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איך להשתמש במדריך זה
המדריך נועד לעזור למשפחות למצות את 
ביקורן בפאריז וכולל המלצות של מומחים 

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

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

המשפחה.

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

הצעות לפי נושאים לפעילויות 
ולאתרים המתאימים ביותר לילדים.

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

סמלים קלים להבנה מתארים את 
המאפיינים המתאימים למשפחות.

מדריך המחירים מפרט את טווח 
המחירים למשפחה של ארבע נפשות.

היכרות עם האזור
בתחילת כל פרק מופיעה כפולת עמודים 
שממפה את האזור, ובה מבוא קצר, מפת 

איתור ומבחר של מוקדי־עניין עיקריים.

מגורים
המחברים המומחים שלנו ריכזו טווח רחב של 

המלצות ללינת משפחות, החל ממלונות 
ובד־אנד־ברקפסט שמתאימים לילדים וכלה 

בדירות להשכרה.

מפת האיתור ממחישה היכן 
נמצא האזור ביחס לפאריז כולה.
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בכל אזור נסקרים מספר אתרים מרכזיים (ראו לעיל), 
ומוצעות תוכניות מעשיות ומהנות לטיול של בוקר, של 

אחר הצהריים, או של יום שלם. הסקירה מקנה 
למבוגרים ולילדים הבנה רחבה על היעד, תוך 

התמקדות באתרים העיקריים ובמאפיינים שחשובים 

לילדים. בנוסף, הבאנו הצעות למקומות שאפשר 
להוציא בהם אנרגיה, למקומות סגורים לימים גשומים, 
למקומות שבהם אפשר לאכול, לשתות ולעשות קניות 

עם ילדים, וכן רעיונות להמשך הטיול וכל המידע 
החיוני על מוקדי־העניין, כולל התחבורה אליהם.

פינת הילדים הפינות מיועדות 
לעניין את הילדים באתר, וכוללות 

דברים מיוחדים שכדאי לראות, 
משחקים, קריקטורות ועובדות 

מעניינות. התשובות לחידות 
מופיעות בסוף העמוד.

מוקדי עניין המלצות על אתרים, 
בדגש על המאפיינים המעניינים 

ביותר לילדים, כולל סיפורים 
מסקרנים ועובדות יוצאות־דופן. 
כל מוקד־עניין מלווה בהמלצה 

למקום משחק או למתחם סגור, 
במקרה של גשם.

אפשר גם בעמודים 
הבאים מופיעים 
אתרים נוספים 
בסביבה, שיעניינו 
מבוגרים וילדים 
כאחד.

במפת האזור מסומנים 
האתרים הנסקרים 

בפרק, מסעדות, חנויות, 
מלונות ואמצעי 

תחבורה, וגם מגרשי 
המשחקים, 

הסופרמרקטים ובתי 
המרקחת הקרובים 

ביותר.

פינת התכלס מספקת 
את כל המידע 

השימושי הנחוץ 
לביקור באזור.

פינת הילדים 
מופיעה בכל עמודי 

האתרים (ראו להלן).

רוצים לדעת עוד? 
הצעות לאתרי 

אינטרנט, למשחקים, 
לאפליקציות או 

לסרטים, שיגרמו 
לילדים להתעניין 

באתר ויסייעו להם 
ללמוד עליו עוד.

מוציאים אנרגיה המלצות 
למקומות שבהם תוכלו 

לשחק לאחר הביקור 
באתרי תרבות.

פינת התכל'ס מידע שימושי מקיף, 
כולל תחבורה, שעות פתיחה, עלויות, 
פעילויות, טווח הגילאים שלו מתאים 

האתר ומשך הביקור באתר.

לאן ממשיכים? המלצות לאתרים 
נוספים, הממוקמים ליד האתר המרכזי, 

המוקדשים לתחום דומה - או דווקא 
למשהו שונה לגמרי, לשינוי האווירה.

איפה אוכלים 
המלצות למסעדות 

מתאימות 
למשפחות, החל 

מאזורים לפיקניקים 
וארוחות קלות וכלה 

בארוחות מלאות 
ובמסעדות גורמה.

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

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

טקסט הפתיחה מתמקד 
בהיבטים המעשיים של 
הביקור באזור, החל בשעה 
הטובה ביותר ביום לביקור, 
וכלה בתחבורה הציבורית.

