘ ĥđĚĕĥąĕĦč
ęĘĦĥĚ ģĝĞ
ĘĞ ĤđĞĕĥ ěČė đĘčģĕ ęĕďĘĕĐ
Ęĥ đĘďđĎđ ,ĦĠĤĢ Ęĥ ĐĕĤđčĕĎ
ęĥđĤ ęĐĕĘĞ ĐĥĞĕ đďčĘ ĐĜčĚĐ
.ĤĕďČ

,ĕĤĕģ ĕĤČĚ ĦĤģđēĐ ĐďčĞ Đčĥ ĐďčĞĚĐ
ĕĤĕģ ěđČĕĒđĚ

.ęĜĕē 18 ĘĕĎ ďĞ ;€16-26 ĐĝĕĜė ĕĚď
ĕĠđĤĕČĐ ďđēĕČĐ Ęĥ ěđėĤď ĦĎĢĐč
.26 ĘĕĎ ďĞ ęĜĕē
ĦČ ěČė ęĕĘčģĚ ęĕĤđĦ ĤđĢĕģ
.ĒĕĤČĠč ęĕĜđČĕĒđĚĘ ĕĥĠđēĐ ĝĕĔĤėĐ
Ĥđĕĝ ěĕĚĒĐĘ ĤĥĠČ ęĕėĤďđĚ ęĕĤđĕĝ
.01-44-54-19-30 'ĘĔč ĦĕĘĎĜČč
ĤĠĝĚ ęĕČĢđĕ ĐĠĕėĐ ĘČ ęĕĤđĕĝ
ĦđĘĞĘ ĐďĕēĕĐ ĖĤďĐ đĒđ ,ęđĕč ęĕĚĞĠ
.ęĥĘ
.ĤĥĞ ĘĕĎĚ ęĕČĘĕĎ ēđđĔ

,Pl du Panthéon ĦčđĦė H2 14 ĐĠĚ
;01-44-32-18-00 ;75005
http://pantheon
/
.monumentsnationaux.
x fr
đČ Maubert Mutualité đĤĔĚ
.10 đģ Cardinal Lemoine
,21 ĝđčđĔđČ .B đģ Luxembourg RER
.89ąđ 85 ,84 ,82 ,38 ,27
:ġĤĚ-ĤčđĔģđČ ęđĕ ĕďĚ ĐēĕĦĠ ĦđĞĥ
:ĤČđĤčĠ-ĤčĚčđĜ ;10:00-18:30
25ąč ,ĕČĚč 1ąč ĤđĎĝ ;10:00-18:00
.ĤČđĜĕč 1ąčđ ĤčĚĢďč

מוציאים אנרגיה המלצות
למקומות שבהם תוכלו
לשחק לאחר הביקור
.באתרי תרבות

ďđĚĞĐ ĦĕĦēĦč ĦđčđĥĦĐ

ĐĕĕĘĞĐ
Ęĥ đĥČĤĘ ĦĕĘĞĚč ĘďĎĚ
38 ĦėĥĚĜ ĝČĜĤČŐĜŖĚ ĦđĕĜĥ
Đĥĕĥ ĦĤĚđČ ĦČĒ .ďčĘč ęĕĤĔĚ
!ĐĕĕĜĥč

ďĕēĠĚ ĘđĘĞĠ

ĥĕČ' ,ĤŁŖĤ
þ ěĘČ ĝĠĕĔ 1995ąč
ĘďĎĚ ĘĞ ,ĕĦĠĤĢĐ 'ĥĕčėĞĐ
,ĕĜđĢĕēĐ đďĢĚ ĝČĜĤČŐĜŖĚ
đĕďĕč ģĤ Ėė ęĥĘ ĤĒĞĜ ČđĐĥė
ČĘĘ ,ĦđĠēĕĐ đĕĘĎĤ ĦđĠėčđ
.ČđĐĥ Ďđĝ ĘėĚ ĦđēĕĔč ĕĞĢĚČ
đĘ ĐĘĞ ĔĞĚė ğĤđĔĚĐ ĤĎĦČĐ
ĖĘĐĚč ĘĠĜđ ĔĞĚėĥė ,đĕĕēč
ĘĕĠĞĐĘ ģĕĠĝĐ ĤŁŖĤ
þ .ĝđĠĕĔĐ
ĦđĜĕďĚč ęĕĜĕĕĜč 85 Ęĥ ęĐĕĥČĤĘ
ęĕĐđčĎĐĚ ĐĚė ęĐč ,ĦđĜđĥ
ČĘ ęĞĠ ğČ ČđĐ .ęĘđĞč ĤĦđĕč
ĘĕēĦĚ čđĤĘđ ĦđĥĤ ĥģčĚ
ČĘĥ .Ĥēĥ ęĞ ĝđĠĕĔč
ĦđčĤ ęĕĚĞĠ ĤĢĞĜ ,ĞĕĦĠĚč
ĘĘėč đčĥēĦ ĘČ .ĤđĠĝĚ
ĦČĒ ĦđĝĜĘđ đĦđģēĘ
ďđĞ ĦđČĤĘ đĘėđĦ .ęėĚĢĞč
www. ĤĦČč đĕĘđĘĞĠĚ
.alainrobert.com

ĘďĤŅŁ
þ ěČđĔĜČ ěđČĕĒđĚ ,ęĕĕēĐĚ ĘđďĎ ĝđĝ Ęĥ ĘĝĠ

đĦđĚ ďĞđ 1884ąĚ ĘēĐ ĘďĤŅŁ
þ
ďčĞ
,ďēđĕĚč ęĕĘđďĎ ęĕĘĝĠ ĤĢĕđ ,1929ąč
.ęĕďĘĕĐ ĦČ čĕĐĘĕ ęđĢĞĐ ęĐčđĎĥ
ĝđĝĐ ĘĝĠ ęĐ ĤĦđĕč ęĕĚĕĥĤĚĐ
ĝĘđģĤĐ ,ĤđČĔđĜĕĚĐ ĦđĕđĚďđ ģĜĞĐ
ęĎ ěČė ďčĞ ĐĤĢģ ĐĠđģĦĘ .đĘđĠČđ
ĐĜĕĎ ěČė ĥĕ .ĘČĎČĥ ģĤČĚ ěĚČĐ
,ĘďĤŅŁ
þ
Ęĥ đĕĘĝĠ ęĕĎĢđĚ Đč ,ĐĠĕ
.ęĕďĘĕĐ ęĞ ěČė ĤģčĘ ğĕėđ

ĐĝēĚ đĝĠĦ

ČĢĚĜ ĕĥČĤĐ ĥĕčėĐ Ęĥ ĤēČĐ đďĢč
21 Ave du)
u ĝČĜĤČŐĜŖĚ ěđČĕĒđĚ
,(01-42-22-91-96
(
;75015 ,Maine
ĕĤČĚ ĐĕĕĝđĤĐ ĦĤĕĕĢĐ ěČė ĐĤĎ ĤčĞč
ęĕĜĚČĘ ěđĜĒĚ ĐĘĐĕĜĥ ,čĕĕĘĕĝČđ
ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ ěĚĒč ęĕģģĒĜ
,đĝČģĕĠ đČč đĕĘČ ,ĐĜđĥČĤĐ
đĘĕĕĔ .ěĕģďČĒđ ĘČĎČĥ ,ĕĜČĕĘĕďđĚ
Boulevard du ĖĤđČĘ
ĐĘđďĎĐ ĕĤĝČĤčĘ ďĞ Montparnasse
;La Coupole) ĘŖŐŅģ Đ ĀĘ ĦĤČđĠĚĐđ
,(75014 ,102 Blvd Montparnasse
ęĕĤĢĘĚĐ ęĕĥĕĎĚ Đč ,đģďąĤČ ěđĜĎĝč
.ĕĝđĠĕĔ ĕĦĠĤĢ ĘėđČ ęĕĢĤĚĜĐ

ěČđĔĜČ ěđČĕĒđĚ 5
ĘďĤŅŁ
þ
ęĕĕĜđđĕ ęĕĤđčĕĎđ ęĕĤđČĔđĜĕĚ
ĤĦđĕč ģĕĤčĚĐ đďĕĚĘĦ Ęĥ đĕďđĔĝĐ
ĘďĤŅŁ
þ
ěČđĔĜČ ĘĝĠĐ ,ěďđĤ Ęĥ
ČđĐ ,(Musée Antoine Bourdelle)
,đĕĘĥ ĕďďĢ čđēĤč ěėđĥĐ Ĕģĥ Ęĥ ĕČ
ěČė .ģđēĥĐ ęĕĤĕĕĦĐ ĘđĘĝĚĚ ģēĤĐ

ĐĀĘ ĦĕĝČĘģĐ ĕĦĠĤĢĐ ĕĤĝČĤčč ęĕ ĕĘėČĚ
ĘŖŐŅģ

ĝ'ĘėĦĐ ĦĜĕĠ
.ĐĞĥ-Ħđģď 45 ěĚĒ ēđđĔ
ĥČĤĚ đĤĥģĦĐ .ĦĘčĎđĚ ęĕčĜĘ ĐĥĕĎ
.ĦđĠĚĤ ěđČĕĒđĚč đēĕĜĕĥ ĎđČďĘ ĕďė
8 Poilâne-č ģĕĜģĕĠ ęĕĘėđČ ĐĠĕČ
8)
;75006 ,Rue du Cherche Midi
ĒČĚ ęĕĚēĘ ęĕĠđČ ((01-45-48-42-59
.ģĕĔĜĘĔČ ěďĤČ'Ēč ĘđėČĘ đčĥ .1933
Les Cedres du Liban ĕĦēĠĥĚ ģđĜĕĠ
;75015 ,5 Ave du Maine)
e
www.
w ;01-42-22-35-18
lescedresduliban.com 12:00-15:00
čđĔ ęđģĚ ČđĐ (18:30-23:00ąđ
ĦđĜĔģ ĦđĜĚ ĘĘĥ ěČė ĥĕđ ,ęĕĜđēĚĢĘ
.ęĕďĘĕĘ
.ěđČĕĒđĚč ĥđĚĕĥąĕĦč

18 Rue Antoine ĦčđĦė B3 13 ĐĠĚ
;01-49-54-73-73 ;75015 ,Bourdelle
www.
w paris.fr
Montparnasse Bienvenüe đĤĔĚ
.12 đģ Falguière đČ 13ąđ 12 ,6 ,4 ęĕđđģ
,92 ,91 ,89 ,88 ,58 ,48 ,28 ĝđčđĔđČ
. 96ąđ 95 ,94
ĕĚĕč ĤđĎĝ ,10:00-18:00 ĐēĕĦĠ ĦđĞĥ
.ęĕĕĚđČĘ ęĕĎēčđ 'č
ĞčģĐ ĦđĎđĢĦĘ ĐĝĕĜėĐ ĐĝĕĜė ĕĚď
.ĦĕĥĠđē
.ĥĚē ĘĕĎĚ ęĕČĘĕĎ ēđđĔ
ęĕďĘĕĘ ĦđČĜďĝ ĥĕ ĦđĕđĘĕĞĠ
.01-49-54-73-92 ;ĦĕĦĠĤĢč

.ęĕģđĝĚ ěČė ęĕĦēđĜ 1 :ĦđčđĥĦ

.(ĦđĥĠĜ ĞčĤČ Ħč ĐēĠĥĚĘ) ĤĦđĕđ €90
€ ĕĦēĠĥĚ ģđĜĕĠ ;€45-90
€
ĦĕĦĕĚČ ĐēđĤČČ ;€25-45
€
ĐĘģ ĐēđĤČČ ;€25
€ ďĞĞ ģĕĜģĕĠ

ęĕĠĝđĜ ęĕĘďĎĚ Ęĥ ęĦĕĕĜč
đĐĒĥ ěđđĕė .ĤĕĞĐ ĒėĤĚč
ĤĕĞč ďĕēĕĐ ęĕģēĥĐąďĤđĎ
ęĐĕĘČĥ ęĕĠđĜĘ ĦđĤēĦ ěĕČ
ĐĒ .ĎĎčĥ ĐčēĤĐ ĐĠđĢ
đĜĚĚ ĦđĠĢĘ ěĕđĢĚ ęđģĚ
ęđĕč ęĕčĕĐĤĚĐ ęĕģđģĕĒč
.ĕĘđĕč 14ąč ,ĐĕĘĕĔĝčĐ
đĠĕģĥĐđ ĦĠģĥĚ đČĕčĐ
ĐđđĘĥ ĐĤĕđđČ ĦĤĤđĥ đčĥ ,ĝČĜĤČŐĜŖĚ ĦđĤčģĐąĦĕč
ĦĕĜđĢĕēĐ ĐčēĤĐĚ ĐĦĤĒĞč
Ħĕčč ďĚĘđ ,ĦĕĝđĤĐ ĐĕĤĠĚĕČĐĚ
ĘĚĜĚ ęĕČĕĤĚĚĐ ęĕĝđĔĚĐ ĘĞ
ĦđĤđČč đĔĕčĐ čĤĞč .ĕĘĤđČ ĐĠđĞĦĐ
ęĝĤđĠĚĐ ĤĕĕĢĐ ęĞ ďēĕ ĤĠĝĐ
ĘĠĕĕČ ĘďĎĚčđ ęĕģĘďĜĐ ĤĕĞĐ
ĤđĎĘ đĤčĞ ęĐĕĜĥ .ĘČĎČĥ ģĤČĚ
ĦĘĕĐģĚ ģĘēĘ đėĠĐ ęĥ ,ĒĕĤČĠč
ęĕčĤ ęĕĤĕĕĦ .ġĜĢĜĘ ĘĕēĦĚĐ
ęĕĒĠēĜđ ĐĒĐ ĘďĎĚĐĚ ęĕĚĘĞĦĚ
ĐēĤĠĥ ĦĝĝđĦĐ ęĕĜĚČĐ
ěđĤĦĕ đĘ ĥĕ ěėĘđ ,đĚđģĚč ĘĠĕĕČ ĘČ
.20ąĐ ĐČĚĐ ĦĘĕēĦč ĝČĜĤČŐĜŖĚč
ĥĕ .čĤ ĝĚđĞ ěČė ěĕČ čđĤĘ :ĘđďĎ
ĐĕĎĤĜČ ęĕČĕĢđĚ
ěđđĕė ,ğĝđĜ ěđĤĦĕ đĘ ĥĕĥ đďĕĎĕĥ
ČĘ đĜĚĚĥ ĤĕĞč ďĕēĕĐ ęđģĚĐ đĐĒĥ
ĦđĤčģĐąĦĕčč Ĥđčģ ěĕģďČĒ
Cimetière du) ĝČĜĤČŐĜŖĚ
...ĝČĜĤČŐĜŖĚ ĘďĎĚ ĦČ ĦđČĤĘ ěĦĕĜ
3 Blvd Edgarr ;Montparnasse
ĐĕĎĤĜČ ęĕČĕĢđĚ
đč ,đĕĘĥ ęđģĚ ,(75014 ,Quinet
ęĐĕĦđčĢĚ ěĕč ĦēĜč ĘĕĕĔĘ ĤĥĠČ
ĘďĎĚ Ęĥ đĕĘĎĤĘ ĥĕ ğĤđēč
ęĕĜĚČđ ęĕĜģēĥ ,ęĕĤĠđĝ Ęĥ
ĘĞ ĐģĘēĐĘ ĐĤĕĒ ĝČĜĤČŐĜŖĚ
.ďĘđĚĐąĎē ģđĥ ēĦĠĜ đďĢĘđ ,ēĤģĐ
Đďþ ěđĚĕĝ ĦĤĠđĝĐ ęĐč ,ęĕĚĝĤđĠĚ
ĐĘĝđĤģ Ğđčģ ěĠđČč ĦčĢĕĜ đďĕĘ
ĤĠđĝĐ ,ĎĤđčĒĜĕĎ 'ĒĤĝ ĤĚĒĐ ,ĤČŅčŖŁ
Ā
ĔģĤĚĤĠđĝ ĕĤđēČĚ .ģĕĦĞ ěđĜĎĝč
ĘđĠąěČ'Ē ğđĝđĘĕĠĐđ ěČĝČŐđĚ Đďþ ĕĎ
ĐĜĕĚĕ đĜĠ ,ěČėĘ ĞĕĎĐ ĕďė .ĤĔĤČĝ
ěĎ ČĢĚĜ ,Rue Poinsot-č ,ĕĤŐŖĜŖĚ
ĕĔČŁ ěđĔĝĎ ĤČŅģĝ
Ħđģď ĤĥĞ đėĘđ Rue Joseph Bara-č
Ā
ěĔģĐ ęĕģēĥĚĐ
ĘČ ęĕĜĔģĐ ĦđčđēĤĐ ĖĤď
.(Square Gaston Baty)
đďĢč .Boulevard Edgar Quinet
ĦđĜėđĥ ĦđĤčģĐąĦĕč Ęĥ ĕďĎĜĐ
,(214
(
'ĚĞ đČĤ) ĦđčĚđģĔģĐ
ĝ'ĘėĦĐ ĦĜĕĠ
ēĦĠĜĥ ĕĞģĤģąĦĦ ĦđĤčģąĦĕč
Rue-Ě ĐĝĕĜėĐ ĦčđĦė C3 13 ĐĠĚ
ĦđĤĞĚč .1867ąč ęĕĤģčĚ ĦĝĕĜėĘ
01-45-38-53- ;75015 ,de l'Arrivée
ĤĕčĞĐĘ đĘėđĦ ĦđĕĘđĘĠČĐ ĦđĤĐĜĚčđ
www.
w tourmontparnasse56. ;16
.ĘĕĐčĚ ęĕĕĤĐĢąĤēČ
com
,Montparnasse Bienvenüe đĤĔĚ
,Edgar Quinet đČ 13ąđ 4,6,12 ęĕđđģ
,91 ,89 ,88 ,82 ,58 ĝđčđĔđČ .6 đģ
.96ąđ 95 ,94 ,92
:ĤčĚĔĠĝ-ĘĕĤĠČ ĐēĕĦĠ ĦđĞĥ
'Đ-'Č :ġĤĚ-ĤčđĔģđČ ;9:30-23:30
.23:00 ďĞ Ħčĥđ 'đ ,9:30-22:30
Ğčĥ ĘĕĎ ďĞ ;€23-33 ĐĝĕĜė ĕĚď
.ęĜĕē
.ęĕČĘĕĎĐ Ęė ęĕČĘĕĎ ēđđĔ
ęĕďĘĕĘ 'ěđĚĔĚĐ ĦČ ĥĠē' ĦđĕđĘĕĞĠ
.ĤĠĝĐ ĕĦčĚ ĦđĥĠđēĐ ěĚĒč
.ĐĞĥ ěĚĒ ēđđĔ
.ĥĕ ęĕėĜĘ ĐĥĕĎ
ĤĎďČ ģđĥč ģĕĜģĕĠ ęĕĘėđČ ĐĠĕČ
Rue ;Marché Edgar Quinet) Đ þĜĕģ
Ħčĥđ 'ď ;75014 ,Edgar Quinet
ęĕĤėđĚ ęĐčĥ ęĕĜėđď ĥĕ (Ĥģđčč
ĘđėČĘ đčĥ .ģĕĜģĕĠĘ ęĕėĤĢĚ
ĦĜēĦ ĘĞ ,ģĕĔĜĘĔČ ěďĤČ'Ēč
Le 360 ĐĘģ ĐēđĤČČ .ĝČĜĤČŐĜŖĚ
ĐđčĎĐ ĕĚĤđĜĠĐ ĤčĐ ČđĐ Café
đč ęĕĥĕĎĚđ ,ĐĠđĤĕČč ĤĦđĕč
.ęĕĔĘĝđ ęĕ'ĢĕđđďĜĝ
.ęĕĤģčĚĐ ĒėĤĚč ĥđĚĕĥąĕĦč
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ĤĕđđČč ĐđčĎ
Tour) ĝČĜĤČŐĜŖĚ ĤŅĔ
ČđĐ 'Ě 210 đĐčđĎĥ (Montparnasse
.ĦĠĤĢč ĤĦđĕč ĐđčĎĐ ęĕģēĥĐ ďĤđĎ
ĘĘđē đČĐ 1972ąč đĦđĜčĘ đĚĕĕĝĥė
ĐĤĝČĜĥ ďĞ ,ĖėąĘė ĐĘđďĎ ĐĚđĐĚ
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ęĕĜĎđ ęĕĘĝĠ

ĕĝđĤĐąĕďđĐĕĐ ěĚČĐ Ęĥ ĤčĞĥĘ đĦĕč
,ĕĤĠėđ ĐĠĕ ĐĜčĚ ČđĐ ěĕģďČĒ ŐĕĝŖČ
Ėčđĥ čĢĕĜ Đč ĐģĕĤđĚ ĐĜĕĎ đďĢĘĥ
Musée) ěĔģ ěđČĕĒđĚ ĥĕ ęĕĜĠč .ĘđďĎ
Ęĥ đĦĤĕĢĕĘ ĥďģđĚĐ (Zadkine
ďĞđ 1928ąĚ ěČė ďčĞđ ĕēĥ ,ĘĝĠĐ
ĕĤģĕĞĐ ĐėĕĥĚĐ ďģđĚ .1967ąč đĦđĚ
ęĕčĢĕĜ Đčĥ ĐĠĕĐ ĐĜĕĎĐ ČĕĐ ęĕďĘĕĘ
ĦĚĝĤđĠĚĐ đĦĤĕĢĕ ęĎ ęĐč ,đĕĘĝĠ
ěđĤėĕĒ ĦĔĤďĜČ ,ĐĝđĤĐĐ ĤĕĞĐ ,ĤĦđĕč
ĦĕďĜĘđĐĐ ĤĕĞč ĞĤĒĜĥ čĤĐ ĝĤĐĘ
ďĘđĜ ěĕģďČĒ .1940ąč ęďĤĔđĤ
ģĘē ĒČ ĐĦĕĐĥ ,ĝđĤČĘčč

