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خريطة مترو باريس



مترو باريس : أسماء وأرقام المحطات
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 تابع أسماء وأرقام المحطات
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أماكن سياحية
W W W. T R AV E L D I V. C O M

برج إيفلالالديفانس

أقرب محطة :
La Défense

أقرب محطة :
Bir-Hakeim

LA DÉFENSE PARIS

EIFFEL TOWER

N48 53.644  E002 14.434

اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع الرسمي

زون1

زون1

قوس النصر

ARC DE TRIOMPHE

N48 52.423  E002 17.498

N48 51.702 E002 17.932

N48 51.421  E002 17.954  إحداثيات المواقف

اإلحداثيات

اإلحداثيات

الشــانزليزيه  علــى  القــوس  اعلــى  مــن  المنظــر 
الصعــود ويســتحق  جــدّا  جميــل  والالديفانــس 

مــع مراعــاة ان الصعــود عبــر الســاللم الملتويــة قد 
يكــون مرهــق ومتعــب للبعــض  .

  

اقرب مواقف للبرج وتبعد 350 متر تقريبًا

اضغط هنا للموقع الرسمي

أقرب محطة :
Charles de Gaulle-Étoile

يعمل طوال السنة من 10 ص الى 10.30 م

يعمل طوال العام ؛
9.30 صباحًا الى 11.45 مساًء

من منتصف  يونيو الى اول سبتمبر ؛
من 9 ص الى منتصف الليل)12.45(

الكبار 25 €
الشباب من ) 12-24 سنة ( 12.70 €

االطفال من ) 4-11 سنة (  6.40 €
 مجانًا تحت سن 4 سنوات

يمكن تجنب االزدحام عند شباك التذاكر بالحجز 
عن طريق الموقع االلكتروني على الرابط التالي

سعر الصعود  12 €

زون1

 إحداثيات القوس

N48 52.426  E002 17.719

مواقف أرضية قريبة من البرج  500 متر تقريبًا 

لحجز التذاكر اضغط هنا

االحداثية لمواقف مركز  Cint بوسط  الالديفانس

اإلحداثيات

N48 53.510 E002 14.270

https://goo.gl/maps/33ahYcRHQny
https://www.toureiffel.paris/en
https://goo.gl/maps/s3reDhJQsYT2
https://goo.gl/maps/rfYQkkM2Ctz
https://goo.gl/maps/S4AChDp3TXF2
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/en/
https://goo.gl/maps/wUfjcmJy8522
https://www.toureiffel.paris/en/rates-opening-times
https://bit.ly/2UaY3BU
https://goo.gl/maps/PaNHxBYuc262


القــوارب النهريــة

BATEAUX PARISIENS

N48 51.658 E02 17.695
اإلحداثيات

الموقــع بالقــرب مــن بــرج ايفــل وأيضــا كموقــع 
آخــر بجــوار كاتدرائيــة نوتــردام .

باإلمكان التوقف في مواقف برج ايفل .

اضغط هنا للموقع الرسمي

أقرب محطة :

Bir-Hakeim

Champs de Mars - Tour Eiffel

زون1

حديقة التوليري

شــارع الشــانزليزيه

متحــف اللوفــر

أقرب محطة :
Tuileries

GEORGE V

Franklin D.Roosevelt

Champs-Élysées - Clemenceau

JARDIN DES TUILERIES

CHAMPS-ELYSEES

LOUVRE MUSEUM

N48 51.679   E002 19.824

N48 52.242  E002 18.321

اإلحداثيات

اإلحداثيات

زون1

زون1

تقع بين متحف اللوفر وميدان الكونكورد .
يمكن زيارتها بعد االنتهاء من متحف اللوفر .

الكبار 15 €
االطفال من ) 4 - 11 ( 7 €

أقل من 4 سنوات مجانا

تعمل طوال العام
تحتلف األوقات باختالف األشهر

في الغالب من 10 ص الى 10.30 م

مفتوح طوال العام ماعدا ) 1 يناير ، 1مايو ،  25 ديسمبر (
السبت، االحد، االثنين، الخميس: من 9 صباحًا الى  6 مساًء 

االربعاء ، الجمعة: من 9 صباحًا الى 9.45 مساًء
الثالثاء:  مغلق

اضغط هنا لمعرفة األوقات

هــي  اعــاه  المذكــورة  المتــرو  محطــات  جميــع 
النصــر  قــوس  لمحطــة  باالضافــة  الشــارع  لنفــس 
ماهــو  ومنهــا  الشــارع  اول  فــي  ماهــو  منهــا 
الشــارع   اخــر  فــي  ماهــو  ومنهــا  المنتصــف  فــي 

االحداثية لمواقف وســط الشــارع .