פינת התכל'ס מידע 
שימושי מפורט 
ומידע על אמצעי 
תחבורה לכל אתר.
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טיול בפאריז



פאריז בסוף שבוע 
הדרך הקלה והטובה ביותר להכיר את אתריה של 

פאריז כבר ביום הראשון, היא במהלך סיור באוטובוס 
עם גג פתוח (ראו עמ' 26), שלאחריו תוכלו לצעוד 
בנינוחות סביב נוטרדאם (ראו עמ' 64-5) ולצפות 
במופעי הרחוב, ואז לאכול ארוחת ערב מוקדמת 

ולהתכונן ליום העמוס המצפה לכם.
התחילו את השבת בשיט לאורך הסיין. בצהריים קנו 

מצרכים טעימים בִאיל סן־לואי (ראו עמ' 68) לפיקניק, 
אותו תערכו בגינה הקטנה הנקראת סקּוָאר דּו ֶור 

גאלאן (ראו עמ' 72) ב'שפיץ' של האי, המוקף במי 
הנהר.

מהאי לכו אל הלובר (ראו עמ' 104), שם 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 Publicis (ראו עמ' 

135). ביום א' נהגו כמו משפחה צרפתית אמיתית ובלו 

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.

משמאל בתוך גלריית אפולו (Galerie d'Apollon), הלובר
למטה מראה של שער הניצחון, מָאֶבנּו מארסֹו
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מימין תיירות מטיילות בּפלאס דּו ֶטרְטר המרוצפת אבן, על רקע 
הבזיליקה סאקֶרה ֶקר

למעלה הגנים הצורניים בשאטֹו ֶדה ֶורסאי

בנעימים בגני לוקסמבור (ראו עמ' 190-91), שם תוכלו 
לנוח בזמן שהילדים ייהנו בקרוסלה הקסומה. אכלו 

ארוחת צהריים ב-Bread and Roses (ראו עמ' 191) 
ובלו אחר צהריים בהתפעלות מהאמנות הנהדרת 

במוזיאון אורֵסה (ראו עמ' 170-71).
שיאו של הטיול יגיע לקראת הסוף: עלייה למגדל 

אייפל (ראו עמ' 154-5). אם 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.
הקדישו חצי יום לטיול בִאיל ֶדה ָלה סיֶטה ובמוקד 

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 

הענבים שלו והבזיליקה סאקֶרה ֶקר (ראו עמ' 122-3) 
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 
אורֵסה. 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 בֶלז אנוואליד 
(ראו עמ' 160-61), וצאו לטיול־יום אל שאטֹו ֶדה ֶורסאי 
(ראו עמ' 220-23), הארמון המרהיב שבנה לואי ה־14.

ביום א' טיילו בסמטאות המאֶרה, אחד הרבעים 
העתיקים בפאריז.

אם תזדקקו להפוגה משלל אתרי התרבות, בקרו 
באקוואריום החדיש סיֶנָאקָווה (ראו עמ' 144) או 
בפארק השעשועים הוותיק, בסגנון של פעם, גן 

השעשועים (ראו עמ' 210-11) של 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' 204) ומהחנויות 

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־14 ביולי נערך מצעד צבאי גדול לאורך 
שאנז ֶאליֶזה (ראו עמ' 134-5), מעל 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 ֶּפר נֹוֶאל 
(père noël – אבא חג־המולד, סנטה קלאוס 

הצרפתי) להגיע לביקור.



טווח המחירים הזול
יש דרכים רבות ליהנות מפאריז גם בלי להוציא 

כסף רב. התחילו בטיול במרכזה העתיק של העיר, 
האיים בנהר, ִאיל ֶדה ָלה סיֶטה וִאיל סן־לואי. 

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 18 נכנסים חינם, וביום 
א' הראשון בכל חודש גם מבוגרים אינם צריכים 

לשלם. נוהג דומה קיים ברוב המוזיאונים הציבוריים. 
גם הכרטיס החופשי למוזיאונים בפאריז (ראו עמ' 
32) מוזיל עלויות, וניתן להשתמש בו כמה פעמים 

שתרצו, ביותר מ־55 מוזיאונים, בהם הלובר, מוזיאון 
אורֵסה, מרכז פומפידו (ראו עמ' 80-81) וחלקים 

אחדים משאטֹו ֶדה ֶורסאי. 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 
טּוֶלרי היפהפיים (ראו עמ' 108), שם 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 Group הידידותיים 
למשפחות, למשל ב-Hotel Baltimore (ראו עמ' 
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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' 113) המציג בפני הילדים 
את עולם האמנות, וכמו עיר הילדים, השייכת 

למוזיאון החדיש והמשוכלל עיר המדעים והתעשייה 
שבפארק ֶדה ָלה ויֶלט (ראו עמ' 202-203).