ĝ'ĘėĦĐ ĦĜĕĠ

100 Rue ĦčđĦė E3 14 ĐĠĚ
;01-55-42-77-20 ;75006 ,d'Assas
www.
w paris.fr
;Notre-Dame des Champs đĤĔĚ
.B đģ ,RER Port Royal .4 đģ Vavin
.91ąđ 83 ,82 ,38 ĝđčđĔđČ
ĤđĎĝ ,10:00-18:00 ĐēĕĦĠ ĦđĞĥ
.ęĕĕĚđČĘ ęĕĎēčđ 'č ĕĚĕč
ĖČ ,ĦĕĥĠđē ĐĝĕĜėĐ ĐĝĕĜė ĕĚď
.ęđĘĥĦ ĥĤďĜ ĦđĎđĢĦĐĚ ĐĚėĘ
'ď ęĕĚĕč ęĞĠ ĕďĚ ęĕėĤďđĚ ęĕĤđĕĝ
. 01-55-42-77-20 ;Ħčĥđ
.ęĕČĘĕĎĐ Ęė ęĕČĘĕĎ ēđđĔ
.Ħđģď 30-45 ěĚĒ ēđđĔ
.ĦĘčĎđĚ ęĕėĜĘ ĐĥĕĎ
Jean-č ģĕĜģĕĠ ęĕĘėđČ ĐĠĕČ
,16 Rue d'Assas
' s) Charles Rochoux
ęĕĤėđĚ ('Č ĕĚĕč ĤđĎĝ ;75006
ĦĘčĔ ěČė ęĕĜĕėĚ .ęĕďĘđģđĥ
đčĥ .ęĕĦđĦĚ ĐĕđĥĞĥ ďĘđģđĥ
ĐēđĤČČ .ģĕĔĜĘĔČ ěďĤČ'Ēč ĘđėČĘ
12)
2 Bagels and Brownies-č ĐĘģ
,Rue Notre-Dame des Champs
ęĕČĤđģ (01-42-22-44-15
(
;75006
- č"ĐĤČč ęĕĤĞ ęĥ ĘĞ ĝĘĎĕĕčĘ
ĐčĤĐ ęĞ ĘĎĕĕč ČđĐ ĝĘ'ĎĜČ ĝđĘ
.đďģđčČ
.ěđČĕĒđĚč ĥđĚĕĥąĕĦč
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ĐĤĠđČĐ ,ĕĤĘŅĔ
þ
ĤĔĤČĚĜđĚđ
.ęĘđĞč ĤĦđĕč ĘđďĎĐ ěđČĕĒđĚĐ ČđĐ ĐĠĐĠĕĐ ĤčđĘĐ
ĕėĘĚ Ęĥ ęĜđĚĤČ Ėė ĤēČđ ,ĤĢčĚ ĐĒ ĐĕĐ ĐĘĕēĦč
ĕĜĎ ĖĤđČĘ ĤĐĜĐ ĦďĎĘ ĞĤĦĥĚ ČđĐđ ,ĦĠĤĢ
,ĕĤĘŅĔĐ
þ
Ā ĐĘČŐ
þ
ĘđĚ
ěđĠĢĚ .ĐėĠĐĚĐ ďģđĚč ďĚĞĥ ĘČĕČŅĤ
ĤďĐĜĐ ĦđĕĜģĐ ĤđĒČ ěėđ ęĕĠĝđĜ ęĕĜđČĕĒđĚ ęĕĕđĢĚ ěČėĘ
ĦđĜĚČĐ ĐēĚĢ đč ,ĤĔĤČĚĜđĚ ĞčđĤđ ĤČčĘŅŁ
þ ěČĤĎčĥ
.ĦĕĜĤďđĚĐ

ûë ýĀăë÷ýć÷Đ
æďëú÷Ďæďÿûü
ăċĀĀ÷ăúùą
úĀă÷üüćè÷ýë ăü

ďçÊæÊ
ûÀ÷ąûü
ûëÿĀĈûè ăûëúăĀì÷
Ā÷üă§ĆĈăĀì÷ü

Ćąď ë ýĆĈ
ďüøąĈĎüă ĀćĀÿăûĉøüďûü
Ĉ÷ćď÷Úćæąü

ęĕĕĤģĕĞ ěĕĕĜĞąĕďģđĚ
ěČđđĤĎ
þ ěđČĕĒđĚ

תקציר מוקדי־העניין מספק מושג
.כללי על מוקדי התיירות באזור

.ĐđđĞĥĚ ęĕĜĞđďĕ Ęĥ ęĘĥ ęĘđĞ đĘĎ
16ąĐ ĕČđĘ Ęĥ đĤĢĞĚĚ đĚĥĤĦĐ
ąĝĤđĠĚčđ ęĕĤĕĥĞč čđĤģĚ đĔĕčĐđ
.(116-177 'ĚĞ đČĤ) .ęĕĚ

ęĕ'ĒČĝČŐ

ĦđĕĜģ ĦđĥĞĘđ ččđĦĝĐĘ đČđč
,ĦđĚĕĞĜĐ ĦđĤđģĚĐ ĦđĤďĝėČč
ĐĘđė ĦĥďģđĚ ěĐĚ ĦēČĥ
ęĕĤĠĝĘđ ęĕďĘĕ ĕďĎčĘ ,ęĕĞđĢĞĢĘ
.(118 'ĚĞ đČĤ)

ĤĔĤČĚĜđĚđ Ĥģþ ĐĤģČĝ
þ

ĐĘĞĦĥ ĐĜĔģĐ ĦčėĤĐ ĘĞ đĘĞ
ĞčđĤĘ ,ĐĞčĎĐ ĥČĤ ĘČ ęėĦČ
.đč ěėđĥĐ ęĤėĐđ ĕĚĐđčĐ ĤĔĤČĚĜđĚ
ğĕģĥĐĘ đĘėđĦ ĐģĕĘĕĒčĐ ĥČĤĚ
ĤĦđĕč ĐĐđčĎĐ ĐďđģĜĐ đĒ .ęĕģēĤĚĘ
.(124ąđ 122-3 'ĚĞ đČĤ) ĤĕĞč

ĤčđĘĐ

ęĕĎď Ęĥ ĐĘČė ęĎ ,ĦđĕĚđĚ đĥĎĠĦ
ĐĜđĚĐ ĘČ ĐĤĒēč đėĕĕēđ ęĕĘđĦē Ęĥđ
'ĚĞ đČĤ) ĤčđĘĐ ěđČĕĒđĚč ĐĒĕĘ
.(104-7

ĕĤĘŅĔ
þ ĕĜĎ

,ĕĜđĠ ĕĝđĝ ĘĞ ěČė čđėĤĘ đĜĐĕĦ
ĥĤĎĚč ĞĥĦĥĐĘđ ġĞ ĦđĤĕĝ ĔĕĥĐĘ
ęĕĕĤĐĢ ĦēđĤČĘ đčĥ .ęĕģēĥĚĐ
Café-č ĐĠģ đĦĥđ ęĕĢĞĐ ĦēĦ
ēĝđĜč (108 'ĚĞ đČĤ) Renard
.ěĥĕĐ

ĕĚČĠ Đďþ ĤĚþ ĐĘĀ ČĀ

ęĕĤėđĚĥ ęĕďĘđģđĥĐ ĘĞ đĤĦđđĦ ĘČ
Rue du Faubourg-čĥ ĦđĜēč
ěĠĕĢĤĚĐ Ħđĕē .Montmartre
ęĕďĘĕ ĦđĞĎĥĚ ĦĕėđėĒĐ ĕĤđēČĚĥ
.(1177 'ĚĞ đČĤ) 1761 ĒČĚ

ĘČĕŖĤ ĐþĘČŐ Ņď ěďĤ'Ē ,ęē ęđĕč ęĕĕĘĎĤĐ ĦČ ęĕĤĤģĚ ĐĘĞĚĘ
ĐđđĞĥĘ ěČđđĤĎþ ěđČĕĒđĚ Ęĥ ęĕĥĤĚĐ ęĕĜĠĐ ĘĘē ěĕĚĕĚ

הכי שווה הסברים
מאוירים על
המאפיינים
המעניינים ביותר
 בדגש על,בכל אתר
אלה שימצאו חן
.בעיני ילדים

,פינת התכל'ס מידע שימושי מקיף
, עלויות, שעות פתיחה,כולל תחבורה
 טווח הגילאים שלו מתאים,פעילויות
.האתר ומשך הביקור באתר
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?Ğďđĕ ĕĚ ĥđĘĥ

ĐĚĘ ĥēĜĘ đĘėđĦ 1
ĐčēĤĐ ĦĥĚĥĚ
ĘďĎĚ ĥČĤčĥ
?ĝČĜĤČŐĜŖĚ
ĝđĝĐ ĘĝĠ 2
ĤĦđĕč ĘđďĎĐ
ČĢĚĜ ĒĕĤČĠč
.ĘďĤŅŁ
þ
ěČđĔĜČ ěđČĕĒđĚ Ęĥ ĐĜĕĎč
đĕĢēĥ ĤđĢĕ ČđĐ ĤđČĔđĜĕĚĐ 3
ďēČ ČđĢĚĘ đĝĜ .Ĥđĥ đĕĢēđ ęďČ
.ĘďĤŅŁ
þ
ěČđĔĜČ Ęĥ ĐĜĕĎč

המדריך נועד לעזור למשפחות למצות את
ביקורן בפאריז וכולל המלצות של מומחים
.לטיול עם ילדים ומידע שימושי מפורט
בחלק הראשון של המדריך מובא מבוא
,לפאריז ולמוקדי העניין העיקריים בה
פירוט של העניינים החיוניים לתכנון של
, תחבורה,חופשה משפחתית )ובהם הגעה
 מדריך,( כסף ותקשורת, ביטוח,בריאות
לפסטיבלים המתאימים למשפחות וסקירה

ûďċü÷ûĀďë ăçÿ
ďÿď÷ąćüąü

מפת האיתור ממחישה היכן
.נמצא האזור ביחס לפאריז כולה
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Ęĥ čĔĕĚĐ

ďĕĘČđđĜČĐđ ĘĠĕĕČ ĘďĎĚ

ĦđĤėĒĚ đĜģ .ęĕĤĕĕĦ ĦđĕĐĘ ğĕė ĕėĐ ęĐčĥ ĦđĚđģĚĐ ďēČ ČđĐ ĘĠĕĕČ ĘďĎĚ
Ēďþ ĘĔŖČ
þ ČđĐ ĤđĒČčĥ ğĝđĜĐ ęĝĤđĠĚĐ ĦđĤĕĕĦĐ ĤĦČ .ĘďĎĚĐ ĞģĤ ĘĞ đĚĘĔĢĐđ
đĘėđĦđ ěđČĕĘđĠĜ Ęĥ đĤčģ ĦČ đČĤĦ ěČė .ĤģčĘ Đčđē đč ęĎđ ,ęĕĥĤĚĐ ďĕĘČđđĜČ
ĞĠĥĚ ěČė ĦđĜĐĕĘ ěĦĕĜ .ęĕĤĢčĚ ĕĚĎďčđ ęĕģĕĦĞ ęĕčđĤč ĦđĜĜđčĦĐč ĦđĞĥ ĦđĘčĘ
.ěďđĤ ěđČĕĒđĚč ĦČĒ ĦđĥĞĘ ďĚēĜ ĕėĐđ ,ġđēč ěĐđ ęĕĜĠč ěĐ ,ĦđĜĚČ Ęĥ

ęĘĥđĚ ĕČĒĕĤČĠ ęđĕ

ĕĘĜČĤŁ ğĕĢĤ Ęĥ ěđČĕĒđĚč ęĕĎĢđĚ ęĕģĦĤĚ ęĕĢĠē ĐĘĞĚĘ
ďĕĘČđđĜČč ĐģĕĤčĚĐđ ĦčĐĒđĚĐ ęŖďĐ ĦĕĕĝĜė ĐĔĚĘ

ĕĚĥĤĐ đĜėĥĚ ĥĚĥĚĐ ,Rue de Varenne-čĥ (162
ĦđĕĔĤĠĐ ĦđĜĕĎĐ ĦēČ đčđ ,ĦĠĤĢ ĦĘĥĚĚ ĥČĤ Ęĥ
.ĒĕĤČĠč ĤĦđĕč ĦđĘđďĎĐ
ĐĜčĚĐ ĘČ đĞĕĎĦđ ĝĤČĚ Đďþ ěČĥ ĖĤđČĘ đėĘ
,15ąĐ ĕČđĘ ęĕģĐĥ ĦĕČčĢĐ ĐĕĚďģČĐ Ęĥ ęĕĥĤĚĐ
ęĕĤĞđĢĐ ďēČ .(162 'ĚĞ đČĤ) ĤĔĕĘĕĚ
þ
ĘŖģČþ
ĘčģĦĐĥ ,ěđČĕĘđĠĜ ĐĕĐ ěČė đďĚĘĥ ęĕĚĝĤđĠĚĐ
,đĦďĘđĐ ĕČĚ ĞĕĎĐĥ ĤēČĘ ĦĢģ ěĚĒ ,16 ĘĕĎč ďĝđĚĘ
ęĕĕĦĠĤĢĐ ĦđēđėĐ ęĕČĘĚĚ ęđĕė ęĎ .ĐģĕĝĤđģ
,ęĘđĞĐ ĕčēĤč čđĥē ďĕģĠĦ ęđĘĥĐ ĦĤĕĚĥĘ
ĐĘĘđēĦĐĥ ĐĚēĘĚč ĐčĤ Ħđčĕĥē ęĐĘ ĐĦĕĐđ
ĦĠĚč ĦĠĤĢ Ęĥ ĐĚđģĚ ĘĞ ďđĞ đďĚĘ .ĐĕĜĝđčč
Ā ĔĜŖĠ
þ
Đďþ ĝČĘŐč ĦĕĚĘđĞĐ ĐģĕĔĕĘđĠĐ
Place) ĐČŅĜ
ěđĎĤČĐ Ęĥ ĕĥČĤĐ ĐĔĚĐ ěėđĥ Đč ,(de Fontenoy
đČĤ) đ"ģĝĜđČ ,ę"đČĐ Ęĥ ĦđčĤĦĘđ ĞďĚĘ ,ĖđĜĕēĘ
.(156 'ĚĞ

ĦđĜĚČ Ęĥ ęĘđĞ

ęĕ ď Ę ĕ Đ Ħ Ĝ ĕ Ġ

ęĕĝĠĐĚ ĐďĤĕ
ĐĢĤĠ 1898ąč
ĐČĢĕĥ ĦčėĤ
ĦĕĒē ĖĤď ĐĔĕĘĥĚ
ĦĕčĕĝČĚĐ ěčČĐ
,ĝČĜĤČŐĜŖĚ ĤČĎ Ęĥ
ġđēĚ ĘČ ĐĠēĝĜ
ĐĔĚ ĐĘĘĢđ ğĕĢĤĘ
ĦēĦĥ ĐėĤďĚĐ ĘČ 'Ě ĐĤĥĞė
đĤĦđĜ ĦčėĤĐ ĕĞĝđĜ Ęė .ĐĜēĦĐ
ĐĜđĚĦ ĔĜĤĔĜĕČč đĥĠē .ęĕĕēč
.ĞđĤĕČĐ ĦđČĢđĦ Ęĥ

האתרים העיקריים
מתוארים בטקסט
אינפורמטיבי
 שיעניין,ומלא־חיים
ויבדר ילדים
.ומבוגרים כאחד

ĐĞčĤČ Ęĥ ĐēĠĥĚĘ ęĕĝēĕĕĦĚ ęĕĤĕēĚĐ

193 | ĤđčĚĝģđĘ ĕĜĎđ ěđČĕĦĜĠĐ ĤđĒČ

ĐčđĎĘ ģđĜĕĒ

פינת הילדים הפינות מיועדות
 וכוללות,לעניין את הילדים באתר
,דברים מיוחדים שכדאי לראות
 קריקטורות ועובדות,משחקים
 התשובות לחידות.מעניינות
.מופיעות בסוף העמוד

בתחילת כל פרק מופיעה כפולת עמודים
 מפת, ובה מבוא קצר,שממפה את האזור
.איתור ומבחר של מוקדי־עניין עיקריים

ĤđĐĔĐ ěđĕĎĕĐĘ ĥďģĚ

?Ğďđĕ ĕĚ ĥđĘĥ

 חלקו העיקרי של המדריך.היסטורית קצרה
 בתחילת כל פרק מופיע.מחולק לאזורים
 ולאחריו תיאור האתרים,'פירוט של 'המיטב
 וכן,החשובים ומוקדי־עניין אחרים באזור
, לשתות,מקומות שבהם תוכלו לאכול
 בעמודים האחרונים של.לשחק ולבלות
המדריך יש מפות של פאריז ושיחון שימושי
של מילים ומשפטים חיוניים לטיול עם
.המשפחה

היכרות עם האזור
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ęĕ ď Ę ĕ Đ Ħ Ĝ ĕ Ġ
ĤĦđĕč ęĝĤđĠĚĐ đĤđčĕĎ đĐĕĚ 1
ČđĐ :ĒĚĤ ?đĎđĐ ĤđĔģĕđ Ęĥ
Ęĥ ęĕĜđĚĞĠč ĘĢĘĢĚ
.ęČďĤĔđĜ
ĘĞ ĐĜĕĎĚĐ ĐĥđďģĐ ĕĐĕĚ 2
?ĤĕĞĐ
ęĕďđĚĞ ĐĚė 3
ĐĤďĝėČč ęĕėĚđĦ
?ĐĤđģĚĐ

טקסט הפתיחה מתמקד
בהיבטים המעשיים של
 החל בשעה,הביקור באזור
,הטובה ביותר ביום לביקור
.וכלה בתחבורה הציבורית
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פינת התכלס מספקת
את כל המידע
השימושי הנחוץ
.לביקור באזור
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במפת האזור מסומנים
האתרים הנסקרים
, חנויות, מסעדות,בפרק
מלונות ואמצעי
 וגם מגרשי,תחבורה
,המשחקים
הסופרמרקטים ובתי
המרקחת הקרובים
.ביותר

איך להשתמש במדריך זה

טיול בפאריז

 הבאנו הצעות למקומות שאפשר, בנוסף.לילדים
, למקומות סגורים לימים גשומים,להוציא בהם אנרגיה
 לשתות ולעשות קניות,למקומות שבהם אפשר לאכול
 וכן רעיונות להמשך הטיול וכל המידע,עם ילדים
. כולל התחבורה אליהם,החיוני על מוקדי־העניין

אפשר גם בעמודים
הבאים מופיעים
אתרים נוספים
 שיעניינו,בסביבה
מבוגרים וילדים
.כאחד
פינת התכל'ס מידע
שימושי מפורט
ומידע על אמצעי
.תחבורה לכל אתר

ēĢđĜĚ ĕĦĘč ČčĢ

Ęĥ ĤĢēč ęĕĤđĒĠĐ ęĕēĦđĦĐĚ đĚĥĤĦĦĥ ĕĤēČ
ĕĤēČ đčģĞ ,(160 'ĚĞ đČĤ) ďĕĘČđđĜČ Ēďþ ĘĔŖČ
þ
ďĞđ ěčČĐ ĦĠđģĦĚ ĦđĚēĘĚĐ ĦđĘĥĘĦĥĐ
'ĚĞ đČĤ) ČčĢĐ ěđČĕĒđĚč ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚ
ěđČĕĘđĠĜ Ęĥ đĘĝĠĘ đĞĕďĢĐđ čĕčĝ đďĞĢ .(160
ęĕĦĞĘĥ ,'ďđčėĐ ĤĢē' ,(160 'ĚĞ đČĤ) Ĥ þĜŖČ'ď ĤŅģč
ĦĕĕĝĜė ĖđĦĘ đĢĕĢĐ .ęĕĕČčĢ ęĕďĞĢĚ Đč ęĕėĤđĞ
ĦČđ ĤčĞĥĘ ĤĝĕģĐ Ęĥ ĎĠđģĤĝĐ ĦČ đĤģčđ ęŖďĐ
ĐĚėĝĐĐ ĦđĜĕďĚ Ęĥ ĦđēđėĐ ĎĕĐĜĚ Ęĥ đĤčģ
.ĥŖĠ ĘĤĜĎĐ ,ĐĜđĥČĤĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚč
đĚĥĤĦĐ (160 'ĚĞ đČĤ) ĔĕĘčĦ ĦđĠĚĘ ěđČĕĒđĚč
,14ąĐ ĕČđĘ Ęĥ ęĕĤĢčĚĐ ĐĜđč Ęĥ đĜđĤĥėĚ
ø Őþ Đ þĘ ěČĕĔĝčĝ
ĐėĠĐĚ ĘĘđēĥ ,ěČŁŖđ Đďþ Ĥø Ĕĝ
ěđČĕĒđĚč .ęĕĤđĢĕčđ ĦđĚđē ĕĤđēČĚ ĐĚĕēĘĐ ĦĤđĦč
ĕĤđčĕĎ ĘĞ đďĚĘĦ (160 'ĚĞ đČĤ) ĤđĤēĥĐąĤďĝĚ Ęĥ
ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚč ęĕĢČĜĘ đďĎĜĦĐĥ ĦĤĦēĚĐ
þ ĘČ đĤčĞĦ ęĥĚ .ĐĕĕĜĥĐ
'ĚĞ đČĤ) ěŖĕĜĕĔČĚ ĘĔŖČ

'ĚĞ đČĤ) ěďđĤ ěđČĕĒđĚč Ĥđģĕčč ĤģđčĐ ĦČ đĘĕēĦĐ
ęĕĘĝĠĐ ĘđďĎ Ęĥ đĕĦđĤĕĢĕĚ đĚĥĤĦĦ ęĥ (162
đĘėČ ĒČđ ,ěďđĤ ĔĝđĎđČ ,19ąĐ ĐČĚč ĦĠĤĢ Ęĥ
.ěđČĕĒđĚĐ ěĎčĥ ĐďĞĝĚąĐĠģč ęĕĕĤĐĢ ĦēđĤČ
(156 'ĚĞ đČĤ) ĝĤČĚ Đďþ ěČĥ ĘČ đĜĠ ,ěėĚ ĤēČĘ
ĞĠđĚč đĠĢ .ĦđĜĕĕĜĞĚĐ ĦđĕđĜēč đĢĕĢĐ ĖĤďčđ
Ā ĦđčđčąěđĤĔČĕĦ
đČĤ) ĝĤČĚ Đďþ ěČĥ Ņď Ĕ þĜŖĕĤĚč
ěđēĤĝĐ ęĞ đďďđĚĦĐđ ġĚđČ đĤĒČ đĕĤēČđ ,(156 'ĚĞ
ęĕčĕčĐ ĦėĤĞĚč Ĥđĕĝč ,ĤĕĞĘ ĦēĦĚĥ ĐĚĐđĒĐđ
.(1577 'ĚĞ đČĤ) ŅĎČþ Ē þĘ ,ĒĕĤČĠ Ęĥ
ĤďĐĜĐ ĘĠĕĕČ ĘďĎĚ ĕĘĎĤĘ ģĕĜģĕĠĘ đČđč ĕĢĕģ čĤĞč
đĥČĤĘ ĐĢĕĤč đĤēĦĐ ěėĚ ĤēČĘđ (154-55 'ĚĞ đČĤ)
ęĕďĢĤĚĐ ĤĕĞĐ ĦđĤđČ Ęĥ čĕĐĤĚ ğđĜĚ đĜĐĕĦđ
,ĐčđĔ ĐēđĤČčđ ĘĕĕĔĝč ęđĕĐ ĦČ ęĕĕĝĘ ĕďė .ĐĔĚĘ
Le Jules ĦďĞĝĚč ěēĘđĥ ĥČĤĚ ěĕĚĒĐĘ đĎČď
.ĐĕĕĜĥĐ ĐĚđģčĥ (1555 'ĚĞ đČĤ) Verne
ĝĤČĚ Đďþ ěČĥč ęĕĕĜđĎĝĝ ęĕēĤđĠ ęĕĤđďė ĘČĚĥĚ
đĚĥ ĘĞ ěđČĕĒđĚč ,ěďđĤ ĔĝđĎđČ Ęĥ čĥđēĐ ęďČĐ ĘĝĠ ĐĔĚĘ