أقرب محطة :
Louvre - Rivoli

زون1

N48 51.679   E002 19.824
اإلحداثيات

االحداثية لمواقف بالقرب من المتحف وموقعها 
بين المتحف وحديقة التويلري .

اضغط هنا للموقع الرسمي

ملف PDF يحتوي على معلومات باللغة العربية عن المتحف - اضغط هنا

السعر 17 €
مجانًا لمن هم دون 18 سنة

 االحداثية لمواقف بالقرب من الحديقة 
وموقعها بين متحف اللوفر  وحديقة التويلري 

https://goo.gl/maps/45HtNSh7Xo82
http://www.bateauxparisiens.com/fr/croisieres-promenade.html
https://goo.gl/maps/4vFyG14g9uM2
https://goo.gl/maps/ixQiU9eCXYs
https://www.bateauxparisiens.com/en/practical-info/timetables.html
https://goo.gl/maps/wsmAa3KRtN12
https://www.louvre.fr/en
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf


بــرج مونتبارنــاسقصر فرســاي

حديقــة الحيوانــات

PALACE OF VERSAILLESTOUR MONTPARNASSE

PARIS ZOOLOGICAL PARK

مفتوح طوال العام
من 1 ابريل الى 31 اكتوبر : من 9 صباحًا الى 6.30 مساًء

من 1 نوفمبر الى 31 مارس : من 9 صباحًا الى 5.30 مساًء
االثنين :  مغلق

مفتوح طوال العام
من ابريل الى سبتمبر : من 9.30 صباحًا الى 11.30 مساًء
من أكتوبر الى مارس : من 9.30 صباحًا الى 10.30 مساًء

الكبار 17 € - االطفال من ) 4 - 11 سنة ( 9.50 €
مجانًا لمن هم دون 4 سنوات

الكبار  20  € 
االطفال  15 €

أقرب محطة :
Versailles Rive Gauche

أقرب محطة :
Montparnasse – Bienvenue

زون4

N48 48.178  E002 07.507

N48 50.539  E002 19.279

N48 50.021 E002 24.853

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع الرسمي

اضغط هنا للموقع الرسمي

اضغط هنا للموقع الرسمي

خريطة توضح معالم القصر ومحيطه - اضغط هنا

الخريطة التفاعلية للقصر-  اضغط هنا

السعر 20 €

اطالــة بانوراميــة علــى مدينــة باريس .20 كيلــو عــن باريس .

المحطــة تبعــد اقــل مــن كيلــو عــن الحديقــة بعــد 
ــى  ــاص رقــم 46  ال الوصــول لهــا يتــم صعــود الب

الحديقــة او المشــي عشــر دقائــق تقريبــَا .

زون1

حديقة لوكسمبورغ

أقرب محطة :
Luxembourg

أقرب محطة :
Porte Doree

LUXEMBOURG GARDENS

N48 50.828 E002 20.473
إحداثية المواقف

زون1
زون1

لإلطاع على كتيب الحديقة واالوقات - اضغط هنا

الحديقة مفتوحة طوال العام
االوقات تختلف في الغالب من :

9.30 ص الى 8.30 م ) مايو - اغسطس (
9.30 ص الى 6 م ) سبتمبر - اكتوبر (

االحداثية لمواقف أرضية بجوار الحديقة .

الدخول للحديقة مجانًا

إحداثية الحديقة

N48 50.790 E002 20.235

https://goo.gl/maps/rUCH2cr8LM82
https://goo.gl/maps/4EsELtrHPkP2
https://goo.gl/maps/okBL6fUh8gJ2
http://en.chateauversailles.fr/
https://www.tourmontparnasse56.com/en/
https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr
http://www.chateauversailles.fr/resources/pdf/en/plans/plan_general_en.pdf
http://bienvenue.chateauversailles.fr/en/accueil
https://goo.gl/maps/wbwoY4AK5M72
https://fr.calameo.com/read/003901142ea6a513e6871
https://goo.gl/maps/hdnRz7RkRNk


متحــف الشــمع غاليــري الفاييــت

الحــي الالتينــي

هضبــة المونمــارت

MUSEE GREVIN

GALERIES LAFAYETTE

QUARTIER LATIN
MONTMARTRE

السعر 24.50 €
مجانًا تحت سن 5 سنوات

مفتوح طوال العام
من 9 صباحًا الى 7 مساًء

أقرب محطة :
Richelieu Drouot

Grands Boulevards

N48 52.304  E002 20.530

N48 52.402  E002 19.849

N48 51.197  E002 20.746 N48 53.065  E002 20.624

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع الرسمي

اضغط هنا للموقع الرسمي

تماثيل بالشــمع لشــخصيات مشــهورة .