המיטב

סקירה תמציתית של מוקדי־העניין
 עם,המומלצים ביותר למשפחות בכל אזור
 כמו,הצעות לפעילויות ולאתרים לפי נושאים
. גנים ומשחקים, תרבות, אמנות,היסטוריה
הצעות לפי נושאים לפעילויות
.ולאתרים המתאימים ביותר לילדים

ęĕĔčĥ đĤĢĕĥ ĦđĜĚČĐ ĦČđ ęĕĢĠēĐ ĦČ đĘĎ
ĦđģĕĤĚČčđ ĐĕĜČĕģđČč ,ĐģĕĤĠČč ,ĐĕĝČč ęĕĕďĕĘĕ
(156 'ĚĞ đČĤ) ģĦĤĚĐ ĕĘĜČĤŁ ğĕĢĤ Ęĥ ěđČĕĒđĚč
ęĕĜđĥĚĐ ĐĜĕĎĜĐ ĕĘė ĘĘĥ Ęĥ ĦđĔĘģĐĘ đĜĕĒČĐđ
ĝĤČĚ Đďþ ěČĥč ĦėĘĘ đėĕĥĚĐ .ěČė ęĕĎĢđĚĐ
(156 'ĚĞ đČĤ) ęđĘĥĐ Ĥĕģ ĘđĚ đĤĢĞđ ęđĤď ěđđĕėĘ
đĔĕčĐ ěėĚ ĤēČĘ .ĦĕČčĢĐ ĐĕĚďģČĘ ġđēĚĥ
ĦđĤĕĢĕč ,đĝČģĕĠ đĘčĠ ĦČĚ ģĜĞĐ ĤĕģĐ ĤđĕĢč
ĤŅĚ ĕĤĜĐ Ęĥ đĕĘĝĠčđ ŖĤĕĚ ěČđ'Ē Ęĥ ĐģĕĚĤģĐ
.đ"ģĝĜđČ Ęĥ ĕĥČĤĐ ĐĔĚč
ęđģĚč ěďđĤ ĔĝđĎđČ Ęĥ đĕĦđĤĕĢĕč čĐČĦĐĘ đČđč
đč ěėđĥ ęđĕėđ ,đĘĥ đĕďđĔĝĐđ ěĎĐ ,ĦĕčĐ đĕĐ đčĥ
ĦĕĕĝĜė ĘČ đĘĕĕĔ ěėĚ ĤēČĘ .ĤďĐĜĐ ěďđĤ ěđČĕĒđĚ
ĦĤČĠĦ ĤđĕĢĚ đĘĞĠĦĐđ ďĕĘČđđĜČ Ēďþ ĘĔŖČčĥ
þ
ęŖďĐ
ĐĝėĚĐ ,1962ąĚ ĝŖĠ Đ ĀĘ ĐďĀ ĘĤČĥ ĦČĚ ěďĞĐ ěĎ
.ĐĘđĎĞĐ ĐĠĕėĐ ĦČ

מגורים

המחברים המומחים שלנו ריכזו טווח רחב של
 החל ממלונות,המלצות ללינת משפחות
ובד־אנד־ברקפסט שמתאימים לילדים וכלה
.בדירות להשכרה
סמלים קלים להבנה מתארים את
.המאפיינים המתאימים למשפחות
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Hôtel Alba Opéra

;750099 ,34 Rue de la Tour d'Auvergne
'
http:/// ;01-48-78-80-22
:đĤĔĚ ;albaoperahotel.l com
Notre-Dame de Lorette
ĐĞčĤČĘ ęĕĤďē ĥĕ ģĕĔđčĐąěđĘĚč
.ĘĎđĤģĕĚ ęĞ ęĕĔđĥĠ ęĕĜđēčĔĚ ęĐčĥ
đĕēĤđČ ęĞ - ĕĤđĔĝĕĐ ĖĤĞ ěđĘĚĘ ĥĕ
,ģĤĔđĘąĒđĘđĔđ ĎĜđĤĔĝĚĤČ ĕČđĘ đĜĚĜ
ěđČĕĒđĚĚ ĐėĕĘĐ ģēĤĚč ČĢĚĜ ČđĐđ
.ěČđđĤĎþ
€€

k
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Terrass Hôtel

;75018 ,12 Rue Joseph de Maistre
www.
w terrass-hotel.l ;01-46-06-72-85
Blanche :đĤĔĚ ;com
ěėđĥ ęĕčėđė ĐĞčĤČ ĎđĤĕďč ěđĘĚĐ
ĥĕ ĦĕĞĕčĥĐ ĐĚđģčđ ,ĐĠĕ ĐĜčĚč
ĦđĔĕđđĝĐ .ĦĤďĐĜ ĦĕĜđĢĕē ĐčēĤ
ĦđĜĔģ ĦđĔĕđđĝ ĥĕđ ,ĦđĤĤđđČĚđ ĦđĘđďĎ
ĦđčĤĘ ,ĦđēĠĥĚĘ ďđČĚ ĦđĚĕČĦĚĥ
ęĕĠđĜĘ ĦđĠđĢĐ ĦđĝĠĤĚ ĥĕ ěĐĚ
ĞĎĚ ěēĘđĥ ĥĕ ěĐĚ ĦēČčđ ,ęĕčĕĐĤĚ
ęĕďĘĕĐĥ ,ĦđĠĢ ĦđĔĕĚđ ĕčĕĔģČĤĔĜĕČ
.ďđČĚ đčĐČĕ ęĕĘđďĎĐ

€€

r

ęĕĝģĚĐđ ģĕĦĞĐ Hôtel Chopin-Ę ĐĝĕĜėĐ

ĐĤĠđČĐ ,ĕĤĘŅĔ
þ
ĤĔĤČĚĜđĚđ
G6 4 ĐĠĚ

ĦđĜđĘĚ

Hôtel Chopin

46 Passage)
e 10 Blvd Montmartre
;01-47-70-58-100 ;750099 ,((Jouffroy
Richelieu :đĤĔĚ ;www.
w hotelchopin.fr
Drouot
čĢđĞĚĐ ,ęĕčėđė ĕĜĥ Ęĥ ĎđĤĕďč ěđĘĚĐ
ĐĜđĥČĤĘ ēĦĠĜ ,ęĞĠ Ęĥ ěđĜĎĝč
ęĕčĢđĞĚ ęĕĜĔĜĔģĐ ęĕĤďēĐ .1846ąč
ĐĜđĕĘĞĐ ĐĚđģčĥ ĐĘČ ĖČ ,ĦđĔĥĠč
.ĤĕĞĐ ĦđĎĎ Ęĥ ČĘĠĜ ğđĜĘ ęĕĠĕģĥĚ
ďĕĘ ,ĐČŅĤĠŖ'Ē
Ā
'ĒČĝČĠ ĖđĦč ęđģĕĚĐ
,ĦđēĠĥĚĘ ěĕđĢĚ ,ěČđđĤĎþ ěđČĕĒđĚ
.ęĕďĚēĜ ęĕďčđĞĐđ

€
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Hôtel de la Cité
Rougemont

01-47-70- ;750099 ,4 Cité Rougemont
www.
w hotel-paris
-rougemont.t ;25-95
Grands Boulevards :đĤĔĚ ;com
ĕĜĥ ĎđĤĕďč ,ęĕĞĜĐ ĖČ ĔđĥĠĐ ěđĘĚĐ
ěČđđĤĎþ ěđČĕĒđĚĘ ĖđĚĝč ěėđĥ ,ęĕčėđė
ęĕĤďēĐ ,ĕĤģĕĞĐ ĦđĕĜģĐ ĤđĒČĘđ
ĦđĜč ĦđēĠĥĚĘ ęĕĚĕČĦĚ ęĕĘđďĎĐ
.ĐĤĢģ ĐĜĕĘĘ ěĕđĢĚ ČđĐđ ,ĦđĥĠĜ ĞčĤČ
Ĥđčĕē ĥĕ ĖČ ,ěĥđĕĚ ĦĢģ ęđģĚĐ
.(ĕĔđēĘČ ČĘ) ĔĜĤĔĜĕČĘ

€

r

D5 11 ĐĠĚ

מדריך המחירים מפרט את טווח
.המחירים למשפחה של ארבע נפשות

C1 3 ĐĠĚ

19ąĐ ĐČĚĐĚ ĝČĤ þĔ ěđĘĚ Ęĥ ĐĠĕĐ đĦĕĒē

ęĕĤĕēĚĐ ĦđĕĤđĎĔģ

ĐĜĕĘĘ ęĕĝēĕĕĦĚ ęĕČčđĚĐ ęĕĠĕĤĞĦĐ
ĖĥĚč ĦđĥĠĜ ĞčĤČ Ħč ĐēĠĥĚ Ęĥ
,ĦđĤĕĕĦč ČĕĥĐ ĦĜđĞč ,ďēČ ĐĘĕĘ
ęĕĝĚĐ Ęė ĦČđ ĦđĤĕĥ ĕĚď ęĕĘĘđėđ
.ęĕĠĝđĜĐ

ĦĕĤđēČĐ ĐėĕĤėĐ ĘĠģ đČĤ ęĕĘĚĝ ČĤģĚ

Ibis Berthier Porte De
Clichy

;750177 ,163 bis Ave de Clichy
;www.
w accor.r com ;01-40-25-26-00
Porte de Clichyy :đĤĔĚ
ĥĕ ĦĚĘĦĥĚĐ ĝĕčĕČ ĦĥĤ Ęĥ ěđĘĚč
ęĕĤďē ĕďĚĢđ ĦđēĠĥĚĘ ęĕĤďē
ęĐĚ ęĕďēČ ,ĦĘď ĦĤĥģĚ ęĐĕĜĕčĥ
,ĤĕēĚĘ ĔĤĠ .ĘĠĕĕČ ĘďĎĚĘ ęĕĠĕģĥĚ
ęđģĕĚĐ ČđĐ ĦđēĠĥĚĘ ĘđďĎĐ ěđĤĦĕĐ
.ĘŖĕĜĕĔČŁ ĞčđĤ ĐĢģčĥ ģĤČĠĐ ĘđĚ
ĦđďĞĝĚđ ěĥĕĐ ēĝđĜč ěĎ ęĎ ĥĕ ĞčđĤč
.ĐĤđģĚ Đĕĕēĥ ĦėĕĤč ĥĕ ěđĘĚčđ ,ĦđčĤ

€

pr

Le Pavillon de la
Reine

;75003 ,28 Pl des Vosges
;01-40-29-19-19
;www.
w pavillon-de-la-reine.com
St-Paull đČ Bastille :đĤĔĚ
ĞčĤČ Ęĥ ĦđēĠĥĚĘ ĦđĔĕđđĝ ěČė ĥĕ
ĖČ ,ĐďĞĝĚ ěĕČ ěđĘĚĘ .ĦđĥĠĜ
ĐđđĐĚ ,Carette ĖđĚĝĐ ĐďĞĝĚąĐĠģĐ
ĥĕ 'ĒŖđ Đďþ ĝČĘŐč .ĤĦđĕč ęĘđĐ ĕđĢĕĠ
ęĕĜĎĒĚ ĥĕ ěđĘĚč .ęĕďĘĕĘ Ęđē ĒĎĤČ
.ĦđĠĔĤĚĥ ĕĦđĤĕĥ ěČė ęĕĞĕĢĚđ ,ČĠĝđ

€€€

p

D3 11 ĐĠĚ

ĔĝĠģĤč–ďĜČ–ďč
Bonne Nuit Paris

01-42-71-83- ;75003 ,63 Rue Charlot
:đĤĔĚ ;www.
w bonne-nuit-paris
.com ;56
Temple đČ République
ĤĒēđĥđ 1609ąč ĐĜčĜ ĕĔĜĎĘČĐ ĦĕčĐ
ĦđģĕĦĞ ġĞąĦđĤđģ ĤĕĦĞ ČđĐ .ĐĠĕ
ĤģđčĐ ĦēđĤČč .ęĕĥĕďē ĦđēđĜąĕĤĒčČđ
ĥčďđ ĦđĕĦĕč ĦđčĕĤ ęĕĘĞčĐ ęĕĥĕĎĚ
ĐēĚĦĚĐ ,ęĦč .ęĚĢĞč ęĕģĕĠĚ ęĐĥ
ęėĦČ ĦēģĘ ĘėđĦ ,ĐĕĤđĔĝĕĐč
ĘčģĘ ĤĥĠČ .ĐĦėĤďĐč ęĕĤđĕĝĘ
ĦĘĠģĦĚ ĐĔĕĚđ ģđĜĕĦĘ ĐĝĕĤĞ
.ęĕďĘĕĘ

€€

ĦđĤĕď

E4 12 ĐĠĚ

Citadines Marais
Bastille

www.
w ;75011 ,37 Blvd Richard Lenoir
,Bastille :đĤĔĚ ;citadines.com
Chemin Vertt đČ Breguet-Sabin
ČĢĚĜ ěĕďČĔĕĝ ĦĥĤ Ęĥ ĐĒ ğĕĜĝ
Ęĥ ĐĠģĐ ĕĦčĘ čđĤģ ,ěĕđĢĚ ęđģĕĚč
ĦėĥđĚĚ ĐĜĕĘĘ ęĘĥđĚ ČđĐđ ,ĐĤČĚĐ
ý
ęĕĜĎĒĚ ĥĕ ĦđĤĕďč .ęĕďĘĕĐ ęĞ
ďĞ ěĐč ěđĘĘ ęĕĘđėĕđ ,ęĕĜđēčĔĚđ
ĕĦđĤĕĥ ęĕĞĕĢĚ ěđĘĚčđ ,ĐĞčĤČ
.ĦđĠĔĤĚĥ

€€

ęĕĤđĎĚ

Novotel Les Halles

;75001 ,8 Pl Marguerite de Navarre
www.
w ;01-42-21-31-31
Les :đĤĔĚ ;novotelparisleshalles.com
Halles
,ĘĔđčđĜ ĦđĜđĘĚĐ ĦĥĤ Ęĥ ĐĒ ğĕĜĝ
ĕĚĘ ġĘĚđĚ ,ęĕďĘĕ ĐėĤčč ĘčģĚĐ
,ďĜĘĕĜĝĕďč ęđĕ ĦđĘčĘ ęĕĜĜėĦĚĥ
.RER ĦčėĤ Ęĥ ĐĜēĦĘ đĦčĤģ ĦđėĒč
Ĥďēč ęĜĕēč ěđĘĘ ęĕĘđėĕ ęĕďĘĕ ĕĜĥ
ĦđčđĔĐ ĦđČĕĢĚĐ ĦēČ đĒ ěėĘđ ,ęĐĕĤđĐ
,ğĝđĜč .ĒĕĤČĠ ĒėĤĚč ĦđēĠĥĚĘ ĤĦđĕč
.ĕĜĥĐ ĤďēĐ ĘĞ 50% Ęĥ ĐēĜĐ đĘčģĦ
.ęĕďĘĕĘ ęĕģēĥĚ ĤđĒČ ěđĘĚč ĥĕ

€

€500 ĘĞĚ €€€ €200-500 €€ €200 ďĞ €

ĝČĜĤČŐĜŖĚ ĘďĎĚ Ęĥ 56ąĐ ĐĚđģĐĚ ĒĕĤČĠ Ęĥ ğđĜ
ĦđĥĠĜ ĞčĤČ Ħč ĐēĠĥĚĘ ęĕĝēĕĕĦĚ ęĕĤĕēĚĐ

A4 11 ĐĠĚ

01-42-55-74- ;75018 ,11 Rue Ravignan
Abbesses :đĤĔĚ ;www.
w timhotel.l com ;79
ĘĎĤ ĕėĘđĐĘ Ĥėĕėč ęģđĚĚĐ ĕĤđĕĢ ěđĘĚ
.Ĥģþ ĐĤģČĝ
þ
ĐģĕĘĕĒčĘ ĖđĚĝ ,ďčĘč
ĖČ ,ęĕĔđĥĠđ ęĕĜĔĜĔģ ęĕĤďēĐ
ęĕĚĘĦĥĚ ęĐĕĤĕēĚ ęđģĕĚč čĥēĦĐč
đČ ,ĐĥđĘĥĘ ęĕĤďēč ěđĘĘ đĘėđĦ .ďđČĚ
.ĤďĐĜ ğđĜĘ ĐĠđĢĐ ĐĥĕĚēĘ ĐĔĕđđĝč

ĤđĒČč ęĕĚģđĚĚ ĐĤģđĕĐ ĦđĜđĘĚ čđĤ .ĤĕĞĐ ĕĤđĒČ ĕĠĘ ęĕģĘēĜ ĒĕĤČĠ Ęĥ ĦđĜđĘĚĐ
ęĕďĘĕĘ ĤĦđĕč ęĕĕĦđďĕďĕĐ ĤČĠĐ ĦđĜđĘĚĚ ĐĚė ęĕĘĘđėđ ,ĕĤĘŅĔĐđ
þ
ĐĒĕĘČþ ĒĜČĥ
ĤģĕĞč ęĕČĢĚĜ ,ęĕďĘĕ ęĞ ĦđēĠĥĚĘ ĦđēĠ ęĕĚĕČĦĚĐ ,ģĕĔđčĐąĦđĜđĘĚ .ĐĠđĤĕČč
.ĤĔĤČĚĜđĚčđ ĦĕĘČĚĥĐ ĐďĎč
.ęĕĕĤģĕĞĐ ęĕĤĦČĐĚ ęĕčĤĚ ĐėĕĘĐ
,ęĕĜĎĒĚđ ęĕĜđēčĔĚ ĥĕ ĦđĤĕďĐ Ęėč
ČđĐ đĦđėĒčĥ ,Đĝĕčė Ĥďē ĥĕ ěđĘĚčđ
,ğĝđĜč .ĦđēĠĥĚĘ ďđČĚ ęĕČĦĚ
ĤĥĠČđ ,ĦđĠĔĤĚĥ ĕĦđĤĕĥ ěČė ęĕĞĕĢĚ
.Ĥģđč ĦēđĤČ ĘčģĘ
€€
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ĐĤČĚĐđ
þ
ĤŅŁŖŁ
ĦđĜđĘĚ

F5 12 ĐĠĚ

Hotel Ibis Bastille
Opéra

;75011 ,15 Rue Breguet
;www.
w ibishotel.l com ;01-49-29-20-20
Breguet-Sabin đČ Bastille :đĤĔĚ
ĥĕ ,ĝĕčĕČ ĦĥĤĘ ĖĕĕĥĐ ,ĔđĥĠĐ ěđĘĚč
,ĦĘďč ęĐĕĜĕč ęĕĤčđēĚĐ ęĕĤďē ĕďĚĢ
ĤĦđĕ ęĕĘđĒ ęĕĤĕēĚĐ .ęĕĜĎĒĚ ęĐčđ
.ĔĜĤĔĜĕČč ĐĜĚĒĐčđ ,ĞđčĥĐ ĕĠđĝč
ěđĤĦĕĐđ ,ęĕĥĕďē ĖČ ęĕĕĝĕĝč ęĕĤďēĐ
ěđĘĚĘ ęĘĦĥĚĐ ĤĕēĚĐ ČđĐ ĦđēĠĥĚĘ
ĕĜĥč ĤčđďĚ ĤĥČė ęĎ ,ěĕđĢĚ ęđģĕĚč
.ęĕĤďē
€

D5 11 ĐĠĚ

pr

Hôtel Jeanne d'Arc

01-48-87-62- ;75004 ,3 Rue de Jarente
:đĤĔĚ ;www.
w hoteljeannedarc.
c com ;11
St-Paul
ČĢĚĜ ęĕčėđė ĕĜĥ ĎđĤĕďč ěđĘĚĐ
ěĕĤĦģ ĔĜĝ ĝČĘĠĚ ĤĢĤĢģ ģēĤĚč
ĤďēĐ .ĦđďĚēĜ ĦđďĞĝĚđ ęĕĤč ĐČĘĚĐ
ČđĐ ĐĞčĤČĘ ęĕČĦĚĐ ĐēĠĥĚĘ
ęĕĕđĥĞĐ ęĕĝĠĕĝĠĐ .ĥĚĚ ĐČĕĢĚ
ęĕĕđĥĞ ,ĤģđčĐąĦēđĤČ Ĥďēč ĦđČĤĚ
ĦēđĤČ .ęĕĕĦĤĕĢĕ ĦđĜđĕĞĤ ęĕďĘĕĘ ģĠĝĘ
.ĦĚĘĦĥĚ ĤģđčĐ
€

C6 11 ĐĠĚ

Hôtel du Jeu de
Paume

€€€

RentApart

www.
w rentapart.t com
ĦĤėĥĐĘ ĤĦđĕč ĕĦĤģđĕĐ ďĤĥĚĐ
ęĕĘĕēĦĚ ęĕĠĕĤĞĦĐ .ĦđĤĕď
ěđĘĝ Ęĥ ĐĤĕďĘ ĐĘĕĘĘ €100ąėč
.ĐĜĕĥ Ĥďēđ

A Haven in Paris

www.
w haveninparis.com
ģĕĔđčąĦđĤĕďĘ ĐĤėĥĐĐ ďĤĥĚč
Ęėč ĦđĕĦĤģđĕ ĦđĤĕďđ ĦđĘĕđ ęĕĞĕĢĚ
.ĒĕĤČĠ Ęĥ ĐĕģĘē