من اشــهر مجمعات واســواق باريس .

اطالة على باريس .
الكهربائيــة بالعربــة  امــا  للهضبــة   الصعــود 

او السالم .
حديقــة  ومــن  اللوفــر  محتــف  مــن  بالقــرب 

. لوكســمبورغ 

زون1

أقرب محطة :
Anvers

أقرب محطة :
Anvers

زون1زون1

أقرب محطة :
Chaussée d'Antin - La Fayette

من 9.30  ص  الى 8.30 مس
االحد من 11 ص الى 7 م 

زون1

https://goo.gl/maps/AjEZCwvUs442
https://goo.gl/maps/ZwNvVdAktLS2
https://goo.gl/maps/M8ix6ca47C32
https://goo.gl/maps/jytPducA5eB2
https://www.grevin-paris.com/
http://www.galerieslafayette.com/


مالهــي ديزنــي الندفرنســا المصغــرة

FRANCE MINIATUREDISNEYLAND PARIS

من اول ابريل الى اول نوفمبر
من 10 صباحًا الى 7 مساًء

البارك  من 10 صباحًا الى 10 مساًء
االستوديو : من 10 صباحًا الى 8 مساًء

البارك ) الحديقة ( 53  €
البارك و االستوديو 73  €

السعر 21 € / األطفال من ) 4 – 14 سنة ( 15 €

صعــود القطــار علــى المســار U او N الــى محطــة 
411 او   410 او  البــاص رقــم  ثــم   La verriere
412 هنــاك خــط مباشــر مــن محطــة الالديفانــس 

او محطــة مونتبارنــاس

N48 46.567  E001 57.848N48 52.382  E002 47.141
اإلحداثيات

اإلحداثيات

40 كيلــو عــن باريس.مجســمات صغيــرة تحاكــي معالم فرنســا .
تبعــد 35 كيلــو عــن باريــس وقريبــة مــن قصــر 

. فرســاي 

اضغط  هنا لمعرفة ايام العمل

اضغط هنا للموقع الرسمياضغط هنا للموقع الرسمي

أقرب محطة :
Marne-La-Vallee_Chessy

زون5

لألطاع على كامل االسعار - اضغط هنا

تقرير شامل لديزني اضغط هنا

مالهــي اســتريكسآوت ليت ال فيالج »قرية التخفيضات«

LA VALLEE VILLAGEASTÉRIX PARK

N48 51.209  E002 46.942N49 08.119  E002 34.482

37 كيلــو مــن باريس .
42 كيلــو عــن باريس .

بجــوار ديزنــي النــد ؛ المحطــة االخيــرة قبــل 
محطــة ديزنــي النــد مباشــرة .

يعمل طوال العام من 10 صباحًا الى 7 مساًء 
عدا يوم السبت الى 8 مساًء

من 1 ابريل الى 5 نوفمبر

اضغط هنا للموقع الرسمياضغط هنا للموقع الرسمي

اإلحداثياتاإلحداثيات

أقرب محطة :

Val d’ Europe

يوجد باصات بجوار متحف اللوفر لنقل الزوار
قيمتها 20 يورو ومجانا تحت سن 3 سنوات
االنطالق الساعة 9 صباحًا والعودة الساعة 

6.30 مساًء زون5

الكبار 49 € - االطفال من ) 3 – 11 ( 41 €
االطفال تحت سن 3 سنوات مجانًا

https://goo.gl/maps/7i5AHdU9tkD2
https://goo.gl/maps/wGRdzgZSa6o
http://www.franceminiature.fr/en/calendar
http://www.franceminiature.fr/
http://www.disneylandparis.co.uk/
https://www.booktickets.disneylandparis.com/tnsa64/live/shop/A/MAINGBCD/pluto/index.php?vld=1&affid=SECUTIX&tduid=32454335543R
https://www.traveldiv.com/disneyland_paris
https://goo.gl/maps/c2tcWRvxdy42
https://goo.gl/maps/rsi8b1YMHwu
https://www.lavalleevillage.com/en/home
https://www.parcasterix.fr/en