,ĐĔĕĝ
þ ĐĘĀ Đďþ ĘĕČü
ĤđĒČĐđ ĕČđĘąěĝ ĘĕČü

g

ĦđĤĕď

H4 10 ĐĠĚ

Résidence Le Petit
Châtelet

01-42-33-32- ;75001 ,9 Rue St-Denis
:đĤĔĚ ;www.
w lepetitchatelet.t com ;31
Châtelet
ģĕĦĞĐ ĤđĒČĐ čĘč ,ęĕĝģĚđ ģĕĦĞ Ħĕčč
ęĕĜĎĒĚ ęĞ ĦđĤĕď ĥĕ ,ĒĕĤČĠ Ęĥ
.ęĕĤĕĕď Đĥĕĥ ďĞ ĐĞčĤČĘ ĦđĚĕČĦĚĐ
ĦđĝĠĤĚ ĥĕ ĐĜđĕĘĞĐ ĐĚđģčĥ ĐĘČĘ
ĐĘĕĘčđ ,ĦĕĘĞĚ ěČė ěĕČ ĘčČ ,ĦđĜĔģ
.ĥĞđĤ ĦĢģ ĤđĒČĐ
€

k

Citadines St Germain des
Prés

G5 10 ĐĠĚ

;750066 ,53 Quai des Grands Augustines
;www.
w citadines.com ;01-44-07-70-00
St-Michell :đĤĔĚ
ęđģĕĚč ĦđČĢĚĜ ěĕďČĔĕĝ Ęĥ ĦđĤĕďĐ
ģēĤĚč ,ĐĔĕĝ
þ Đ ĀĘ Đďþ ĘĕČü ĘđĚ ĤďĐĜ

k

238 'ĚĞ ,Hôtel Britannique ęĎ đČĤ

ĖđđĕĦ ĕďĤĥĚ

;75004 ,54 Rue St-Louis en l'Ile
'
www.
w ;01-43-26-14-18
;
;jeudepaumehotel
l.com
Pont Marie :đĤĔĚ
,ĤĢē ĖĤď ĦĤčđĞĐ ,ĐĞđĜĢ ĐĝĕĜė
ġĞąĦđĤđģ Ęĥ ĐĜčĚ ĘČ ĐĘĕčđĚ
.ĝĕĜĔ ĥĤĎĚ ĤčĞč ĐĕĐĥ 17ąĐ ĐČĚĐĚ
ĐĝĕĜėč ęďģĚ ęĕēĤđČĐ ĕĜĠ ĦČ
ĐĚĕĚēĐ ĐĤĕđđČĘ ğĕĝđĚĐ ,čđĐĒ ĤđďĤčĘ
.ďđČĚ ĕĦĜĠđČĐ ĖČ ,ĕĦĕčĐ ěđĘĚĐ Ęĥ
ęĕĤĕēĚĐ ēđđĔĘ ĝēĕč ęĘĦĥĚ ęđģĚĐ
ĦđėĒčđ ,ęĕĤďē ĦđĤĕĥ ěČė ĥĕ .ĐđčĎĐ
,ĕČđĘąěĝ ĘĕČü ĒėĤĚčĥ ĐēđĜĕĜĐ ĐĤĕđđČĐ
ĤĦđĕč ęĕĚĕĝģĚĐ ĦđĜđĘĚĐ ďēČ đĐĒ
.ĤĕĞč

Hôtel du Jeu de Paume-č ĥĕďē čđĢĕĞ

H4 10 ĐĠĚ

ĦđĜđĘĚ

Hôtel Britannique

01-42-33-74- ;75001 ,20 Ave Victoria
;www.
w hotel-britannique.frr ;59
Châtelett :đĤĔĚ
ČĢĚĜ ęĕčėđė ĐĥđĘĥ ĎđĤĕďč ěđĘĚĐ
,ģČ'Ēąěĝ ĤŅĔĘ ĖđĚĝ ,ĐĔĕĝ
þ Đ ĀĘ Đďþ ĘĕČč
ü
Ęĥ ęĕĕĤģĕĞĐ ĐĕĤĦČĚ ĦđĤđĠĝ Ħđģď
ęĕĔĤĠč ĐčĤ ĐĞģĥĐ ěČė ĦĤėĕĜ .ĤĕĞĐ
,ĦĕĝČĘģ ĐĤĕđđČ ěČė ĦĤĤđĥđ ęĕĜĔģĐ
ěďĕĞč ďđĞ ęĕĤĕĕĦ đĜĘ đč ęđģĚ Ęĥ
ĐĔĕđđĝĐ .ĦčėĤĐ ĦČĢĚĐ ĕĜĠĘĥ
ĥĕ ěđĘĚčđ ,ďēđĕĚč ĦĚĘĦĥĚ ĐĞčĤČĘ
ęĕĘčģĚđ ,ĐĤĕĥĞ ĤģđčĐ ĦēđĤČ .ĎđĒĕĚ
.ĐėĤčč ęĕďĘĕ ěČė

€€
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Relais du Louvre

;75001 ,19 Rue des Prêtres
http://relais
/
-du- ;01-40-41-96-42
;louvre-paris
.com
Pont Neuff :đĤĔĚ
,ĐČŅĤ
Ā ĝģŖČ'Ę
þ
ěĚĤ'
þ þĒ ěĝ ĦĕĕĝĜė ďĕĘ
,ĕĤđĔĝĕĐĐ ěđĘĚĐ ěėđĥ ,ĤčđĘĘ ĖđĚĝč
ęĕĜđĘĞ ęĕĜėĠĐĚĐ đĝĕĠďĐ đĠĦĤĚčĥ
ĦĤďĐĜĐđ ĦĕģĜĞĐ ĐĤĕďč .ĐėđĘĚĐ ďĎĜ
ęđģĚđ ěđēčĔĚ ĥĕ ĐĜđĕĘĞĐ ĐĚđģčĥ
,ęĕĠĝđĜ ęĕĤďē ęĎ .ęĕĥĜČ ĐĥĕĚēĘ
ĥĚĥĘ ęĕĘđėĕ ,ęĐĕĜĕč ĦĤčēĚ ĦĘďĥ
ĐĚė .ĦđēđĜ ĦđĕĦēĠĥĚ ĦđĔĕđđĝ
Ęĥ ęĕĕĠĐĠĕ ęĕĠđĜĘ ęĕĠđĢ ęĕĤďēĐĚ
Ęĥđ ĐČŅĤ
Ā ĝģŖČ'Ę
þ
ěĚĤ'
þ þĒ ěĝ ĦĕĕĝĜė
ĦĥĎđĚ ĤģđčĐ ĦēđĤČ .čĕĐĤĚĐ ĤčđĘĐ
.ďčĘč ęĕĤďēč

€€
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 | 10היכרות עם פאריז

המיטב של פאריז
היצע האתרים והפעילויות למשפחות בפאריז עצום .החל במבנים עתיקים ועד
לאמנות מודרנית ,העיר גדושה היסטוריה ותרבות ,אך לא חסרות בה גם מגדניות
נפלאות ובתי־קפה נהדרים ,קרוסלות ותיאטרוני בובות .נהוג לדבר על 'פאריז
באביב' ,אך למשפחות זו למעשה עיר שוקקת בכל עונה ,ופעילויות ואירועים
מבדרים לקטנים ולגדולים נערכים כאן במשך כל השנה.

פאריז בסוף שבוע
הדרך הקלה והטובה ביותר להכיר את אתריה של
פאריז כבר ביום הראשון ,היא במהלך סיור באוטובוס
עם גג פתוח )ראו עמ'  ,(26שלאחריו תוכלו לצעוד
בנינוחות סביב נוטרדאם )ראו עמ'  (64-5ולצפות
במופעי הרחוב ,ואז לאכול ארוחת ערב מוקדמת
ולהתכונן ליום העמוס המצפה לכם.
התחילו את השבת בשיט לאורך הסיין .בצהריים קנו
מצרכים טעימים ִ
באיל סן־לואי )ראו עמ'  (68לפיקניק,
סקוּאר דוּ וֶ ר
ָ
אותו תערכו בגינה הקטנה הנקראת
גאלאן )ראו עמ'  (72ב'שפיץ' של האי ,המוקף במי
הנהר.
מהאי לכו אל הלובר )ראו עמ'  ,(104שם תפגשו
במומיות ובמונה ליזה .לאחר מכן בואו לצפות בשמש
השוקעת מראשו של שער הניצחון )ראו עמ' (134-5
ואת ארוחת הערב תאכלו בבראסרי שבמתחם
הפאריזאי המפורסם ) Drugstore Publicisראו עמ'
 .(135ביום א' נהגו כמו משפחה צרפתית אמיתית ובלו
משמאל בתוך גלריית אפולו ) ,(Galerie d'Apollonהלובר
מא ֶבנוּ מארסוֹ
למטה מראה של שער הניצחוןָ ,

למעלה הגנים הצורניים בשאטוֹ ֶדה וֶרסאי

בנעימים בגני לוקסמבור )ראו עמ'  ,(190-91שם תוכלו
לנוח בזמן שהילדים ייהנו בקרוסלה הקסומה .אכלו
ארוחת צהריים ב) Bread and Roses-ראו עמ' (191
ובלו אחר צהריים בהתפעלות מהאמנות הנהדרת
אורסה )ראו עמ' .(170-71
ֵ
במוזיאון
שיאו של הטיול יגיע לקראת הסוף :עלייה למגדל
אייפל )ראו עמ'  .(154-5אם תשמרו חוויה זו לסוף
הטיול ,ייהנו הילדים במיוחד לסקור את העיר מלמעלה
ולחפש את כל המקומות שבהם כבר ביקרתם.

פאריז בשבוע
את התוואי של פאריז תכירו כבר ביום הראשון בסיור
באוטובוס עם גג פתוח .דרך מצוינת נוספת להיכרות
ראשונית עם העיר היא בשיט לאורך נהר הסיין ,בעיקר
בשעות הדמדומים .תוכלו לשלב אותו בסוף היום
הראשון לשהותכם בעיר.
סיטה ובמוקד
באיל ֶדה לָ ה ֶ
הקדישו חצי יום לטיול ִ
העניין העיקרי שבו ,נוטרדאם .בצהריים ,כשיתעורר
הרעב ,תלקטו מטעמים נפלאים מהמבחר האדיר
שברחוב הראשי של ִאיל סן־לואי .רובע נוסף שאסור
להחמיץ הוא מונמארטר ,על אמני הרחוב שבו ,כרם
סאקרה ֶקר )ראו עמ' (122-3
ֶ
הענבים שלו והבזיליקה
המרהיבה שבראש הגבעה .בלובר ,המוזיאון הגדול
ביותר בעולם ,אפשר בקלות לבלות אחר צהריים

שלם .החליטו מראש מהן היצירות שתרצו לראות,
בררו איפה הן נמצאות והתמקדו בהן .אל תפספסו גם
את יצירות המופת האימפרסיוניסטיות שבמוזיאון
אורסה .את המוזיאון תוכלו לשלב בבילוי באוויר
ֵ
הפתוח בגני לוקסמבור הסמוכים .הקצו חצי יום
לביקור באחד המוזיאונים הצבאיים הטובים ביותר
בעולם כולו ולעלייה לקברו של נפוליאון בלֶ ז אנוואליד
)ראו עמ'  ,(160-61וצאו לטיול־יום אל שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי
)ראו עמ'  ,(220-23הארמון המרהיב שבנה לואי ה־.14
המארה ,אחד הרבעים
ֶ
ביום א' טיילו בסמטאות
העתיקים בפאריז.
אם תזדקקו להפוגה משלל אתרי התרבות ,בקרו
באקוואריום החדיש סינֶ ָאקוָ וה )ראו עמ'  (144או
בפארק השעשועים הוותיק ,בסגנון של פעם ,גן
השעשועים )ראו עמ'  (210-11של יער בולון.
ולבסוף ,אף טיול משפחתי בפאריז אינו מושלם ללא
טיפוס אל ראשו של מגדל אייפל.

טיול לפי עונה
פאריז יפהפייה באביב .הילדים יתמוגגו מהלונה
פארק של יער ואנסן )ראו עמ'  (204ומהחנויות
הגדושות דגי־שוקולד לכבוד האחד באפריל ומביצי
הפסחא המרהיבות.
בקיץ הופכת גדתו הימנית של נהר הסיין לשפת ים
עתירת חול ,כיסאות נוח ואירועים תחת כיפת
השמיים .ב־ 14ביולי נערך מצעד צבאי גדול לאורך
שאנז ֶאליזֶ ה )ראו עמ'  ,(134-5מעל העיר מתקיים
מטס ,ומאוחר בלילה נורים זיקוקים.
לרוב עדיין די חם בסתיו כדי לאכול ארוחת צהריים
בחוץ ,תחת כיפת השמיים ,ובעונה זו קל יותר
ליהנות מהמוזיאונים ,כיוון שיש בעיר פחות תיירים.
בחג המולד נפתחות זירות להחלקה על הקרח,
והעיר מקושטת לכבוד החג .במלונות רבים מקיימים
אירועים מיוחדים למשפחות ,בהם עשוי פֶּ ר נוֹאֶ ל
) – père noëlאבא חג־המולד ,סנטה קלאוס
הצרפתי( להגיע לביקור.
רטר המרוצפת אבן ,על רקע
מימין תיירות מטיילות בפּלאס דוּ ֶט ְ
הבזיליקה סאקרֶ ה ֶקר
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טווח המחירים הזול
יש דרכים רבות ליהנות מפאריז גם בלי להוציא
כסף רב .התחילו בטיול במרכזה העתיק של העיר,
סיטה ִואיל סן־לואי.
האיים בנהרִ ,איל ֶדה לָ ה ֶ
לנוטרדאם אפשר להיכנס חינם ,וטיול בנחת לגדת
הנהר עתירת האווירה הוא אחד מתענוגותיה
העיקריים של העיר.
אם תבקרו במוזיאון אחד בלבד בכל פאריז ,בואו
ללובר .מבקרים מתחת לגיל  18נכנסים חינם ,וביום
א' הראשון בכל חודש גם מבוגרים אינם צריכים
לשלם .נוהג דומה קיים ברוב המוזיאונים הציבוריים.
גם הכרטיס החופשי למוזיאונים בפאריז )ראו עמ'
 (32מוזיל עלויות ,וניתן להשתמש בו כמה פעמים
שתרצו ,ביותר מ־ 55מוזיאונים ,בהם הלובר ,מוזיאון
אורסה ,מרכז פומפידו )ראו עמ'  (80-81וחלקים
ֵ
אחדים משאטוֹ ֶדה וֶ רסאי .הכרטיס נהדר למשפחות,
כיוון שהוא חוסך גם את העמידה בתור לקופות
הכרטיסים ,ובזכותו גם ביקורים קצרים במוזיאונים
משתלמים.
הילדים יכולים להשתולל במקומות רבים ,בהם גני
טוּלֶ רי היפהפיים )ראו עמ'  ,(108שם ניתן לא נדרש
תשלום לכניסה למגרש המשחקים .בגנים יש גם
פינות נפלאות לפיקניקים .יש בפאריז מאפיות רבות
שמחיריהן לא יקרים ,ושוקי רחוב ,בהם מוכרים אוכל
משובח במחירים סבירים ,ולכן גם בתקציב נמוך ,לא
קשה לאכול היטב.
כדי להוזיל את עלויות הלינה ,אפשר לשכור דירה או
ללון באחד ממלונות  Accor Groupהידידותיים
למשפחות ,למשל ב) Hotel Baltimore-ראו עמ'
.(240

לאוהבי התרבות
כמעט בכל מוזיאון בפאריז יש סדנאות והפעלות
לילדים .כל המוזיאונים והגלריות מארחים טיולים
של בתי ספר ,ולכן יש להם תוכניות גם לילדים בני
שלוש .יש גם מוזיאונים המיועדים לילדים ,כמו
מוזיאון בדשא )ראו עמ'  (113המציג בפני הילדים
את עולם האמנות ,וכמו עיר הילדים ,השייכת
למוזיאון החדיש והמשוכלל עיר המדעים והתעשייה
שבפארק ֶדה לָ ה וילֶ ט )ראו עמ' .(202-203
לאוהבי האמנות מומלצים במיוחד ציורי האימפר־

אורסה ,ומוזיאונים קטנים
ֵ
סיוניסטים שבמוזיאון
הפזורים בכל רחבי העיר .אחדות מהסדנאות שבהן
חיו ויצרו אמנים מפורסמים הן כיום מוזיאונים
פתוחים לקהל ,ואלה מקומות נהדרים לביקור עם
הילדים.
פאריז היא גן עדן למתעניינים בהיסטוריה .בעיר יש
מספר אתרי עתיקות רומיים ובלובר מוצגים כמה
מהאוספים המצריים הטובים ביותר בעולם .אירועי
המהפכה הצרפתית מתעוררים לחיים בביקור
באתרים שבהם התרחשו ,והילדים ייהנו לצעוד
לאורך לֶ ז אנוואליד כמו נפוליאון המוביל את צבאו.
את הבלרינות הקטנות שלכם חובה לקחת לאופרה
גארניֶ יה )ראו עמ'  (119לראות את האולם הנהדר,
ואם שיקולי זמן ותקציב יאפשרו ,גם לצפות
בהופעה .לא חסרים מוקדי עניין גם למוסיקאים
הצעירים ולאוהבי התיאטרון ,בהם קונצרטים,
אופרה ,תיאטרון בובות ומופעים לילדים.

טיול בעיר
פאריז עתירה פארקים נפלאים והיא מקום נפלא
לטיולים ברגל .כדי להרגיש כמו פאריזאים אמיתיים,
שבו בגני טוּלֶ רי או בגני לוקסמבור וצפו בילדים
משיטים סירות עץ בנהר או רוכבים על סוסי העץ
של אחת הקרוסלות המפורסמות.
החוויה הקסומה ביותר למבוגרים היא טיול לאורך
סיטה או ִאיל סן־לואי לאור הירח או
ִאיל ֶדה לָ ה ֶ
בשקיעה ,בערב קיץ נעים .אפשרות רומנטית כמעט
באותה מידה היא פיקניק בפּוֹן ֶדז ָאר )ראו עמ' .(73
הילדים יהנו מאוד גם בשיט בסירה במימי הסיין,
ובימי הקי החמים יוכלו לטבול ,לבנות טירות בחול
ולשחק בּוּל ) - boulesכדורת( בפּארי־פּלאז' )ראו
למטה מימין רכיבה על אופניים בגני לוקסמבור
טוּלרי
למטה קרוסלה וגלגל ענק ,גני ֶ

למעלה הרחבה החיצונית של פוֹשוֹן ,אחת משתי המעדניות המפוארות של כיכר המדלן

עמ'  ,(68לרכוב על אופניים ביער בולון )ראו עמ'
 ,(210-11או לפגוש חיות־משק ביער ואנסן.
גם בטיול־יום לארמון וֶ רסאי ,פרט להתפעלות
מהאולמות המפוארים ומהאירועים הרי הגורל
שהתרחשו כאן ,תוכלו גם לצאת אל הגנים
המרהיבים ביופיים .הכינו מצרכים לפיקניק והימלטו
מהעיר ,כפי שנהגה לעשות מארי אנטואנט.
לבילוי בטבע ,צאו דרומה מהעיר ,שם שוכן היער
ֶ
האדיר
פוֹנטנבּלוֹ )ראו עמ'  ,(236-7חלומו של כל
מטפס סלעים ,המוקף אזור כפרי מקסים.

פאריז מלמעלה
אין תחליף למבט ממעוף הציפור על אחת הערים
היפות ביותר בעולם .האתר המתבקש לתצפית
שכזו הוא מגדל אייפל .הנוף היפה ביותר נשקף
בשעות בוקר המוקדמות ביום בהיר ,אז ניתן לראות
את קו הרקיע הנפלא של פאריז בשלמותו ,ואף
מרחק נוסף של  72ק"מ מעבר לו .תצפית פחות
גבוהה אך לא פחות מלהיבה נכונה לכם בכדור
הפורח הקשור לאדמה שבפארק אנדרה סיטרואן
)ראו עמ' .(212
הילדים ייהנו מטיפוס במעלה המגדלים של
נוטרדאם ,כאילו היו הגיבן קוואזימודו ,ומנסיעה
סאקרה ֶקר שבמונמארטר ,הנקודה
ֶ
ברכבל אל
הגבוהה ביותר בפאריז.
המקום הטוב ביותר לצפייה בשקיעה הוא מגדל
מוֹנפּארנאס )ראו עמ'  ,(192המבנה הגבוה ביותר
בעיר .מכאן תראו את המטוסים ממריאים בנמל
התעופה אורלי ואת אורותיה של פאריז המנצנצים
כבמטה קסם .למראה השקיעה מראשו של שער
הניצחון יש קסם מיוחד משלו.