محطة القطارات الشمالية ) نورد (

مطار باريس الدولي »شارل ديغول«محطة القطارات ) ليون (

محطة القطارات الشرقية ) ايست (

GARE DU NORD

GARE DE LYON

CHARLES- DE-GAULLE

GARE DE L'EST

N48 52.792  E002 21.217

N48 50.711  E002 22.510N49 00.214  E002 33.987

N48 52.585  E002 21.538 اإلحداثيات

اإلحداثياتاإلحداثيات

اإلحداثيات

اضغط هنا للموقع الرسمي

اضغط هنا للموقع الرسمياضغط هنا للموقع الرسمي

اضغط هنا للموقع الرسمي

بعض الوجهات :
بلجيــكا - هولنــدا - المانيــا - المملكــة المتحــدة  

وغيرهــا .

بعض الوجهات :
جنيــف  - نيــس   - مارســيليا   - ليــون   -  ديجــون 

بيرن - لوزان - ميانو  - البندقية وغيرها .

27 كيلو عن باريس .
مــن المطــار الــى شــارع الشــانزليزيه ؛ عبــر صعــود 

الريــر االزرق B الــى محطــة :
الريــر  تبديــل  ثــم  ؛   Chatelet Les Halles
احــدى  الــى  وصــواًل   1 رقــم  االصفــر  بالمتــرو 

. الشــانزليزيه  محطــات 

بعض الوجهات :
فرانكفورت - كولمار - كارلسروه - لوكسبمورغ  
ستراســبورغ - مانهايــم - شــتوتغارت - ميونــخ  

ســالزبورغ – فيينــا .

االحداثية للمحطة ؛ ابحث عن اقرب موقف
بجهاز المالحة .

أقرب محطة :
Gare du Nord

أقرب محطة :
Gare de Lyon

أقرب محطة :
Aéroport Charles de Gaulle

أقرب محطة :
Gare de l'Est

زون1

زون1

زون1

زون5

https://goo.gl/maps/iH3Nyj9RjPJ2
https://goo.gl/maps/cZ4afAdrpsP2
https://goo.gl/maps/7duXcABrGvG2
https://goo.gl/maps/T5uUQhaqV772
http://www.gares-sncf.com/fr/gare/frpno/paris-nord
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frply/paris-gare-lyon
https://www.parisaeroport.fr/en/homepage
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frpst/paris-est


معلومات قد تهمك

الماحــة جهــاز  صيغــة  مــع  االحداثيــات  صيغــة  توافــق  مــن  التأكــد   يجــب 
) مهــم جــًدا ( حيــث ان أي اختــاف بينهــا ســيؤدي إلــى اختــاف فــي المــكان . 

جميــع االســعار واوقــات العمــل مــن المواقــع الرســمية لنفــس االنشــطة 
وهــي قابلــة للتغيــر مــن وقــت ألخــر .

لمعرفــة مكانــك  مــاب  بقوقــل  االســتعانة  يمكنــك  باريــس  داخــل  للتنقــل 
واقــرب محطــة لــك .

المترو : داخل باريس فقط .

القطار  : خارج باريس للمدن الفرنسية وغيرها من المدن االوروبية .

ويمكــن  نظــري  وجهــة  حســب  واالماكــن  واالنشــطة  البرامــج   اختيــار  تــم 
التعديــل عليهــا امــا بالحــذف او االضافــة حســب مايــراه الشــخص مناســب لــه . 

ــه بجــوار  يمكــن اضافــة البــاص الســياحي للبرامــج ؛ واحــدى نقــاط  الصعــود ل
قــوس النصــر وبجــوار بــرج ايفــل ) يمكــن شــراء التذاكــر مــن نفــس البــاص ( .

الريــر  : داخــل باريــس وضواحيهــا القريبــة كـــ ديزنــي النــد وفرســاي ومطــار 
شــارل ديغــول وغيرهــا .