מגוון טעמים
שוקי הרחוב הססגוניים של פאריז יקלעו לטעמם
של כל בני המשפחה .עם הטובים שבהם נמנים

השוק הקלאסי ברוּ קלֶ ה ) (Rue Clerוזה הבוהמייני
ברוּ מוּפטאר ) .(Rue Mouffetardימי א' בבוקר הם
זמן טוב לבוא לכאן .כל התוצרת הנמכרת כאן
מהפּאטיסרי ) – pâtisserieמוצרי
ְ
נהדרת ,החל
לפּאטה ) – patéממרח כבד אווז(
ֶ
מאפה( ועד
ולגבינות .בחרו לכם מטעמים כאוות נפשכם,
הוסיפו באגט ,ופנו אל אחד משלל האתרים
הנפלאים הפזורים ברחבי העיר ומתאימים לפיקניק.
פאריז היא מקום מושלם לאוהבי המתוק )וידוע שב־
ראש קבוצה זו עומדים הילדים( .מעוגיות מקרוּן
בשלל צבעים תיהנו ב) Ladurée-ראו עמ'  ,(135או
שתעדיפו לטעום 'ויקטור הוגו' ב) Béchu-ראו עמ'
) Au Panetier .(147ראו עמ'  (113שליד הבורסה
היא מאפייה מרהיבה ,מעוצבת בסגנון אר־דקו,
הידועה בפינאנסיֶיה ) (financiersהמפורסמות שלה
– עוגות שקדים שנראות כמו מטילי זהב .אך לפני
כל דבר אחר קנו לילדים גלידה בגלידרייה
באיל סן־לואי.
רתיוֹן )ראו עמ' ִ (68
המיתולוגית ֶבּ ִ
פּלאס ֶדה לָ ה מדלן )ראו עמ'  (139הוא אתר עלייה
לרגל לאוהבי האוכל ,וכאן שוכנות המעדניות
דיאר )ראו עמ'
הנודעות פוֹשוֹן )ראו עמ' ֶ (139וא ָ
 (139בהן מוכרים מוצרי גורמה ,וכן חנויות שבהן
מתמחים בחרדל ,בקוויאר ,בטראפלס שוקולד
ובכמהין.
מלונות היוקרה של העיר ערוכים היטב לקטנטנים
בעלי חיך אנין .נשיא צרפת ניקולא סרקוזי נוהג
לסעוד עם בנו בן העשרה בסאן־קאטוֹרז פוֹבּוּר )ראו
עמ'  (138שבמלון ) Le Bristolראו עמ'  (241הסמוך
האליזֶ ה )ראו עמ' ) Hôtel Crillon .(138ראו
לארמון ֶ
עמ'  (241פופולרי בקרב משפחות פאריזאיות
עשירות לבראנץ' בימים שבת וא' .משפחות
בטריאנוֹן )ראו עמ'
ָ
מקומיות רבות באות לבראנץ'
 ,(222והארוחה הנפלאה המוגשת כאן היא מראה
מרהיב .במלון ) Plaza Athénéeראו עמ'  (241יש
מסעדה מהאגדות ,בהנהלת שף־העל אלן דוּקאס.
זהו מקום מצוין לאירועים מיוחדים אחר־הצהריים,
בו מגישים עוגות יפהפיות לילדים ,בהן גם עוגות
יום הולדת.
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אינדקס
מספריעמודיםבכתבמודגש
מתייחסיםלמופעעיקרי

א

ָא לָ ה ֶמר ֶדה פאמי À la Mere de
99 ,39 Famille
אבדות ומציאות 214-15
רוּאיוֹמוֹן Abbaye de
ָא ֶבּה ֶדה ָ
228 Royaumont
אביב ברחובות Le Printemps des
45 ,44 Rues
בּיקאדאבּרה ֶפּניש ָאנטיפּוֹד
ָ
ָא
,44 Abicadabra Péniche Antipod
45
ָא ֶבּלאר ,פייר 68 Abélard, Pierre
ֶאגליז דוּ דוֹם ,25 Eglise du Dôme
160
קוּקוּפה Etang de St-Cucufa
ָ
אגם סן
212
אדוארד השביעי ,מלך אנגליה
111 Edward VII, King of England
אדוארד השלישי ,מלך אנגליה
Edward III, King of England
50-51
ָא ֶדרְ ,קלֶ מאן 86 Ader, Clément
דוּבּל פוֹנד ,44 Au Double Fond
אוֹ ְ
45
אובליסק ,פּלאס ֶדה לָ ה קונקורד
Obelisk, Place de la Concorde
138
ר־סוּר־אוּאז Auvers-sur-Oise
ָ
אוֹב
ֶ
228 ,217
אוֹדאן ,גידוֹ וסמי Odin, Guido and
88 Samy
לבּר 226 Uderzo, Albert
אוּדרזוָֹ ,א ֶ
ֶ
אוטובוס 19
ה.אה 19 ,18 VEA
אוטובוסי וֶ ֶ.א ָ
אוטובוסים 20
טיולים מאורגנים 235 ,23 ,22
נמל התעופה 18
אוֹטל ֶדה ויל ,17 ,15 Hôtel de Ville
ֶ
69 ,61
אוֹטל ֶדה סוּלי 92 ,76 Hôtel de Sully
ֶ
אוֹטל ֶדז אנוואליד Hôtel des
ֶ
151 Invalides
אוֹטל מאטיניוֹן 151 Hôtel Matignon
ֶ
אוכל ומשקאות 36-9
אולפני וולט דיסני Walt Disney
233 ,230 Studios
אונסק"ו 156 ,151 UNESCO
אוֹסמן ,הברון ז'ורז' ֶאזֶ 'ן Haussmann,
ָ
,101 ,52 Baron Georges Eugène
140 ,134 ,119
אירופה 126

לֶ ה גראן בּוּלֶ באר 118
מערכת הביוב 157
פארק ֶדה בּוּט שוֹמוֹן 199
פארק ֶדה לָ ה וילֶ ט 199
פארק מוֹנסוּרי 199
אופניים 23 ,22
טוּר ֶדה פראנס 15
אופרה 44
אופרה גארניֶ יה ,12 Opéra Garnier
119 ,101 ,100 ,49 ,45 ,44
אזור האופרה
האופרה הלאומית פאריז בּאסטי
Opéra National de Paris Bastille
45
מלונות 239-40
אורלי ,נמל התעופה Orly Airport
18
אוֹרלֵ ָיאן ,לואי ד' 'Orléans, Louis d
83
אוֹרלֵ ָיאן ,לואי פיליפ ,דוכס Orléans,
112 Louis Philippe, Duke of
אזורי חיוג 33 ,32
ֶאזֶ 'ני ,הקיסרית Eugénie, Empress
106
אחד באפריל 14-15
אטילה ההוני 51 ,50
אייפל ,גוסטב ,147 Eiﬀel, Gustave
154
אייפל ,מגדל ,17 ,13 ,11 Eiﬀel Tower
148-55 ,145 ,130 ,25
מלונות 242
סיטה ,27 Ile de la Cité
ִאיל ֶדה לָ ה ֶ
58-73
ִאיל אוֹ סיניֶ יה 24 Ile aux Cygnes
מלונות 238
ִאיל סן־לואי ,12 ,11 ,10 Ile St-Louis
68 ,61 ,59 ,27
מלונות 238
אימפרסיוניסטים
ר־סוּר־אוּאז 228 ,217
ָ
אוֹב
ֶ
אורסה 168-71
ֵ
מוזיאון
מוזיאון האוֹראנזֶ 'רי 108-9
מוזיאון ָמרמוטאן  -קלוד מוֹנֶ ה 211
אינטרנט ,גישה 32
אירו 31
לאמבּר ,ז'אן לֶ ה רוֹן ד' Alembert,
ֶ
ָא
'69 Jean le Rond d
לוֹאיז 68 Héloïse
ֶא ִ
ֶאליזֶ ה ,ארמון ,16 ,13 Elysée Palace
139 ,138 ,130
אלכסנדר הראשון ,הצאר Alexander
138 I, Tsar
אלכסנדר השלישי ,הצאר Alexander
136 III, Tsar

אלכסנדר השני ,הצאר Alexander II,
157 Tsar
אמבולנס 33 ,31
אמצעי התקשורת 32
נדרה ,אדואר 140 André, Edouard
ָא ֶ
נדרוּאה דוּ ֶסרסוֹ ,ז'אן Androuet du
ֶ
ָא
236 Cerceau, Jean
אנדרטת הזיכרון לזכר קורבנות
הגירוש Mémorial des Martyrs de
65 la Déportation
אנדרטת הזיכרון למרשל לֶ קלֶ ר דה
אוֹטקלוֹק Mémorial du Maréchal
ְ
194 Leclerc de Hautecloque
אנרי הרביעי ,המלך Henri IV, King
109 ,60 ,51
אוֹטל ֶדה סוּלי 76
ֶ
התנקשות בחייו 69
טבח ליל ברתולומאוס הקדוש 73
כיכר וֶ ר גאלאן 72 ,61
פּוֹן ֶדז ָאר 73
פּוֹן נֶ ף 72
פוֹנטנבּלוֹ 236
ֶ
פּלאס ֶדה ווֹז' 92
פּלאס דוֹפין 71 Place Dauphine
קברו 207
)ה(אסיפה הלאומית פּאלֶ ה־בּוֹרבּוֹן
Assemblée Nationale
163 ,25 Palais-Bourbon
ֶאספּאס דאלי ,101 Espace Dalí
124
ליאופולד־בּלאן Espace
ֶ
ֶאספּאס
45 Léopold-Bellan
ֶאספּאס ראמבּוּיֶ ה Espace
224 Rambouillet
ָאפּוֹלינֶ ר ,גִ יוֹם Apollinaire,
167 Guillaume
)ה(אקדמיה הצבאית Ecole Militaire
162 ,151
ָאקוואבּוּלֶ באר Aquaboulevard
212
אקוואריומים
העיר הלאומית לתולדות ההגירה
205
סינֶ ָאקווה ,129 ,107 ,11 Cinéaqua
144 ,131
אקלים 33
ֶאקראן ֶדז ָאנפאן Ecran des Enfants
45 ,44
ֶארוֹפּ 126 Europe
האליזֶ ה ,13 Palais de l'Elysée
ארמון ֶ
139 ,138 ,130 ,16
לוּטס Arènes de Lutèce
ָא ֶרן ֶדה ֶ
189 ,178 ,177 ,165
אתניות ,מסעדות 37

בּאטוֹ מוּש 29 ,28 Bateaux Mouches
באלזאק ,אונורה ֶדה Balzac, Honoré
162 de
בּארבּיזוֹן 237 Barbizon
בּארטאבּה ,אקדמיה לרכיבה על
ָ
סוסים Bartabas Academy of
223 Equestrian Arts
בּארתולדי ,פרדריק Bartholdi,
213 Frédéric
בּארתלֶ ִמיֶ ,רנֶ ה Barthélemy, René
ֶ
86
ֶבּ ָ.אש.וֶ ה ,כלבו 33 BHV
בד־אנד־ברקפסט 35
והמארה 238-9
ֶ
בּוֹבּוּר
וֶ רסאי 246
טוּלֶ רי ,האופרה ומונמארטר 240
לוקסמבור ומוֹנפּארנאס 243-4
מחוץ למרכז 245-6
פוֹנטנבּלוֹ 247
ֶ
פּרוֹבאן 247
ה־טיֶ יה ,נמל התעופה
בּוֹב ִ
ֶ
19 Beauvais-Tillé Airport
בּוֹבוּאר ,סימון ֶדה Beauvoir, Simone
ָ
192 ,172 de
והמארה Beaubourg and the
ֶ
בּוֹבּוּר
74-97 Marais
מלונות 238-9
בובות
מוזיאון הבובות Musée de la
88 Poupée
בּוֹז'וֹלֶ ה נוּבוֹ Beaujolais Nouveau
16
בּוּרדל ,אנטואן Bourdelle, Antoine
ֶ
154
מוזיאון Musée Antoine Bourdelle
193
סן־דני Basilique St-Denis
בּזיליק ֶ
206-7
בּזיליק סן־קלוֹטילד Basilique
163 Ste-Clotilde
בטיחות 31
בטיחות בדרכים 31
סאבוּאה Beatrix de
ָ
ביאטריס דה
211 Savoie
ביגוד
מה להביא 33
מוזיאון גאליֶ ָירה 147
מוזיאון האופנה 110
קניות 43 ,41
בידור 44-5
ביוב Les Egouts
מוזיאון 157 ,150 ,149 ,49
ביטוח 30
יבר ,נהר 49 Bièvre
בּיֶ ְ
ביסטרו 36 bistrots

בּירוֹ ֶדה שאנז' )משרדי חלפנות(
31 bureaux de change
בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות
היפות Ecole Nationale
167 Supérieure des Beaux-Arts
בית־הקברות מונמארטר Cimetière
126 de Montmartre
בית־הקברות מוֹנפּארנאס Cimetière
,192 ,185 ,183 du Montparnasse
214
בית־הקברות פּאסי Cimetière de
147 Passy
לאשז Cimetière
בית־הקברות ֶפּר ֶ
204 ,199 ,198 du Père Lachaise
בּלאנדי־לֶ ה־טוּר ,שאטוֹ ֶדה
Blandy-les-Tours, Château de
235
בלט 44
בּלֶ ריוֹ ,לואי 229 Bleriot, Louis
ֶבּ ֶמלמאן ,לודוויג Bemelmans,
66 Ludwig
בנק 31
בסטיליה ,יום 15 Bastille Day
בסטיליה ,כלא 97 ,54 Bastille prison
בעלי חיים ראו גם אקוואריומים;
ספארי; גני חיות
גן השעשועים Jardin
210 ,199 ,197 d'Acclimatation
המוזיאון הלאומי לטבע ,167 ,165
180-81
ז'יסרי 67
ֶקה ֶדה לָ ה ֶמ ֶ
שוק הפרחים והציפורים 67
בראון ,דן 191 Brown, Dan
בּראסנס ,ז'ורז' Brassens, Georges
ָ
215
בראסרי 36 brasseries
בּראק ,ז'ורז' 147 Braque, Georges
בּרוּנוֹף ,ז'אן ֶדה Brunhoﬀ, Jean de
66
ֶבּרזֶ 'רי נסיונאל )ראמבּוּיֶ ה( Bergerie
224 Nationale
ֶבּרטאן ,ז'וּליין 155 Bertin, Julien
בריאות 33 ,30-31
בריכות שחייה
בריכת ז'אן טארי 189
בריכת ז'וזפין בייקר 181
בריכת סן זֶ 'רמן 172
פּוֹנטוּאז 177
ָ
בריכת
בריכת ג'וזפין בייקר Piscine
181 Joséphine Baker
בריכת ז'אן טארי Piscine Jean Taris
189
בריכת סן זֶ 'רמן Piscine St-Germain
172
פּוֹנטוּאז Piscine Pontoise
ָ
בריכת
177
ויאז' 199 ,40 Bercy Village
ֶבּרסי ָ

רתיוֹן ,גלידרייה 61 ,13 Berthillon
ֶבּ ִ
בתי כלבו 43 ,42
בתי מרקחת 33 ,30
בית מרקחת תורן Pharmacies de
33 Gare
בתי קפה 39 ,37
אזור גן השעשועים 211
אזור גני לוקסמבור 191
אזור האנוואליד 161
אזור הלובר 106
אזור הפנתיאון 189
אזור הקונסיֶ ירזֶ 'רי 71
אזור מגדל אייפל 155
אורסה 170
ֵ
אזור מוזיאון
אזור מוזיאון ֶגרוואן 117
אזור מוזיאון האומנויות והמלאכות
87
אזור מוזיאון קלוּני 177
אזור מרכז פּוֹמפּידוּ 80
אזור נוטרדאם 65
סאקרה ֶקר 122
ֶ
אזור
אזור פּאלֶ ה ֶדה שאיוֹ 145
אזור פארק ֶדה לָ ה וילֶ ט 203
אזור פּלאס ֶדה ווֹז' 93
אזור שער הניצחון 135
דיסנילנד פאריז 232
סן זֶ 'רמן ֶדה ְפּ ֶרה 172-3 ,165
פארק אסטריקס 226
פוֹנטנבּלוֹ 237
ֶ
שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי 222
בתי שימוש 33
בתי תה 39 ,37
בתי־קברות
בית־הקברות מונמארטר 126
בית־הקברות מוֹנפּארנאס ,183
214 ,192 ,185
בית־הקברות פּאסי 147
לאשז ,199 ,198
בית־הקברות ֶפּר ֶ
204
קטקומבות ,214 ,197 ,192 ,48
215

ג

גאליֶ ָירה ,הדוכסית מריה ֶדה ֶפרארי
Galliéra, Duchesse Maria de
147 Ferrari
גאלֶ רי לאפאיֶ יט Galeries Lafayette
101 ,43 ,42 ,38 ,14
גאמראן ,אנדרה־ז'אק Gamerin,
ֶ
141 André Jacques
גארניֶ יה ,שארל Garnier, Charles
190 ,119 ,118
גבינות 39 ,38
שיעורי בישול 39
)ה(גדה השמאלית la rive gauche
164-81
מלונות 242-3

ד-כ | 277

 | 276אינדקס
גובּלאן ,המפעל המלכותי לשטיחי
קיר 180 Gobelins tapestries
ג'וזפין ,הקיסרית Joséphine,
Empress
מוזיאון גאליֶ ָירה 147
בּוּאה פּרוֹ 212
פארק ֶדה ָ
פּלאס ואנדום 111
מאלמזוֹן 212
ֶ
שאטוֹ ֶדה
גִ יוֹם ,דוכס אקוויטניה Guillaume
214 d'Aquitaine
גיליוֹטין ,ד"ר 55 Guillotine, Dr
גימארֶ ,אקטור Guimard, Hector
125
גימה ,אמיל 146 Guimet, Emile
ֶ
גינזבורג ,סרז' Gainsbourg, Serge
192
גיניוֹל בגן השעשועים Guignol du
47 Jardin d'Acclimatation
גיניוֹל בפארק הפרחים Guignol au
47 Parc Floral
גיניוֹל ֶדה פּארי 47 Guignol de Paris
גיניוֹל ֶדה שאנז ֶאליזֶ ה Guignols des
47 Champs-Elysées
גלריות ,ראו מוזיאונים וגלריות
גן אנה פראנק Jardin d'Anne Frank
88
תוּארי Le Parc Zoologique
גן החיות ָ
224-5 de Thoiry
גן השעשועים ביער בולון Jardin
,199 ,197 ,46 ,11 d'Acclimatation
208-11
גן חיות 181 ,46 Ménagerie
גני חיות
תוּארי 224-5
גן החיות ָ
ז'ארדן ֶדה פּלאנט 167 ,165
ֶמנאז'רי 181 ,46
גניבה 31
גנים ,ראו פארקים וגנים
טריאנוֹן ,שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי
ָ
גראן
Grand Trianon, Château de
221 Versailles
גראן פּאלֶ ה 136 Grand Palais
ֶגרוואן ,אלפרד 117 Grévin, Alfred
גרייס ,נסיכת מונאקו Grace,
147 Princess of Monaco
גשר אלכסנדר השלישי Pont
161 ,136 ,130 ,25 Alexandre III
למה 25 Pont de l'Alma
גשר ָא ָ
גשרים
פּאסרל ֶדז ָאר Passerelle des Arts
ֶ
26
בּוֹבוּאר
ָ
פּאסרל סימון ֶדה
ֶ
Passerelle Simone de Beauvoir
199
דוּבּל 66 Pont au Double
פּוֹן אוֹ ְ
טרוּאזיֶ ים Pont
ָ
פּוֹן אלכסנדר
161 ,136 ,130 ,25 Alexandre III

בּיר־א ֶקם 24 Pont Bir-Hakeim
ָ
פּוֹן
פּוֹן ֶדה ֶגרנֶ ל 24 Pont de Grenelle
למה Pont de l'Alma
ל'א ָ
פּוֹן ֶדה ָ
25
פּוֹן ֶדה לָ ה טוּרנֶ ל Pont de la
27 Tournelle
פּוֹן ֶדה לָ ה קונקורד Pont de la
26 ,24 Concorde
פּוֹן ֶדה סוּלי 26 Pont de Sully
פּוֹן ֶדז ָאר ,73 ,12 Pont des Arts
107
פּוֹן נֶ ף 72 ,60 ,59 ,26 Pont Neuf
ְפּטי פּוֹן 66 ,60 Petit Pont

ד

דאגוֹבּר ,המלך Dagobert, King
ֶ
206
דאלוֹיוֹ 131 ,129 ,38 Dalloyau
דאלי ,סלבדור 125 Dalí, Salvador
ֶאספּאס דאלי 124 ,101
דביסי ,קלוד אשיל Debussy, Claude
147 Achille
דבש
יריד הדבש 16
דגא ,אדגר 171 ,126 Degas, Edgar
דה גול ,שארל Gaulle, Charles de
135 ,130 ,53
ֶדה ִמיֶ יה ,אנרי דה Miller, Henri de
83
דואר 32
מוזיאון 194 ,183
דוֹדה ,אלפונס Daudet, Alphonse
ֶ
92
ֶדווין ,רוֹזֶ 'ה 68 Dévigne, Roger
דויד ,ז'אק־לואי David, Jacques-
212 ,107 Louis
דוֹם ,כנסייה 160 ,25 Dôme Church
דוֹמיֶ יה ,אונורה Daumier, Honoré
170
דונאטלו 106 Donatello
דוּפי ,ראול 146 Dufy, Raoul
דיאנה ,הנסיכה מוויילס Diana,
111 ,25 Princess of Wales
דיומא ,אלכסנדר Dumas, Alexandre
188 ,173 ,139 ,126 ,93 ,92
דיסני ,וולט 231 ,230 Disney, Walt
דיסני סטור 131 Disney Store
דיסנילנד פאריז Disneyland Resort
230-33 ,217 ,16 Paris
מלונות 247
נסיעה לאתר 20
קרוּאהֶ ,אזֶ 'ן Delacroix, Eugène
ָ
ֶדלָ
191
מוזיאון Musée Eugène Delacroix
173 ,167
ֶדמוּלאן ,קאמי Desmoulins, Camille
112

דנטוֹן ,ז'ורז' ז'אק Danton, Georges
214 ,70 ,55 Jacques
ֶדני סן )הקדוש( ,124 ,123 Denis, St
206
דקארט ,רנה 172 Descartes, René
דרייפוס ,אלפרד Dreyfus, Alfred
163 ,162
דרכון 30
ֶדשאנֶ ל ,פול 139 Deschanel, Paul

ה

הוגו ,ויקטור 93 Hugo, Victor
הגיבן מנוטרדאם 65 ,64 ,61
הרובע הלטיני 167
סן זֶ 'רמן ֶדה ְפּ ֶרה 173
עלובי החיים ,76 Les Misérables
157
פּלאס ֶדה ווֹז' 92 ,76 ,75
קברו 188
הולנד ,פרנסואה Hollande,
53 François
החלפת כסף 31
החלקה על הקרח
מגדל מוֹנפּארנאס 192
ל'אוֹטל ֶדה ויל 65 ,17
ֶ
פּלאס ֶדה
היטלר ,אדולף 154 ,145 ,53
היסטוריה 50-55
המינגווי ,ארנסט Hemingway,
191 ,172 ,111 Ernest
הנרי החמישי ,מלך אנגליה Henry V,
205 King of England
הרעלות ,מרכז Anti-Poison Centre
33
השכרת מכוניות 23 ,21

ו

ואן גוך ,וינסנט Van Gogh, Vincent
237 ,229 ,228 ,170 ,125
מותו בAuberge Ravoux-
ר־סוּר־אוּאז( 228
ָ
)אוֹב
ֶ
ואנסן ,ראו יער ואנסן; שאטוֹ ֶדה
ואנסן
ואסיליֶ יף ,מארי 193 Vassilieﬀ, Marie
וֶ דרין ,ז'וּל 119 Védrines, Jules
ווֹ לֶ ה ויקוֹנט ,14 Vaux-le-Vicomte
234-5
סט ְר ֶדה
ווֹבּאן ,סבסטיאן לֶ ה ֶפּ ְ
Vauban, Sébastien le Prestre de
151
וויילד ,אוסקר 204 Wilde, Oscar
ווֹלטר 173 ,68 ,51 Voltaire
ֶ
פסלו 188
ויבאן ֶדנוֹן ,דומיניק Vivant Denon,
107 Dominique
וִ יוֹלֶ ה־לֶ ה־דוּקֶ ,אזֶ 'ן עמנואל
Viollet-le-Duc, Eugène
67 ,64 Emmanuel

ויזות 30
ויטון ,לואי 137 Vuitton, Louis
וייל ,סימון 189 Weil, Simone
וילאז' ֶדה מאנֶ ז' Village des
210 Manèges
ויקינגים 73 ,50
וֶ ליבּ 23 ,22 Vélib
ונוס ממילו 105 Venus de Milo
וֶ רמיר ,יאן 106 Vermeer, Jan
וֶ רסאי ,שאטוֹ ֶדה Versailles,
,217 ,13 ,12 ,11 Château de
220-23
מלונות 246
נסיעה לאתר 20
נקודות תצפית 13
וֶ רקינגטוֹריקס ,המלך Vercingetorix
227