لرؤية خريطة مترو باريس كاملة بشكل اوضح - اضغط  هنا

مترو باريس على جوالك  مع الشرح ) ال ضياع بعد اليوم (  - اضغط  هنا

مواضيع باريس ترافيل ديف - اضغط هنا

W W W. T R AV E L D I V. C O M

ديزني الند باريس بالتفصيل , شرح الوصول – شراء التذاكر – السكن

لمواقــف  وليســت  المــكان  لنفــس  هــي  الســياحية  البرامــج  فــي  ادنــاه  االحداثيــات 
الســياحية االماكــن  ضمــن  اعــاه  احداثياتهــا  تجــد  الموقــف  اردت  ان  الســيارات 

https://www.ratp.fr/plans-lignes?fm=pdf&loc=reseaux&nompdf=metro
https://bit.ly/2ENdMk4
https://bit.ly/2UaY3BU
https://bit.ly/2UaY3BU
https://www.traveldiv.com/
https://www.traveldiv.com/disneyland_paris/


لإلطاع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

جولة نهرية

N48 52.242  E002 18.321شارع الشانزليزيه

N48 51.615 E02 17.620

N48 51.510 E002 17.620برج ايفل

برنامج اليوم األول

بالنسبة لبرج ايفل ؛ يمكن حجز التذاكر من موقعهم على االنترنت تجنبًا لإلزدحام

مرفأ  القوارب والجوالت النهرية بجوار برج ايفل .

https://goo.gl/maps/4z14NJFDAPL2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/ixQiU9eCXYs
https://goo.gl/maps/Qj3M72LBiYU2
https://goo.gl/maps/rS5oLhxibrj


آوت ليت الفيالج N48 51.209  E002 46.942

N48 52.382  E002 47.141مالهــي ديزني الند

برنامج اليوم الثاني

محطة اآلوت ليت قبل محطة ديزني الند مباشرة .

ــة االلعــاب واآلوت ليــت كمــا  ــم تغطي ــن حتــى يت ــد ليومي ــي الن يفضــل الســكن فــي ديزن
يمكــن زياراتهــا مــن باريــس ) خــط مباشــر بــدون اي تبديــل ( يوجــد لهــا شــرح كامــل فــي  

صفحــة المعلومــات اعــاله

لإلطاع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/c2tcWRvxdy42
https://goo.gl/maps/wGRdzgZSa6o
https://www.traveldiv.com/


لإلطاع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

متحف الشمع

N48 53.510 E002 14.270الالديفانس

N48 52.304  E002 20.530

N48 52.402  E002 19.880مجمــع غاليــري الفاييت

برنامج اليوم الثالث

واحــد  كيلومتــر  مــن  اقــل  بينهــم  المســافة  الفاييــت  وغاليــري  الشــمع   متحــف 

) 10 دقائق مشيًا باالقدام ( وكالهما على خط واحد ) الخط التاسع (  .

https://goo.gl/maps/6yDz1wLM7EK2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/dXrt799zgtT2
https://goo.gl/maps/AjEZCwvUs442
https://goo.gl/maps/1HR3od6Fni82


لإلطاع على البرنامج من قوقل ماب 
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قوس النصر

N48 51.640  E002 20.230متحف اللوفر

N48 52.426  E002 17.719

N48 53.065  E002 20.624هضبــة المونمارت

برنامج اليوم الرابع

يمكــن المــرور والجلــوس فــي حديقــة التويلــري الواقعــة بيــن متحــف اللوفــر وســاحة 
. الكونكــورد 

احداثيــة متحــف اللوفــر هــي لنفــس المتحــف  ان اردت مواقــف هــذه االحداثيــة لمواقــف 
N48 51.679   E002 19.824مابيــن المتحــف وحديقــة التويلــري 

https://goo.gl/maps/74rCiJERqZ12
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/XCETKYAW6h92
https://goo.gl/maps/2FQbKV9nMhn
https://goo.gl/maps/jytPducA5eB2
https://goo.gl/maps/wsmAa3KRtN12
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حديقة لوكسمبورغ

الحي الالتيني

N48 50.021 E002 24.853حديقة الحيوان

N48 50.790 E002 20.235

N48 51.197  E002 20.746

N48 50.539  E002 19.279بــرج مونتبارناس

برنامج اليوم الخامس

يمكن الغاء اما حديقة لوكسمبورغ او حديقة الحيوان، حسب الوقت .

 للوصول لحديقة الحيوان Paris Zoological Park ؛ صعود المترو على الخط  الثامن ) 8 (
الى محطة Porte Doree ثم الباص رقم 46 الى الحديقة .

لإلطاع على البرنامج من قوقل ماب 

 الحي 
الالتيني

 برج
مونتبارناس

 حديقة
 لوكسمبورغ

 حديقة
الحيوان

https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/okBL6fUh8gJ2
https://goo.gl/maps/jjsg9TRsfNz
https://goo.gl/maps/M8ix6ca47C32
https://goo.gl/maps/4EsELtrHPkP2
https://goo.gl/maps/ghNhtYe118S2


فرنسا المصغرة N48 46.567  E001 57.848

N48 48.178  E002 07.507قصر فرساي

برنامج اليوم السادس

الوصــول لفرنســا المصغــرة بالبــاص حيــث ان اقــرب محطــة لهــا تبعــد عنهــا 4.5 كيلــو 
وموقعهــا بعــد قصــر فرســاي بـــ 16 كيلــو .

لإلطاع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/7i5AHdU9tkD2
https://goo.gl/maps/rUCH2cr8LM82
https://goo.gl/maps/jAoNgvEHdqK2
https://www.traveldiv.com/
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فنادق مقترحة

فندق

نوفيتيل برج ايفل
اضغط
 هنا

فندق

بولمان برج ايفل
اضغط
 هنا

فندق

دي ال بوردونيس
اضغط
 هنا

فندق

ماريوت شانزليزيه
اضغط
 هنا

فندق

نابليون باريس
اضغط
 هنا

فندق

كاليفورنيا شانزليزيه
اضغط
 هنا

فندق

ووريك شانزليزيه
اضغط
 هنا

فندق

شاتوبريان
اضغط
 هنا

جميع فنادق باريس - اضغط هنا

  لمزيد من خيارات السكن - اضغط هنا

http://www.booking.com/hotel/fr/novotel-paris-tour-eiffel.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/tour-eiffel.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/de-la-bourdonnais.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/paris-marriott-champs-elysees.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/napoleonparis.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/california-champs-elysees.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/warwickchampselysees.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/hotelchateaubriand.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/city/fr/paris.ar.html?aid=380015
https://bit.ly/2J4qfVK


الخاصــة  نظــري  وجهــة  حســب  والشــقق  الفنــادق  هــذه  اختيــار  تــم 
 ، اليعجبــك  قــد  يعجبنــي  مــا  ؛  مختلفــة  فيهــا  والرغبــات  واالذواق 
والعكــس صحيــح ، لــذا ارجــو التأكــد مــن اختيــارك بعنايــة وحســب ماتــراه 

مناســب لــك ال لــي .

فندق
ميركيور برج إيفل

اضغط
 هنا

فندق
كريستال شانزليزيه

اضغط
 هنا

فندق
باريير لو فوكويت

اضغط
 هنا

فندق

أمارونت شانزليزيه
اضغط
 هنا

فندق 
لو رويال مونسو رافليس

اضغط
 هنا

فندق
أداجيو سنتر تور إيفل

اضغط
 هنا

فندق
أداجيو أوسمان

اضغط
 هنا

فندق
نوفوتيل ال ديفانس

اضغط
 هنا

أجنحة
فريزر أرموني ال ديفانس

اضغط
 هنا

فندق
آيبس ال ديفانس سنتر

اضغط
 هنا

فندق
سيتادين الديفانس

اضغط
 هنا

فندق
ميليا الديفانس

اضغط
 هنا

فندق

أداجيو ال ديفانس إسبالناد
اضغط
 هنا

فندق
هيلتون ال ديفانس

اضغط
 هنا

فندق
بولمان ال ديفانس

اضغط
 هنا

فندق
كونكورد ال فاييت

اضغط
 هنا

فندق
لو ميريديان إتوال

اضغط
 هنا

فندق
آيبس برج  إيفل

اضغط
 هنا

فندق
راديسون بلو شانزليزيه

اضغط
 هنا

فندق : رينسانس 
باريس الديفانس

اضغط
 هنا

http://www.booking.com/hotel/fr/mercure-paris-suffren-tour-eiffel.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/cristal-champs-elysees.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/fouquet-s-barriere-paris.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/jjwamarantepar.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-monceau.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/pierre-vacacnces-city-paris-tour-eiffel.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/residence-pierre-vacances-city-haussmann.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/novotelparisladefense.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/frasersuitesharmonie.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-paris-la-da-c-fense-centre.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/citadines-aparthotel-la-defense.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/melia-paris-la-defense.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/adagio-aparthotel-la-defense-esplanade.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/hilton-paris-la-defense.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/paris-la-defense-grande-arche.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/hyatt-regency-paris-etoile.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/lemerietoilepar.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/ibis-paris-tour-eiffel.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/fr/champselysees.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/fr/renaissance-paris-la-defence.ar.html?aid=380015