ז

זאדקין ,אוֹסיפּ 193 Zadkine, Ossip
מוזיאון 192 Musée Zadkine
ז'אן ד'ארק 122 ,111 ,50 Joan of Arc
פסלה 110
ז'אן ’ללא חת' 83 Jean Sans Peur
ז'אקמאר ,נֶ לי Jacquemart, Nélie
ְ
141 ,140
ז'ארדן אטלנטיק Jardin Atlantique
195 ,194 ,185
ז'ארדן ד'אקלימטסיון ,ראו גן
השעשועים
ז'ארדן ֶדה טוּלֶ רי Jardin des
,100 ,99 ,46 ,26 ,15 ,12 Tuileries
,119 ,117 ,111 ,108 ,106 ,101
170 ,161 ,138
ל'אוֹטל סאל Jardin de
ֶ
ז'ארדן ֶדה
95 l'Hôtel Sale
ז'ארדן ֶדה פּלאנט Jardin des
,180 ,167 ,165 ,46 ,34 Plantes
181
ז'ארדן ֶדה שאנז ֶאליזֶ ה Jardin des
136 ,135 ,108 Champs-Elysées
טרוֹקאדרוֹ Jardins du
ֶ
ז'ארדן דוּ
145 Trocadéro
ז'ארדן דוּ לוקסמבור Jardin du
,173 ,46 ,16 ,12 ,11 Luxembourg
,190-91 ,186 ,185 ,184 ,183
207
ז'ארדן דוּ פּאלֶ ה רוּאיאל Jardin du
112 Palais Royal
רסנאל Jardin
ל'א ֶ
ז'ארדן דוּ פּוֹר ֶדה ָ
93 du Port de l'Arsenal
ז'ארדן טינוֹ רוֹסי Jardin Tino Rossi
177
לאבּוּרה Jardin
ֶ
ז'ארדן קתרין
162 Catherine Labouré
זולא ,אמיל ,163 ,82 Zola, Émile
188 ,185

ז'ורז' החמישי )מלון( George V
שיעורי בישול 39
ז'יסקאר ד'סטאן ,ואלרי Giscard
53 d'Estaing, Valéry
ז'ירוֹנדינים 70 Girondins
ז'נבייב הקדושה ,51 Geneviève, St
199 ,189
זֶ 'ריקוֹ ,תיאודור Géricault, Théodore
107

י

חג המולד 16-17
חגים לאומיים 17
חגים
חופשות לכלל הציבור 17
חופשות מבתי הספר 17
חורף בפאריז 16-17
חנויות אופנה ופנאי 42
חנויות לאמנות ולמלאכות יד ,40
43
חנויות משחקים 42
חניה 22
חשמל 33

ט

ֶט ֶבה ,אנדרה 156 Thévet, André
טבח ליל ברתולומאוס הקדוש
)St Bartholomew's Day (1572
73 ,51 Massacre
טולוז־לוטרק ,אנרי ֶדה Toulouse-
126 ,124 Lautrec, Henri de
טוּלֶ רי
מלונות 239-40
טוּר ֶדה פראנס Tour de France
15
טיול בתקציב מוגבל 12
טיולים ברגל 21
לגדות הסיין 29
מסלולים 23
טיולים מאורגנים 23 ,22
טינגְ לי ,ז'אן 82 Tinguely, Jean
טיסות 18-19
טיפים 35
טלוויזיה 32
טלפון 33 ,32 ,31
טלפונים ניידים 32
)ה(טמפלרים ,76 Knights Templar
87
טניס ,אליפות צרפת הפתוחה
15 French Open
טרוצקי ,לאון 214 Trotsky, Leon
טרוֹקאדרוֹ ,131 ,129 ,46 Trocadéro
ֶ
142-3
מלונות 240-42
טריאנוֹן 13 Trianon
ָ
טריפוֹ ,פרנסואה Truﬀaut, François
126

טשוּמיֶ ,בּרנאר Tschumi, Bernard
199

י

יאן קאזימיר ,מלך פולין John
172 Casimir, King of Poland
יהודים
המוזיאון לאמנות ולתולדות
היהדות 89 ,77
המרכז לזיכרון השואה 96 ,76
רוּ ֶדה רוֹזיֶ יה 96 Rue des Rosiers
יוליאנוס ,הקיסר 50 Julian, Emperor
יוליוס השני ,האפיפיור Julius II,
106 Pope
יוליוס קיסר ,226 ,50 Julius Caesar
227
יום א' במסלול המירוצים
15 Dimanches au Galop
יין 38
בּוֹז'וֹלֶ ה נוּבוֹ Beaujolais Nouveau
16
ימי המורשת האירופית Journées du
16 Patrimoine
יעקובינים 55 Jacobins
רמנוֹנוויל Forêt
יער ָא ָ
227 d'Ermenonville
יער בולון 46 ,13 Bois de Boulogne
פסטיבל יער בולון 16
רכיבה על אופניים 22
יער ואנסן ,11 Bois de Vincennes
204 ,199 ,46 ,13
ַ
פוּאר דוּ טרוֹן 14
פּאנדה 44-5
ֶ
קרקס
רכיבה על אופניים 22
פוֹנטנבּלוֹ Forests of
ֶ
יער
237 Fontainebleau
יריד הבציר 16 Fête des Vendanges
יריד הדבש 16 Fête du Miel
יריד המדעים 16 Fête de la Science

כ

כבאות 33 ,31
כבישים מהירים 19
כדורגל
פראנס Stade de
סטאד ֶדה ָ
207 ,199 France
פּארק ֶדה פּראנס 211
כיכר ָאז'אקסיוֹ Square d'Ajaccio
161
כּילד ֶבּר הראשון ,מלך הפרנקים
ֶ
Childebert I, King of the Franks
172
כלי התקשורת 32
כנסיות אמריקניות בפאריז 33
כנסיות וקתדרלות
ֶאגליז דוּ דוֹם 160 ,25
סן־דני 206-7
בּזיליק ֶ
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כנסיות וקתדרלות ,המשך
בּזיליק סנט קלוֹטילד
הפנתיאון 48
לָ ה מדלן 139
נוֹטרדאם ,27 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10
177 ,155 ,62-5 ,60 ,59
סאקרה ֶקר ,100 ,99 ,14 ,13 ,11
ֶ
120-23
'רמן ֶדה ְפּ ֶרה 172 ,167 ,166
סן זֶ ֶ
רוּאה 73 ,60
ל'אוֹקס ָ
ֶ
'רמן
סן זֶ ֶ
סן סוּלפּיס 191
שאפּל 72 ,67 ,60
ֶ
סנט
סנט־אטיֶ ין־דוּ־מוֹן 189
ֶ
קתדרלת סנט אלכסנדר נייבסקי
141
שאפּל נוֹטרדאם ֶדה לָ ה ֶמדאי
ֶ
מיראקוּלֶ ז 163
כסף 31
כספומט 31
כפר המלכה ,שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי
Hameau de la Reine, Château de
221 Versailles
כרטיסי אשראי 31
אובדן או גניבה 33
כרטיסי נסיעה 21
כרכרה ,טיולים ב 23 ,22
כרם מונמארטר Vineyard,
124 Montmartre
כתבי עת 32

ל

לאבּוּרה ,קתרין Labouré, Catherine
ֶ
163
לאמוּז 45 Lamuse
בוּאזיֶ ה ,אנטואן־לורן Lavoisier,
לָ ָ
86 Antoine-Laurent de
לֶ ה ָאל 82 Les Halles
לֶ ה בּאטיניוֹל 127 Les Batignolles
מארשה ,38 Le Bon Marché
ֶ
לֶ ה בּוֹן
185 ,183 ,163 ,43 ,42
’לָ ה גוּלוּ' 126 La Goulou
פּיסרי La Grande
לָ ה גראן ֶא ְ
185 ,39 Epicerie
לֶ ה גראן בּוּלֶ באר Les Grands
118 Boulevards
לֶ ה גראן ֶרקס ,44 Le Grand Rex
45
לָ ה גראנד ווֹליֶ יר La Grande Volière
210
לֶ ה ֶדה מאגוֹ 166 Les Deux Magots
לָ ה ֶדפאנס 211 ,199 La Défense
לָ ה זֶ 'אוֹד 202 ,45 ,44 La Géode
לֶ ה ז'ארדן ֶדה ֶסאוּל Le Jardin de
210 Séoul
בּר ֶדה ֶבּלוויל ,תיאטרון Le
לֶ ה זֶ ְ
45 Zèbre de Belleville
לָ ה מדלן 139 La Madeleine

ל'אסטרוֹנוֹמי La Maison
לָ ה ֶמזוֹן ֶדה ָ
43 ,40 de l'Astronomie
לָ ה ֶמזוֹן ֶדה קיזוֹ La Maison de Kiso
210
לָ ה ֶמזוֹן דוּ ֶסרף ווֹלאן La Maison du
43 ,40 Cerf Volant
נוֹטר ,אנדרה Le Nôtre, André
לֶ ה ְ
גני טוּלֶ רי 108
ווּ לֶ ה ויקוֹנט 234
לֶ ה ווֹ ,לואי 234 Le Vau, Louis
שאטוֹ ֶדה בּלאנדי־לֶ ה־טוּר 235
שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי 220
לאמבּר ,44 Le Saint Lambert
ֶ
לֶ ה סן
45
לָ ה פונטיין ,ז'אן ֶדה La Fontaine,
214 ,81 Jean de
לָ ה פוֹס ,שארל ָדה La Fosse,
151 Charles de
לֶ ה פּטיט 43 ,41 Les Petites
לָ ה פּטיט פארם La Petite Ferme
210
לֶ ה ֶפּסטאקלְ 15 Les pestacles
לָ ה קוּפּוֹל 193 ,185 La Coupole
לֶ ה קוֹרבּוּזיֶ ה 145 Le Corbusier
לָ ה קלוֹזְ רי ֶדה לילָ ה La Closerie des
185 Lilas
להבת החירות The Liberty Flame
25
לואי ה־ ,13המלך 51 Louis XIII, King
ִאיל סן־לואי 68
הולדתו 237
ז'ארדן ֶדה פּלאנט 180
פּלאס דוֹפין 72
פסלו 92
לואי ה־ ,14המלך 51 Louis XIV, King
ִאיל אוֹ סיניֶ יה 213
ווּ לֶ ה ויקוֹנט 235 ,234
לֶ ז אנוואליד 160
פּאלֶ ה רוּאיאל 112
פּלאס ואנדום 111
קומדי פראנסז 112
שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי 220-22
לואי ה־ ,15המלך 51 Louis XV, King
מיליטר 162
ֶ
ֶאקוֹל
הפנתיאון 188
פוֹנטנבּלוֹ 236
ֶ
שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי 223
לואי ה־ ,16המלך 51 Louis XVI, King
הוצאתו להורג 139 ,138 ,55
המהפכה הצרפתית 54-5
קברו 207
שאן ֶדה מארס Champ-de-Mars
156
לואי ה־ ,17המלך Louis XVII, King
207 ,52
לואי ה־ ,18המלך Louis XVIII, King
52

לואי התשיעי ,הקדוש Louis IX, St
ָא ֶבּה ֶדה רוּאיאמוֹן 228
יער ואנסן 204
נוטרדאם 64
שאפּל 72 ,60
ֶ
סנט
שרידים קדושים 65
לואי־פיליפ ,המלך Louis-Philippe,
52 King
לובר ,המוזיאון Louvre, Musée du
,101 ,100 ,99 ,26 ,12 ,11 ,10
211 ,102-7
לוּמיֶ יר ,אוגוסט ולואי Lumière,
203 Auguste and Louis
לוסטיג ,ויקטור 155 Lustig, Victor
לוקסמבור 182-95 Luxembourg
מלונות 243-4
לֶ ז ֶאטוּאל דוּ ֶרקס Les Etoiles du
117 Rex
לֶ ז אנוואליד ,149 ,12 ,11
158-61 Les Invalides
מלונות 242
לֶ זֶ 'הֶ ,פרנאן 147 Léger, Fernand
לחם 39
לטיני ,הרובע ,165-7 Quartier Latin
178
מלונות 242-3
ליאונרדו דה וינצ'י Leonardo da
104 Vinci
ליל המוזיאונים La Nuit des Musées
15
לילה לבן 16 La Nuit Blanche
לינדברג ,צ'רלס Lindbergh, Charles
229
לנין 214 Lenin
לֶ קלֶ ר ,המרשל Leclerc, Marshal
194 ,185
לֶ רוּ ,גסטון 119 Leroux, Gaston
לשכת התיירות והכנסים של פאריז
Oﬃce du Tourisme et des
45 ,33 ,32 Congrès de Paris

מ

מאזֶ רוֹל ,אלֶ כּסיס־ז'וזף Mazerole,
82 Alexis-Joseph
מאטיס ,אנרי ,108 Matisse, Henri
170 ,147 ,146
מאיר ,ארתור Meyer, Arthur
117
מאלמזוֹן ,שאטוֹ ֶדה Malmaison,
ֶ
212 ,199 Château de
מאנֶ ה ,אדואר ,127 Manet, Edouard
171 ,147
מארא ,ז'אן־פול Marat, Jean-Paul
116 ,55
)ה(מארה 81 ,75 ,68 Marais
ֶ
מלונות 238-9
קניות 40

מארי אנטואנט ,המלכה Marie
71 Antoinette, Queen
הוצאתה להורג 139 ,138 ,55
המהפכה הצרפתית 54-5
מוזיאון גאליֶ ָירה 147
קברה 207
קונסיֶ ירזֶ 'רי 70 ,60
שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי 221 ,217
שאטוֹ ֶדה ראמבּוּיֶ ה 224
תיאטרון הבובות המכאניות 86
מארי ֶדה ֶמדיצ'י ,המלכה Marie de
237 ,190 Médici, Queen
מגדל ’ז'אן ללא חת' Tour de Jean
83 Sans Peur
מגדל מוֹנפּארנאס Tour
,192 ,191 ,183 ,13 Montparnasse
193
מגורים 238-57 ,34-5
)ה(מהפכה הצרפתית French
54-5 ,51 Revolution
לוח שנה 87
פּלאס ֶדה לָ ה בּאסטי 97
פּלאס ֶדה לָ ה קונקורד 138 ,130
קאבוֹ ֶדז אוּבּלִ יֶ יט 179
)ה(קונסיֶ ירזֶ 'רי 70
רוֹבּספּיֶ יר 157
ֶ
מהפכת יולי )July Revolution (1830
52
מודיליאני ,אמדאו Modigliani,
193 ,147 ,89 ,77 Amedeo
מוזיאונים וגלריות
ר־סוּר־אוּאז Auvers-sur-Oise
ָ
אוֹב
ֶ
228 ,217
אנדרטת הזיכרון למרשל לֶ קלֶ ר דה
אוֹטקלוֹק Mémorial du Maréchal
ְ
194 Leclerc de Hautecloque
ֶאספּאס דאלי ,101 Espace Dalí
124
ארמון התגליות Palais de la
137 ,135 ,131 Découverte
גראן פּאלֶ ה 136 Grand Palais
הלובר ,100 ,99 ,12 ,11 ,10 Louvre
102-7 ,101
המוזיאון הימי Musée de la
144 ,131 Marine
המוזיאון הלאומי לאמנות מודרנית
Musée National d'Art Moderne
80 ,77
המוזיאון הלאומי לטבע Muséum
National d'Histoire Naturelle
180-81 ,167 ,165
המוזיאון לאמנויות דקורטיביות
,101 Musée des Arts Décoratifs
110
המוזיאון לאמנות ולתולדות
היהדות Musée d'Art et d'Histoire
89 ,77 du Judaïsme

המוזיאון לאמנות מודרנית Musée
147 ,146 d'Art Moderne
המוזיאון למפות תבליט Musées
160 ,151 des Plans-Reliefs
המוזיאון לפיסול באוויר הפתוח
Musée de la Sculpture en Plein
181 ,177 Air
המרכז לזיכרון השואה Mémorial
96 ,76 de la Shoah
הצוללת ָארגוֹנוֹ L'Argonaut
202
ליל המוזיאונים La Nuit des
15 Musées
אורסה ,11 Musée d'Orsay
ֵ
מוזיאון
168-71 ,167 ,165 ,26 ,12
קרוּאה Musée
ָ
מוזיאון ֶאזֶ 'ן ֶדלָ
173 ,167 Eugène Delacroix
בּוּרדל Musée
מוזיאון אנטואן ֶ
193 ,185 Antoine Bourdelle
מוזיאון בדשא Musée en Herbe
113 ,12
מוזיאון גאליֶ ָירה Musée Galliéra
147 ,131
גימה ,129 Musée Guimet
מוזיאון ֶ
146 ,131
מוזיאון ֶגרוואן ,99 Musée Grevin
114-17
מוזיאון האדם Musée de l'Homme
144 ,131
מוזיאון האומנויות והמלאכות
,75 Musée des Arts et Métiers
84-7 ,77
מוזיאון האופנה Musée de la
110 Mode
מוזיאון האוֹראנזֶ 'רי Musée de
108-9 ,101 l'Orangerie
מוזיאון הבובות Musée de la
88 Poupée
מוזיאון הדואר Musée de la Poste
194 ,183
מוזיאון המשטרה Musée de la
178 Préfecture de Police
מוזיאון העיר פאריז Musée de la
33 Ville de Paris
מוזיאון הפנתיאון הבודהיסטי
Musée du Panthéon Bouddique
146
מוזיאון הפרסום Musée de la
110 Publicité
מוזיאון הצבא Musée de l'Armée
160 ,151
מוזיאון הציד והטבע Musée de la
88 Chasse et de la Nature
מוזיאון הקסמים Musée de la
96 Magie
מוזיאון התעופה והחלל Musée de
229 l'Air et de l'Espace

מוזיאון ז'אן מוּלאן Musée Jean
194 Moulin
ז'אקמאר־אנדרה Musée
מוזיאון ְ
,140 ,131 Jacquemart-André
141
מוזיאון זאדקין Musée Zadkine
192 ,185
מוזיאון לוקסמבור Musée du
190 Luxembourg
מוזיאון מארי קירי Musée Marie
189 ,184 Curie
מוזיאון מונמארטר Musée de
126 ,124 Montmartre
מוזיאון מוֹנפּארנאס Musée du
215 ,193 Montparnasse
מוזיאון מסדר השחרור Musée de
,151 L'Ordre de la Libération
160
מוזיאון ָמרמוטאן  -קלוד מוֹנֶ ה
Musée Marmottan-Claude
211 Monet
מוזיאון ניסים ֶדה ָקמוֹנדוֹ Musée
Nissim de Camondo Musée
140 Nissim de Camondo
מוזיאון נפוליאון לאמנות
)פוֹנטנבּלוֹ(
ֶ
ולהיסטוריה צבאית
Musée Napoleon d'Art et
237 d'Histoire Militaire
מוזיאון פיקאסו ,77 Musée Picasso
95
סטר ,183 Musée Pasteur
מוזיאון ָפּ ֶ
195 ,185
מוזיאון ֶצ'רנוּשקי Musée
140 Cernuschi
מוזיאון קלוּני Musée de Cluny
174-7 ,167 ,165
מוזיאון ָקרנָ ָבלֶ ה Musée
94 ,93 ,77 ,76 ,75 Carnavalet
מוזיאון ראמבּוֹליטראן )ראמבּוּיֶ ה(
224 Musée Rambolitrain
מוזיאון רודן ,149 Musée Rodin
171 ,162 ,151 ,150
מוזיאון רציף בּראנלי Musée du
156 ,151 ,149 Quai Branly
מכון העולם הערבי Institut du
178 ,167 ,165 Monde Arabe
מרכז פּוֹמפּידוּ Centre Pompidou
87 ,82 ,78-81 ,77 ,75 ,71 ,12
עיר האדריכלות והמורשת Cité de
l'Architecture et du Patrimoine
144 ,131
עיר הילדים 12 Cité des Enfants
עיר המדעים והתעשייה Cité des
,12 Sciences et de l'Industrie
202 ,198 ,197
עיר המוסיקה Cité de la Musique
202
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מוזיאונים וגלריות ,המשך
פּאלֶ ה ֶדה טוקיו Palais de Tokyo
147 ,146 ,131
פאריז סטוֹרי 108 Paris Story
ְפּטי פּאלֶ ה ,135 ,131 Petit Palais
136
קונסיֶ ירזֶ 'רי ,60 ,59 Conciergerie
70-71 ,61
קריפטה ארכיאולוגית Crypte
177 ,65 ,59 ,48 Archéologique
שוֹקוֹ־סטוֹרי 117 Choco-Story
שעות פתיחה 32
מוּלאן ,ז'אן 194 ,185 Moulin, Jean
מולאן רוז' 123 Moulin Rouge
מוֹלֶ ה ,ז'אק ֶדה Molay, Jacques de
72
מולייר 112 Molière
מוֹנגוֹלפיֶ יה ,האחים Montgoler
229 ,141 brothers
מונה ליזה 105 ,104 Mona Lisa
מוֹנֶ ה ,קלוד 126 Monet, Claude
אורסה 171
ֵ
מוזיאון
מוזיאון האוֹראנזֶ 'רי 108 ,101
מוזיאון ָמרמוטאן  -קלוד מוֹנֶ ה 211
מוניות 23 ,21
נמל התעופה 23 ,19 ,18
מונמארטר ,101 ,99 Montmartre
123 ,120
כרם 124 Montmartre Vineyard
מלונות 239-40
מוֹנסה ,המרשל Moncey, Maréchal
ֵ
127 de
מוֹנפּארנאס 182-95 Montparnasse
מלונות 243-4
מוסיקה 45
לֶ ה ֶפּסטאקלְ 15
עיר המוסיקה 202
פסטיבל המוסיקה 15
מופּאסאן ,גי ֶדה Maupassant, Guy
214 ,192 ,119 de
מוּר ,הנרי 151 Moore, Henry
ה־סוּר־לוּאן Moret-sur-Loing
ָ
מוּר
ֶ
237
מוריסון ,ג'ים 204 Morrison, Jim
מוֹרלֶ ה ,ז'אק ֶדה Morlay, Jacques de
87
מזג האוויר 33
ֶמזוֹן ֶדה רדיו פראנס Maison de
24 Radio France
מזכרות ,חנויות 42
מחול 44
מחצבות 48
)ה(מטבע 31
מטרו 49 ,20-21 Métro
מידע לתיירים 33 ,32
מיטראן ,פרנסואה Mitterand,
199 ,53 François

ִמיֶ יה ,ז'אן־פרנסואה Millet,
237 Jean-François
מיכלאנג'לו 106 Michelangelo
מים ,שתייה 30
מירוֹ ,ז'ואן 151 Miró, Jean
)סאפּר פּוֹמפּיֶ יה(
ֶ
מכבי האש
33 ,31 Sapeurs-Pompiers
מכון העולם הערבי Institut du
,167 ,165 ,45 ,44 Monde Arabe
178
מכונית
בטיחות בדרכים 31
השכרת רכב 23 ,21
חניה 22
טיולים מאורגנים 23 ,22
כּארט בּלֶ ה 33 ,31 Carte Bleu
נהיגה בפאריז 19 ,21
מכס 30
מלונות 238-57 ,34-5
סיטהִ ,איל סן־לואי
ִאיל ֶדה לָ ה ֶ
והאזור 238
והמארה 238-9
ֶ
בּוֹבּוּר
דיסנילנד פאריז 247 ,233
וֶ רסאי 246
חילופי־דירות 35
טוּלֶ רי ,האופרה ומונמארטר 239-40
לוקסמבור ומוֹנפּארנאס 243-4
מגדל אייפל והאנוואליד 242
מחוץ למרכז 245
נוף לנהר 29
סן זֶ 'רמן והרובע הלטיני 242-3
פארק אסטריקס 247
פוֹנטנבּלוֹ 247
ֶ
ראמבּוּיֶ ה 247
וטרוֹקאדרוֹ 240-42
ֶ
שאנז ֶאליזֶ ה
שמרטפות 33
מלונות־דירות 35 Aparthotels
מלחמת העולם הראשונה 52
מלחמת העולם השנייה 135 ,53
אנדרטת הזיכרון לזכר קורבנות
הגירוש 65
אנדרטת הזיכרון למרשל לֶ קלֶ ר דה
אוֹטקלוֹק 194
ְ
אריז הכבושה 145
מוזיאון ז'אן מוּלָ ן 194
מוזיאון מסדר השחרור 160 ,151
)ה(מרכז לזיכרון השואה 96 ,76
מלחמת מאה השנים )(1337-1453
235 ,111 ,51
מנהרת התעלה 19 Eurotunnel
מס מלונות 35
מסוק ,טיסות נופיות 23 ,22
מסעדות 36-7
פארק אסטריקס 226
אזור גן השעשועים 211
אזור גני לוקסמבור 191
אזור האנוואליד 161

אזור הלובר 106
אזור הפנתיאון 189
אזור הקונסיֶ ירזֶ 'רי 71
אזור מגדל אייפל 155
אורסה 170
ֵ
אזור מוזיאון
אזור מוזיאון ֶגרוואן 117
אזור מוזיאון קלוּני 177
אזור מרכז פּוֹמפּידוּ 80-81
אזור נוֹטרדאם 65
סאקרה ֶקר 122-3
ֶ
אזור
אזור פּאלֶ ה ֶדה שאיוֹ 145
אזור פארק ֶדה לָ ה וילֶ ט 203
אזור פּלאס ֶדה ווֹז' 93
אזור שער הניצחון 135
דיסנילנד פאריז 232
מוזיאון האומנויות והמלאכות 87
פוֹנטנבּלוֹ 237
ֶ
שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי 222-3
שעות פתיחה 32
מספרות 43 ,42
מעדניות 39 ,38
דיאר ,38 ,13 Hédiard
מעדניית ֶא ָ
139 ,130
מעדניית פוֹשוֹן ,38 ,13 Fauchon
139 ,131
מפות
אזור גן השעשועים 208-9
אזור האנוואליד 158-9
אזור הלובר 102-3
אזור הפנתיאון וגני לוקסמבור
186-7
אזור מגדל אייפל 152-3
אורסה 168-9
ֵ
אזור מוזיאון
אזור מוזיאון ֶגרוואן 114-15
אזור מוזיאון האומנויות והמלאכות
84-5
אזור מוזיאון קלוּני 174-5
אזור מרכז פומפידו 78-9
אזור נוטרדאם 62-3
סאקרה ֶקר 120-21
ֶ
אזור
אזור פּאלֶ ה ֶדה שאיוֹ 142-3
אזור פארק ֶדה לָ ה וילֶ ט 200-201
אזור פּלאס ֶדה ווֹז' 90-91
אזור שער הניצחון 132-3
טיולי־יום מפאריז 218-19
תצפית על הסיין 24-7
מצרכי מזון 35
אזור הלובר 107
והמארה 238-9
ֶ
בּוֹבּוּר
טוּלֶ רי ,האופרה ומונמארטר 240
מחוץ למרכז 246
סן זֶ 'רמן והרובע הלטיני 243
והטרוֹקאדרוֹ 241-2
ֶ
שאנז ֶאליזֶ ה
ואלוּאה Marguerite de
ָ
מרגריט ֶדה
73 Valois
מרוץ המלצרים Course des
15 Garçons de Café

מריה אמלי ,המלכה Marie Amélie,
127 Queen
מריה לשינסקה ,המלכה Marie
236 Leczinska, Queen
ָמריוֹנֶ ט ֶדה מוֹנסוּרי Marionnettes
47 de Montsouris
ָמריוֹנֶ ט דוּ לוקסמבור Marionnettes
47 du Luxembourg
ָמריוֹנֶ ט דוּ שאן ֶדה מארס
Marionettes du Champs-de156 ,150 Mars
)ה(מרינה של פאריז Marina de
29 Paris
רסנאל Bassin de
הא ֶ
מרינת ָ
97 l'Arsenal
מרכז פּוֹמפּידוּ Centre Pompidou
87 ,82 ,78-81 ,77 ,71 ,75 ,12
מרפאות שיניים 33 SOS Dentaires
מרתון פאריז 15
משטרה 33 ,31
מוזיאון 178
משקאות 38

נ

נהיגה בפאריז 21
אוּאז 228 Oise, River
נהר ָ
נוֹטרדאם ,60 ,59 ,27 ,13 ,12 ,11 ,10
177 ,155 ,62-5
פסטיבל הלחם 15
תפילות חג המולד 17
ניז'ינסקי ,ואצלאב Nijinsky, Vaslav
126
נימוסים 33
ניקולאי השני ,הצאר Nicholas II,
136 Tsar
נכים ,מטיילים 32-3
נעליים ,חנויות 41
נפוליאון הראשון ,הקיסר Napoleon
213 ,55 ,51 I, Emperor
נוֹטרדאם 64
מיליטר 162 ,151
ֶ
ֶאקוֹל
האליזֶ ה 138
ארמון ֶ
באגטים 161
לאשז 199
בית־הקברות ֶפּר ֶ
הכתרתו 107
לָ ה מדלן 139
לֶ ז אנוואליד 151 ,12 ,11
מוזיאון ָקרנָ ָבלֶ ה 94
פוֹנטנבּלוֹ 236
ֶ
פּלאס ֶדה לָ ה בּאסטי 97
פּלאס ואנדום 111
קאנאל ֶדה ל'אוּרק 203
קברו 160 ,145
רוּ ֶדה ריבוֹלי 109 ,101
מאלמזוֹן 212
ֶ
שאטוֹ ֶדה
שאטוֹ ֶדה ראמבּוּיֶ ה 224
שער הניצחון 134 ,130

הקארוּסל ,104
ֶ
שער הניצחון של
108
נפוליאון השלישי ,הקיסר Napoleon
210 ,199 ,119 ,52 III, Emperor
נֶ רבאל ,זֶ 'ראר ֶדה Nerval, Gérard de
113

ס

סאל דוּ זֶ 'ה ֶדה פּוֹם Salle du Jeu de
223 Paume
סאמפּה 140 Sempé
ֶ
סאקרה ֶקר ,14 ,13 ,11 Sacré-Coeur
ֶ
120-23 ,100 ,99
סארטר ,ז'אן־פול Sartre, Jean-Paul
192 ,189 ,172
ְסביניֶ ה ,מאדאם ֶדה Sevigné,
93 Madame de
סוּטין ,חיים 89 Soutine, Chaim
סוּלי ,הדוכס ֶדה ,76 Sully, Duc de
92
סוסים
)פוֹנטנבּלוֹ(
ֶ
Horse Dreams
237
בּארטאבּה ,אקדמיה לרכיבה על
ָ
סוסים 223
טיולים בכרכרה 23 ,22
מרוצי סוסים 15
סופרמרקטים 43 ,39 ,38
סוֹרבּוֹן 178 ,167 Sorbonne
ֶסזאן ,פול ,171 ,108 Cézanne, Paul
185
פראנס Stade de France
סטאד ֶדה ָ
207 ,199
סטאד רוֹלאן גארוֹס Stade Roland
211 ,199 ,15 Garros
סטראווינסקי ,איגור Stravinsky, Igor
82
סיטאדין )מלונות דירות( Citadines
35
סיטרואן ,אנדרה Citroën, André
214 ,212
סיין ,נהר 61 ,27 Seine
בתי־סירה 136
פּארי פּלאז' ,68 ,65 ,61 ,59 ,15 ,13
203 ,71
פאריז לגדות הסיין 24-7
ְפּטי פּוֹן 66
שטפונות 25
שיט ומעבורות 28-9
סיניאק ,פול 170 Signac, Paul
סיסלי ,אלפרד 237 Sisley, Alfred
סלון ֶדה תה 37 salons de thé
'רמן ֶדה ְפּ ֶרה St-Germain-des-
סן זֶ ֶ
172-3 165-7 ,39 Prés
'רמן ֶדה ְפּ ֶרה )כנסייה(
סן זֶ ֶ
,167 ,166 St-Germain-des-Prés
172

רוּאה St-Germain
ל'אוֹקס ָ
ֶ
'רמן
סן זֶ ֶ
73 ,60 l'Auxerrois
סן סוּלפּיס 191 St-Sulpice
שאפּל ,67 ,60 Sainte-Chapelle
ֶ
סנט
72
סנט־אטיֶ ין־דוּ־מוֹן St-Etienne-du-
ֶ
189 Mont
סנט־אכּזוּפּרי ,אנטואן ֶדה St-
ֶ
195 ,194 Exupéry, Antoine de
סן־פּאל ,ניקי ֶדה St-Phalle, Niki de
82
ספארי
תוּארי Le Parc
גן החיות ָ
224-5 Zoologique de Thoiry
ספורט
אביב בפאריז 17 ,14-15
פראנס 207 ,199
סטאד ֶדה ָ
סטאד רוֹלאן גארוֹס 211 ,199 ,15
פּאלֶ ה אומניספּוֹר 199
פארק ֶדה פּראנס 211
ספרים ,חנויות 43 ,40-41
סקוּאר אנרי גאלי Square Henri
ָ
97 Galli
סקוּאר ֶבּרליוֹז 126 Square Berlioz
ָ
סקוּאר ֶדה מוֹנתוֹלוֹן Square de
ָ
117 Montholon
סקוּאר דוּ וֶ ר גאלאן Square du
ָ
72 ,61 ,10 Vert-Galant
מפּל Square du Temple
סקוּאר דוּ ָט ְ
ָ
87 ,76
סקוּאר ֶדז בּאטיניוֹל Square des
ָ
127 Batignolles
סקוּאר זֶ ָ'אן ריקטוּ Square Jehan
ָ
125 Rictus
סקוּאר ז'ורז' ֶקן Square Georges
ָ
94 Cain
סקוּאר לואי ֶסז Square Louis XVI
ָ
139
סקוּאר ליאופולד אשיל Square
ָ
94 Léopold Achille
בּוּאיסוֹן Square
סקוּאר סוזן ִ
ָ
124 Suzanne Buisson
לאנגלוּאה
ָ
סקוּאר שארל־ויקטור
ָ
89 Square Charles-Victor Langlois
ֶס ָרא ,ז'ורז' 170 Seurat, Georges
סרטים ,ראו קולנוע
סרקוזי ,ניקולא ,13 Sarkozy, Nicolas
53
סתיו בפאריז 17 ,16

ע

עוגות 39 ,37
עזרה ראשונה ,מוקד )סאמוּ( SAMU
33 ,31
עיר האדריכלות והמורשת Cité de
l'Architecture et du Patrimoine
144 ,131
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עיר הילדים ,12 Cité des Enfants
202 ,198
)ה(עיר הלאומית לתולדות ההגירה
Cité Nationale de l'Histoire de
205 l'Immigration
עיר המדעים והתעשייה Cité des
,12 Sciences et de l'Industrie
202 ,198 ,197
עיר המוסיקה Cité de la Musique
202 ,45
עיתונים 32
ערב השנה החדשה 17

פ

פּאוֶ ול ,בּאד 172 Powell, Bud
פאטיסרי 39 patisseries
פּאיָ אר־וִ יֶ ינֶ בָ ,א ֶדלייד Paillard-
204 Villeneuve, Adélaïde
פּאלֶ ה אומניספּוֹר Palais
205 ,199 Omnisports
פּאלֶ ה ֶדה טוקיו Palais de Tokyo
147 ,146 ,131
קוּברט Palais de la
פּאלֶ ה ֶדה לָ ה ֶד ֶ
137 ,135 ,131 Découverte
פּאלֶ ה ֶדה שאיוֹ Palais de Chaillot
142-5 ,24
פּאלֶ ה דוּ לוקסמבור Palais du
190 ,183 Luxembourg
פּאלֶ ה רוּאיאל ,101 Palais Royal
118 ,112 ,107
פאמילאתלוֹן 16 Famillathlon
פאסאז' בּראדי 77 Passage Brady
פאסאז' ֶדה גראן ֶסרף Passage de
87 Grand Cerf
פאסאז'ים ,101 ,99 ,40 Les Passages
118
פּאס ֶרל ֶדז ָאר Passerelle des Arts
ֶ
26
בּוֹבוּאר Passerelle
ָ
פּאס ֶרל סימון ֶדה
ֶ
199 Simone de Beauvoir
מבּרוּאז Paré, Ambroise
ָ
פּארהָ ,א
ֶ
67
פאריז ,המרתון של Paris
15 International Marathon
פאריז ,לשכת המידע לתיירים Paris
Convention and Visitors' Bureau
34
פּאריז סטוֹרי 108 Paris Story
פאריז שמתחת לפני הקרקע
48-9
פּארי־פּלאז' ,חוף ,13 Paris-Plages
203 ,71 ,68 ,65 ,61 ,59 ,15
פּארי־פּלאז' ,חוף ,13 Paris-Plages
203 ,71 ,68 ,65 ,61 ,59 ,15
פארק אנדרה סיטרואן Parc André
,199 ,197 ,47 ,13 Citroën
212-13

פארק אסטריקס ,217 Parc Astérix
226-7
מלונות 247
בּוּאה פּרוֹ Parc de Bois
פארק ֶדה ָ
212 Preau
פארק ֶדה בּוּט שוֹמוֹן Parc des
,198 ,197 ,47 Buttes-Chaumont
199
פארק ֶדה ֶבּרסי ,47 Parc de Bercy
205 ,199
פארק ֶדה לָ ה וילֶ ט Parc de la
,198 ,47 ,45 ,44 ,16 ,12 Villette
204 ,200-203 ,199
פארק ֶדה פּראנס Parc des Princes
211
פארק מוֹנסוֹ ,46 Parc Monceau
141 ,140 ,135 ,131 ,117
פארק מוֹנסוּרי ,47 Parc Montsouris
214 ,199
פארק מרטין לותר קינג Parc Martin
127 Luther King
פארקי שעשועים
ָאקוואבּוּלֶ באר 212
גן השעשועים ביער בולון ,46 ,11
208-11 ,199 ,197
דיסנילנד פאריז ,217 ,16
230-33
פארק אסטריקס 226-7 ,217
פארקים וגנים 46-7
גן אנה פראנק 88
גן השעשועים ,199 ,197
208-11
גני לוקסמבור ,173 ,46 ,16 ,12 ,11
,190-91 ,186 ,185 ,184 ,183
207
ז'ארדן אטלנטיק ,194 ,185
195
ז'ארדן ֶדה טוּלֶ רי ,99 ,46 ,26 ,12
,117 ,111 ,108 ,106 ,101 ,100
170 ,161 ,138 ,119
ל'אוֹטל סאל 95
ֶ
ז'ארדן ֶדה
ז'ארדן ֶדה פּלאנט ,167 ,165 ,46
181 ,180
ז'ארדן ֶדה שאנז ֶאליזֶ ה ,135 ,108
136
טרוֹקאדרוֹ 145 ,46
ֶ
ז'ארדן דוּ
ז'ארדן דוּ פּאלֶ ה רוּאיאל 112
רסנאל 93
ל'א ֶ
ז'ארדן דוּ פּוֹר ֶדה ָ
ז'ארדן טינוֹ רוֹסי 177
לאבּוּרה 162
ֶ
ז'ארדן קתרין
יער בולון 46 ,13
יער ואנסן 204 ,199 ,46 ,13 ,11
לֶ ה ז'ארדן ֶדה ֶסאוּל 210
מוזיאון קלוּני 177
מוזיאון רציף בּראנלי 156
סקוּאר דוּ וֶ ר גאלאן 72 ,10
ָ
מפּל 87
סקוּאר דוּ ָט ְ
ָ

פארק אנדרה סיטרואן ,197 ,47 ,13
212-13 ,199
פארק אסטריקס 226-7 ,217
בּוּאה ֶפּרוֹ 212
פארק ֶדה ָ
פארק ֶדה בּוּט־שוֹמוֹן ,198 ,197 ,47
199
פארק ֶדה ֶבּרסי 205 ,199 ,47
פארק ֶדה לָ ה וילֶ ט ,45 ,44 ,16 ,12
204 ,200-203 ,199 ,198 ,47
פארק מוֹנסוֹ ,135 ,131 ,117 ,46
141 ,140
פארק מוֹנסוּרי 214 ,199 ,47
פארק מרטין לותר קינג 127
פוֹנטנבּלוֹ 236-7
ֶ
פּלאס אנרי גאלי 97
פּלאס בּאטיניוֹל 127
פּלאס ֶבּרליוֹז 126
ד'אז'אקסיוֹ 161
פּלאס ָ
פּלאס ֶדה ווֹז' 90-93 ,76 ,75
פּלאס דוֹפין 72 ,71
פּלאס זֶ ָ'אן ריקטוּס 125
פּלאס ז'ורז' קאן 94
פּלאס לואי ֶסז 139
פּלאס ליאופולד ָאשיל 94
פּלאס מוֹנתוֹלוֹן 117
בּוּאיסוֹן 124
פּלאס סוזן ִ
מיניאטוּר 225 ,223
ָ
פראנס
קוּר דוּ מוּריֶ יה 173
מאלמזוֹן 212 ,199
ֶ
שאטוֹ ֶדה
שאן ֶדה מארס ,151 ,150 ,149 ,46
161 ,156 ,155
נקארהֵ ,ריימוֹן Poincaré,
פּוּא ֶ
ָ
139 Raymond
ַ
פוּאר דוּ טרוֹן ,יריד שעשועים Foire
14 du Trône
טרוּאזיֶ ים ,114 Faubourg 13
ָ
פוֹבּוּר
130
ַ
פּוּאלאן ,מאפייה ,184 ,39 Poilâne
185
פּוֹמפּוֹן ,פרנסואה Pompon,
170 François
פּוֹמפּידוּ ,ז'ורז' Pompidou, Georges
69 ,53
ִאיל סן־לואי 69 ,68
ריפריק
כביש הטבעת ֶפּ ֶ
199 Périphérique
מרכז פּוֹמפּידוּ 80
דוּבּל 66 Pont au Double
פּוֹן אוֹ ְ
בּיר־א ֶקם 24 Pont Bir-Hakeim
ָ
פּוֹן
פּוֹן ֶדה ֶגרנֶ ל 24 Pont de Grenelle
פּוֹן ֶדה לָ ה טוּרנֶ ל Pont de la
27 Tournelle
פּוֹן ֶדה לָ ה קונקורד Pont de la
26 ,24 Concorde
פּוֹן ֶדה סוּלי 26 Pont de Sully
פּוֹן ֶדז ָאר 107 ,73 ,12 Pont des Arts
פּוֹן נֶ ף 72 ,60 ,59 ,26 Pont Neuf

פוֹנטן איגור סטראווינסקי Fontaine
ֶ
77 Igor Stravinsky
טוּאר Fontaine
רב ָ
פוֹנטן ֶדה ל'אוֹבּזֶ ָ
ֶ
191 ,190 de l'Observatoire
פוֹנטן ֶמדיצ'י 190 Fontaine Médicis
ֶ
פוֹנטנבּלוֹ ,217 ,13 Fontainebleau
ֶ
236-7
מלונות 247
פוּקה ,ניקולא Fouquet, Nicolas
ֶ
235 ,234
פוּקוֹ ,ליאון 188 Foucault, Léon
המטוטלת של פוּקוֹ Foucault's
86 Pendulum
פוֹרוּם ֶדז אימאז' Forum des Images
45 ,44
פּוֹרט סן ֶדני 87 Porte St-Denis
פוֹש ,המרשל פרדינאן Foch,
151 ,144 Marshal Ferdinand
ֶפּטאן ,המרשל ,53 Pétain, Marshal
135
טריאנוֹן ,שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי Petit
ָ
ְפּטי
Trianon, Château de Versailles
221
ְפּטי פּאלֶ ה ,131 ,130 Petit Palais
136 ,135
ְפּטי פּוֹן 66 ,60 Petit Pont
פטריות 215 ,49
פּיאנוֶֹ ,רנצוֹ 80 Piano, Renzo
ָ
פיאף ,אדית 204 Piaf, Edith
)איוֹ מינג( ,אדריכל Pei, I
ֵפּיי ,אי.אםִ .
104 M
ואלוּאה Philippe de
ָ
פיליפ ֶדה
50-51 Valois
פיליפ היפה ,המלך Philippe le Bel,
211 ,87 ,70 ,27 King
שארטר
ְ
פיליפ מאוֹרלֵ ָיאן ,דוכס
Philippe d'Orléans, Duke of
140 Chartres
פיליפ־אוגוסט ,המלך Philippe-
235 ,97 ,50 Auguste, King
חומות העיר 189 ,76
לֶ ה ָאל 82
לובר 26
פּיסארוֹ ,קאמי 228 Pissarro, Camille
פיקאסו ,פבלו ,125 Picasso, Pablo
193 ,172
מוזיאון פיקאסו 95 ,77
פסלו של גיוֹם ָאפּוֹלינֶ ר statue of
167 Guillaume Apollinaire
ציור קיר בבניין אונסק"ו 156 ,151
ציורים גנובים 147
פּיקבּיָ יה ,פרנסיס Picabia, Francis
ָ
126
פלאמל ,ניקולא ,88 Flamel, Nicolas
ֶ
89
פּלאס אדולף ֶשריוּ Place Adolphe
195 Chérioux

פּלאס איגור סטראווינסקי Place Igor
82 Stravinsky
גאמבּ ָטה 17 Place Gambetta
ֶ
פּלאס
פּלאס ֶדה ווֹז' ,75 Place des Vosges
90-93 ,76
ל'אוֹטל ֶדה ויל 65 Place
ֶ
פּלאס ֶדה
de l'Hôtel de Ville
פּלאס ֶדה לָ ה בּאסטי Place de la
97 ,93 ,76 ,75 Bastille
פּלאס ֶדה לָ ה מדלן Place de la
139 ,38 ,13 Madeleine
פּלאס ֶדה לָ ה קונקורד Place de la
138 ,130 ,15 Concorde
רט ְר Place du Tertre
פּלאס דוּ ֶט ְ
124
פּלאס דוֹפין ,71 ,61 Place Dauphine
72
פּלאס ואנדום ,101 Place Vendôme
111
פּלֵ יימוֹבּיל פאנפארק Playmobil
223 Funpark
פנאק 185 ,131,184 ,42 ,41 FNAC
פנתיאון ,184 ,183 ,48 Panthéon
191 ,186-9 ,185
פסטיבל גני טוּלֶ רי Fête des
15 Tuileries
פסטיבל האמנויות קוּלֶ ה דוּס
45 ,44 Festival Coulée Douce
פסטיבל הלחם 15 Fête du Pain
פסטיבל המוסיקה Fête de la
45 ,15 Musique
פסטיבל המלכים 17 Fête des Rois
פסטיבל הסתיו Festival d'Automne
16
)ה(פסטיבל הראשון שלי Mon
45 ,44 ,16 Premier Festival
פסטיבל יער בולון Fête au Bois de
16 Boulogne
פסטיבלים 14-17
סטר ,לואי Pasteur, Louis
ָפּ ֶ
מוזיאון 195 ,185 ,183
פסל החירות Statue of Liberty
213
סקל ,בּלֶ ז 86 Pascal, Blaise
ָפּ ָ
ֶפּפּין ,מלך הפרנקים Pepin, King of
66 the Franks
פּראנטאן ,כלבו ,43 ,42 Printemps
101
מיניאטוּר France Miniature
ָ
פראנס
225 ,223
ֶפּרוֹ ,שארל ,108 Perrault, Charles
214 ,109
פּרוֹבאן 234 ,217 Provins
בד־אנד־ברקפסט 247
פּרוּסט ,מרסל 140 Proust, Marcel
פרחים
שוק הפרחים והציפורים 67 ,61

ֶפּרמאנטיֶ יה ,אנטואן אוגוסטין
Parmentier, Antoine Augustin
161
פרנסואה הראשון ,המלך François I,
236 ,105 ,51 King
פשע 31

צ

)ה(צוללת ָארגוֹנוֹ 202 L'Argonaut
צוללת
ל'ארגוֹנוֹ 202
ָ
צופן דה וינצ'י The Da Vinci Code
191 ,105
צמחונים 37
צעצועים ,חנויות 42-3
צ'פלין ,צ'רלי 111 Chaplin, Charlie
צפרות
לָ ה גראנד ווֹליֶ יר 210
שוק הפרחים והציפורים 67

ק

קאבוֹ ֶדז אוּבּלִ יֶ יט Caveau des
179 Oubliettes
קאטלאןָ ,ארנוֹ ֶדה Catelan, Arnould
ֶ
211 de
לבּר 172 Camus, Albert
קאמיָ ,א ֶ
קארוּסל דוּ לובר Carrousel du
ֶ
40 Louvre
קארטיֶ יה לאטאן )הרובע הלטיני(
178 ,165-7 Quartier Latin
מלונות 242-3
קוביזם 95
רוֹבּר ֶדה 160 Cotte, Robert de
קוֹטֶ ,
קוֹלטיץ ,גנרל דיטריך פוֹן Choltitz,
194 ,53 General Dietrich von
קולנוע 45 ,44
אולפני וולט דיסני Walt Disney
233 ,230 Studios
הקולנוע באוויר הפתוח Le
16 Cinéma en Plein Air
לָ ה סינאקס 202 La Cinaxe
פראנסז La
ֶ
לָ ה סינמטק
,45 ,44 Cinémathèque Française
205
לֶ ז ֶאטוּאל דוּ ֶרקס Les Etoiles du
117 Rex
סינֶ ָאקוָ וה ,129 ,107 ,11 Cinéaqua
144 ,131
קומדי פראנסז Comédie Française
112
קונסוליות 33
)ה(קונסיֶ ירזֶ 'רי ,59 ,27 Conciergerie
70-71 ,61 ,60
קוּר ד'אוֹנֶ ר 151 Cour d'Honneur
קוּר דוּ מוּריֶ יה 173 Cour du Mûrier
)ה(קטקומבות ,83 ,48 Catacombes
215 ,214 ,197 ,192
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קיוֹסק ֵת ָיא ְטר 45 Kiosque Théâtre
קיץ בפאריז 17 ,15-16
קיץ לצד התעלה 15 L'Eté du Canal
קיר השלום ,151 Le Mur de la Paix
156
קירי ,מארי ,185 ,68 Curie, Marie
188
מוזיאון 189 ,184 Musée Curie
קירי ,פייר 189 Curie, Pierre
קלוּאה ,ז'אן 105 Clouet, Jean
ֶ
קלוֹביס ,מלך הפראנקים Clovis,
50 King of the Franks
קלוֹדל ,קאמי 162 Claudel, Camille
ֶ
קלמנסו ,ז'ורז' Clemenceau,
223 ,67 Georges
קמפינג
וֶ רסאי 246
קניות 40-43
אוכל ומשקאות 38
אזור גני לוקסמבור 191
אזור האנוואליד 161
אזור הפנתיאון 189
אזור הקונסיֶ ירזֶ 'רי 71
אזור מגדל אייפל 155
אורסה 170
ֵ
אזור מוזיאון
אזור מוזיאון ֶגרוואן 117
אזור מוזיאון האומנויות והמלאכות
87
אזור מוזיאון קלוּני 177
אזור מרכז פּוֹמפּידוּ 81
אזור נוטרדאם 65
סאקרה ֶקר 123
ֶ
אזור
אזור פּאלֶ ה ֶדה שאיוֹ 145
אזור פארק ֶדה לָ ה וילֶ ט 203
אזור פּלאס ֶדה ווֹז' 93
אזור שער הניצחון 135
דיסנילנד פאריז 232-3
פארק אסטריקס 227
פוֹנטנבּלוֹ 237
ֶ
שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי 223
שעות פתיחה 40 ,32
קסמים
מוזיאון הקסמים Musée de la
96 Magie
קפה 173 ,113 ,38
קפה דה פלוֹר 166 Café de Flore
קרב אוסטרליץ )Austerlitz, (1805
134 Battle of
קריפטה ארכיאולוגית Crypte
177 ,65 ,59 ,48 Archéologique
קרל הגדול ,הקיסר Charlemagne,
106 ,50 Emperor
פסלו 66 ,60
קרל מרטל ,מלך הפרנקים Charles
50 Martel, King of the Franks
)ה(קרנבל של פאריז Carnaval de
17 Paris

קרפים 36 crêperies
קרקסים 44-5
סירק דוּ פּארי Le Cirque de Paris
45
מוֹרנוֹ בּוֹרמאן Cirque
קרקס דיאנה ֶ
45 ,44 Diana Moreno Bormann
קרקס החורף בּוּליוֹן Cirque
45 ,44 d'Hiver Bouglione
פּאנדה ,44-5 Cirque Pinder
ֶ
קרקס
205
קתדרלות ראו כנסיות וקתדרלות
קתדרלת סנט אלכסנדר נייבסקי
St-Alexandre Nevsky Cathedral
141
קתרין ֶדה ֶמדיצ'י Catherine de
109 ,73 Médici

ר

ראבוָּ ,א ֶדלין 229 Ravoux, Adeline
ראמבּוּיֶ ה 224 Rambouillet
מלונות 247
ראש השנה הסינית Chinese New
17 Year
רבין ,יצחק 205 Rabin, Yitzak
רבעים 22 arrondissements
בּר ָאה 40 Rue Brea
רוּ ֶ
רוּ ֶדה מוֹנמוֹראנסי Rue de
88 Montmorency
פוּאר 167 Rue du Fouarre
רוּ ֶדה ָ
בּוּרז'וּאה Rue des
ָ
רוּ ֶדה פראן
77 Francs Bourgeois
רוּ ֶדה רוֹזיֶ יה ,75 Rue des Rosiers
96 ,77 ,76
רוּ ֶדה ריבוֹלי ,101 Rue de Rivoli
109
רוּ ואבאן ,184 ,183 ,40 Rue Vavin
191 ,185
רוּ לֶ פּיק 125 ,100 Rue Lepic
רוּ מוֹנטוֹרגֵ יי 77 Rue Montorgueil
רוּ מוּפטאר 179 Rue Mouﬀetard
סן־לואי־אן־ל'איל Rue St-Louis-
ָ
רוּ
61 en-l'Ile
רוּאיוֹמוֹןָ ,א ֶבּה ֶדה Royaumont,
ָ
228 Abbaye de
רוּאסי שארל דה גול ,נמל התעופה
ָ
Roissy Charles-de-Gaulle Airport
18
רוֹבּספּיֶ יר ,מקסימיליאן Robespierre,
ֶ
214 ,157 ,70 ,55 Maximilien
רוֹבּר ,אלן’ ,איש העכביש' Robert,
ֶ
193 'Alain ‘Spiderman
רוג'רס ,ריצ'ארד 80 Rogers, Richard
רודן ,אוגוסט ,69 Rodin, Auguste
193
מוזיאון ,150 ,149 Musée Rodin
171 ,162 ,151
ָרוואיאק 69 Ravaillac

רוטשילד ,הברונית אלן ֶדה
Rothschild, Baronne Hélène de
147
רולבליידס 23 ,22
רומאים 50
לוּטס Arènes de Lutèce
ָא ֶרן ֶדה ֶ
189 ,178 ,177 ,165
פארק אסטריקס 226
רוֹסי ,טינוֹ 177 Rossi, Tino
נטה Rivière Enchantée
נש ֶ
ריביֶ יר ָא ָ
ִ
210
ריץ ,מלון Ritz
סיין ,תצפית על 24-7
שיעורי בישול 39
רישלייה ,החשמן Richelieu,
113 ,112 ,92 ,51 Cardinal
רכבות ,החברה הצרפתית 21 ,20 ,19
SNCF
רכבת 20 ,19
ֶט.זֶ '.וֶ 19 TGV
תאלי ,רכבת 19 Thalys
רכבת 20 RATP
רכבת פרברים 20 ,19 ,18 RER
ֶרנוֹ ,שארל אמיל Reynaud, Charles
117 Émile
רנואר ,פייר־אוגוסט Renoir,
170 ,125 ,108 Pierre-Auguste
רציף בּוּרבּוֹן 61 Quai de Bourbon
מונט ֶבּלוֹ Quai Montebello
ֶ
רציף
61
ז'יסרי Quai de la
רציף ֶמ ְ
67 Mégisserie

ש

שאגאל ,מארק ,77 Chagall, Marc
228 ,193 ,192 ,89 ,81
ד'אוֹבר Château d'Auvers
ֶ
שאטוֹ
228
שאטוֹ ֶדה בּלאנדי־לֶ ה־טוּר Château
235 de Blandy-les-Tours
שאטוֹ ֶדה ואנסן Château de
205 Vincennes
שאטוֹ ֶדה ווֹ־לֶ ה־ויקוֹנט Château de
234-5 ,14 Vaux-le-Vicomte
שאטוֹ ֶדה וֶ רסאי Château de
220-23 ,217 ,13 ,12 ,11 Versailles
נסיעה לאתר 20
מאלמזוֹן Château de
ֶ
שאטוֹ ֶדה
212 ,199 Malmaison
שאטוֹ ֶדה ראמבּוּיֶ ה Château de
224 Rambouillet
תוּארי Château de Thoiry
שאטוֹ ֶדה ָ
224
שאמבְּ ר ד'אוֹט )בד־אנד־ברקפסט(
35 chambres d'hôtes
שאמפּוֹליוֹן ,ז'אן פרנסואה
107 Champollion, Jean François

שאן ֶדה מארס ,16 Champ-de-Mars
161 ,156 ,155 ,151 ,150 ,149 ,46
שאנז ֶאליזֶ ה ,11 Champs-Elysées
128-33
מלונות 240-42
קניות 40
שאפּל נוֹטרדאם ֶדה לָ ה ֶמדאי
ֶ
מיראקוּלֶ ז Chapelle Notre-Dame
163 de la Médaille Miraculeuse
שארל החמישי ,המלך Charles V,
70 King
שארל היפה ,המלך Charles the Fair,
50 King
שארל העשירי ,המלך Charles X
181 ,97 ,52 King
שארל הקירח ,המלך Charles the
106 Bald, King
שארל השביעי ,המלך Charles VII,
111 King
שארל התם ,המלך Charles the
73 Simple, King
שארל התשיעי ,המלך Charles IX,
73 King
שגרירויות 33
שואה ,המרכז לזיכרון Mémorial de
96 ,76 la Shoah
שווקים 42 ,39 ,38 ,13
שופן ,פרדריק 140 Chopin, Frédéric
שוק אדגר קינֶ ה Marché Edgar
185 ,42 ,38 Quinet
שוק הבולים Marché aux Timbres
131 ,40
שוק הפרחים והציפורים Marché
67 ,61 aux Fleurs et Oiseaux
ואנב Marché
ְ
שוק הפשפשיםשל
215 ,197 aux Puces de Vanves
אוּאן Marché
שוק הפשפשים של סן ָ
,197 ,42 aux Puces de St-Ouen
206
רפּט 206 Marché Serpette
שוק ֶס ֶ
פּרזידאן ווילסוֹן Marché
שוק ֶ
38 Président Wilson
שוק ראספּאי 38 Marché Raspail
ואנב Marché
ְ
)ה(שוק של פּוֹרט ֶדה
42 de la Porte de Vanves
שוקולד 39
שוֹקוֹ־סטוֹרי 117 Choco-Story
שוקי פשפשים
ואנב Marché aux Puces de
ְ
שוק
215 ,197 Vanves
אוּאן Marché aux Puces
שוק סן ָ
206 ,197 ,42 de St-Ouen
שטיחי קיר ,המפעל המלכותי גובּלאן
180
שטפונות 25
שטרות כסף 31
שיט בתעלות 29

קאנאל ֶדה ל'אוּרק Canal de
203 ,199 ,15 l'Ourcq
קאנאל סן מרטן Canal St-Martin
203 ,198
שיט
בנהר הסיין 28-9
בתעלות 29
שייקספיר אנד קוShakespeare & .
66 ,61 ,41 .Co
שיעורי בישול 39
שיראק ,ז'אק 53 Chirac, Jacques
שמרטפות 33
שעווה ,פסלים
מוזיאון ֶגרוואן 114-17 ,99
שעון 33
שעות פתיחה 32
בנקים ומשרדי חלפנות 32 ,31
חנויות 40 ,32
שער הניצחון ,10 Arc de Triomphe
211 ,132-5 ,130 ,129 ,21 ,16 ,13
הקארוּסל Arc de
ֶ
שער הניצחון של
,104 ,101 Triomphe du Carrousel
108

ת

תחבורה 18-23
אוטובוס 20 ,18
אוטובוסים בינמדינתיים 19
ביטוח נסיעות 30
חשמליות 20
טיסה 18-19
כרטיסים 21
מוניות 23 ,21
מטרו 49 ,20-21
רולרבליידס 23 ,22
רכבת 20 ,19
שיט 28-9
תחביבים ,קניות 40
אוֹסטרליץ Gare d'Austerlitz
ֶ
תחנת
19
תחנת האוטובוסים הבינלאומית
פאריז־גאליֶ יני Gare Routière
Internationale de Paris-Gallieni
19
תחנת מוֹנפּארנאס Gare
193 Montparnasse
תיאטרון 45 ,44
לֶ ה ֵת ָיא ְט ְר דוּ ז'ארדן Le Théâtre
210 du Jardin
ֵת ָיא ְט ְר גיניוֹל Théâtre Guignol
210 ,136 ,131
ל'אסאיוֹן Théâtre de
ֵת ָיא ְט ְר ֶדה ֶ
45 ,44 l'Essaïon
ֵת ָיא ְט ְר דוּ ז'ימנאז Théâtre du
45 ,44 Gymnase
שאטלֶ ה Théâtre du
ֶ
ֵת ָיא ְט ְר דוּ
45 Châtelet

דוּנוּאה Théâtre Dunois
ָ
ֵת ָיא ְט ְר
45 ,44
תיאטרון הבובות המכאניות
86 Théâtre des Automates
תיאטרון הבובות של פאריז
Théâtre des Marionnettes de
190 ,47 Paris
תיאטרוני בובות
גיניוֹל בגן השעשועים Guignol du
47 Jardin d'Acclimatation
גיניוֹל בפארק פלוֹראל Guignol au
47 Parc Floral
גיניוֹל ֶדה פּארי Guignol de Paris
47
גיניוֹל ֶדה שאנז ֶאליזֶ ה Guignols
47 des Champs-Elysées
ָמריוֹנֶ ט ֶדה מוֹנסוּרי Marionnettes
47 de Montsouris
ָמריוֹנֶ ט דוּ לוקסמבור
Marionnettes du Luxembourg
47
ָמריוֹנֶ ט דוּ שאן ֶדה מארס
Marionettes de Champs-de156 ,150 Mars
ֵת ָיא ְט ְר גיניוֹל Théâtre Guignol
210 ,136 ,131
)ה(תערוכה העולמית של פאריז
)Exposition Universelle (1900
154 ,146 ,137 ,136

שמות מסחריים

אוויס 23
אייר פראנס 19 ,18
אייר קנדה 19 ,18
אמריקן איירליינס 19 ,18
אמריקן אקספרס 33 ,31
באדג‘ט 23
בריטיש איירווייז 19 ,18
דלתא 19 ,18
דראגסטור פּוּבּליסי Drugstore
129 ,10 Publicis
הרץ 23
ויזה 33 ,31
יונייטד איירליינס 19 ,18
יורוליינס 19
יורוסטאר 19
יורופקאר 23
לאדוּרה 129 ,39 ,37 ,13 Ladurée
ֶ
לאפאיֶ יט גורמה Lafayette Gourmet
39 ,38
פּוּאן וירגוּל ,44 Le Point-Virgule
לֶ ה ָ
45
מסטרקארד 33 ,31
קוואנטאס 19 ,18
קונטיננטל 19 ,18
ד‘אדגאר 45 ,44 Café d’Edgar
קפה ֶ
ריינאייר 19 ,18
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35 ,34 Novotel hotels
18 Orlybus
18–19 Orlyval
19 P&O
43 Pain d’Epices
23 !Paris à Vélo C’est Sympa
23 ,22 Paris Authentic
23 Paris Bus Service
23 Paris Calèches
29 Paris Canal Company
29 Paris Connection
23 Paris d’Enfants
23 Paris Euroscope
23 Paris Kid
23 Paris Trip
23 Paris Vision
23 Paris Walking Tours
23 Parisphile
23 ,19 Parkings de Paris
43 ,41 Petit Bateau
43 ,41 Petit Pan
13 Plaza Athénée
19 ,18 RATP Roissybus
23 Rent-a-Car
35 RentApart
23 Roller Squad Institute
23 Rollers et Coquillages
198 ,47 Rosa Bonheur
43 ,41 Rykiel Enfant
39 Sacha Finkelsztajn
19 SeaFrance
37 Shang Palace
43 ,42 Simon
41 Six Pieds Trois Pouces
43 ,41 Tartine et chocolat
23 Taxis Bleus
The Red Wheelbarrow Bookstore
41
29 ,28 Vedettes de Paris
29 ,28 Vedettes du Pont-Neuf
23 Vélo et Chocolat
42–3 Village Joué Club
43 ,41 W H Smith

185 Eric Kayser
43 ,40 Esquisse
23 Fat Tire Bike Tours
19 ,18 Flybe
131 FNAC Éveil & Jeux
184 ,41 FNAC Junior
39 ,38 Franprix
23 French Adventures
23 Gepetto et Vélo
35 Good Morning Paris
35 Guardian Exchange
39 ,37 Hippopotamus
35 Home Link
13 Hôtel Bristol
13 Hôtel Crillon
130 Hôtel Plaza Athénée
37 Hôtel Shangri-La
35 Ibis
35 Ibis
19 Irish Ferries
43 ,41 Isabel Marant
23 Ixair
77 ,39 Jadis et Gourmande
19 ,18 Jet2
23 ,22 L’Open Tour
43 L’Ours du Marais
39 La Cure Gourmande
43 La Grande Récré
77 La Maison Stohrer
124 Le Bal Grenadine
93 Le Double Fond
150 Le Jules Verne
100 Le Saut de Loup
23 ,22 Les Cars Rouges
167 Les Editeurs
33 Ma Babysitter Paris
43 ,41 Maje
77 Merci
35 Mercure
39 ,38 ‘Monop
43 ,41 ,40 ,39 ,38 Monoprix
23 Muses et Musées
40 Nature et Découvertes
23 ,22 Not a Tourist Destination
42 Not So Big

35 A Haven in Paris
34 ,12 Accor hotels
23 Ada
35 Adagio
19 Aer Lingus
35 Alcôve & Agapes
35 All Seasons hotels
39 ,38 Alléosse
23 Alpha
43 ,41 Antik Batik
42 Antoine et Lili
43 Arche de Noé
198 Ari
42 Au Nain Bleu
13 Au Panetier
43 ,41 Baby Dior
29 ,28 Bateaux Parisiens
29 ,28 Batobus
13 Béchu
23 Bike About Tours
19 ,18 BmiBaby
42 Bonpoint
43 ,41 Bonpoint Stock
42 Bonton
184 ,11 Bread and Roses
43 ,41 Brentano’s
19 ,18 British Midland
43 ,42 Bruno Lienard
39 ,37 Café Indiana
39 Café le Notre
100 Café Renard
29 Canauxrama
43 ,39 ,38 Carrefour City
43 ,41 Chantelivre
37 Chez Clément
23 Cityrama
42 Colette
100 Coquelicot
39 Debauve & Gallais
43 ,41 Du Pareil au Même
23 Easy Dream
23 easyCar
19 ,18 EasyJet
43 ,40 Entrée des Fournisseurs
43 ,40 EOL

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על פאריז?

למידע נוסף
לחצו כאן
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