לאוהבי האמנות מומלצים במיוחד ציורי האימפר־

למטה מימין רכיבה על אופניים בגני לוקסמבור
למטה קרוסלה וגלגל ענק, גני טּוֶלרי

סיוניסטים שבמוזיאון אורֵסה, ומוזיאונים קטנים 
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 ֶלז אנוואליד כמו נפוליאון המוביל את צבאו.
את הבלרינות הקטנות שלכם חובה לקחת לאופרה 

גארנֶייה (ראו עמ' 119) לראות 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 טּוֶלרי 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 
ִאיל ֶדה ָלה סיֶטה או ִאיל סן־לואי לאור הירח או 

בשקיעה, בערב קיץ נעים. אפשרות רומנטית כמעט 
באותה מידה היא פיקניק בּפֹון ֶדז ָאר (ראו עמ' 73).

הילדים יהנו מאוד גם בשיט בסירה במימי הסיין, 
ובימי הקי החמים יוכלו לטבול, לבנות טירות בחול 
ולשחק ּבּול (boules - כדורת) בּפארי־ּפלאז' (ראו 
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למעלה הרחבה החיצונית של פֹושֹון, אחת משתי המעדניות המפוארות של כיכר המדלן

עמ' 68), לרכוב על אופניים ביער בולון (ראו עמ' 
210-11), או לפגוש חיות־משק ביער ואנסן.

גם בטיול־יום לארמון ֶורסאי, 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 פֹונֶטנּבלֹו (ראו עמ' 236-7), חלומו 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 72 ק"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 
ברכבל אל סאקֶרה ֶקר שבמונמארטר, הנקודה 

הגבוהה ביותר בפאריז.
המקום הטוב ביותר לצפייה בשקיעה הוא מגדל 

מֹונּפארנאס (ראו עמ' 192), המבנה 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 ברּו קֶלה (Rue Cler) וזה הבוהמייני 
ברּו מּופטאר (Rue Mouffetard). ימי א' בבוקר הם 

זמן טוב לבוא לכאן. כל התוצרת הנמכרת כאן 
נהדרת, החל מהּפאטיְסרי (pâtisserie – מוצרי 
מאפה) ועד לּפאֶטה (paté – ממרח כבד אווז) 
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 מקרּון 
בשלל צבעים תיהנו ב-Ladurée (ראו עמ' 135), או 
שתעדיפו לטעום 'ויקטור הוגו' ב-Béchu (ראו עמ' 
Au Panetier .(147 (ראו עמ' 113) שליד הבורסה 

היא מאפייה מרהיבה, מעוצבת בסגנון אר־דקו, 
הידועה בפינאנסֶייה (financiers) המפורסמות שלה 

– עוגות שקדים שנראות כמו מטילי זהב. אך לפני 
כל דבר אחר קנו לילדים גלידה בגלידרייה 

המיתולוגית ֶּברִתיֹון (ראו עמ' 68) בִאיל סן־לואי.
ּפלאס ֶדה ָלה מדלן (ראו עמ' 139) הוא אתר עלייה 

לרגל לאוהבי האוכל, וכאן שוכנות המעדניות 
הנודעות פֹושֹון (ראו עמ' 139) וֶאדיָאר (ראו עמ' 

139) בהן 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־קאטֹורז פֹוּבּור (ראו 
עמ' 138) שבמלון Le Bristol (ראו עמ' 241) הסמוך 
לארמון הֶאליֶזה (ראו עמ' 138). Hôtel Crillon (ראו 

עמ' 241) פופולרי בקרב משפחות פאריזאיות 
עשירות לבראנץ' בימים שבת וא'. משפחות 

מקומיות רבות באות לבראנץ' בטריָאנֹון (ראו עמ' 
222), והארוחה הנפלאה המוגשת כאן היא מראה 
מרהיב. במלון Plaza Athénée (ראו עמ' 241) יש 
מסעדה מהאגדות, בהנהלת שף־העל אלן דּוקאס. 
זהו מקום מצוין לאירועים מיוחדים אחר־הצהריים, 
בו מגישים עוגות יפהפיות לילדים, בהן גם עוגות 

יום הולדת.



מודגש בכתב עמודים מספרי
עיקרי למופע מתייחסים

א
 À la Mere de ָא ָלה ֶמר ֶדה פאמי

99 ,39 Famille
אבדות ומציאות 214-15

 Abbaye de ָאֶּבה ֶדה רּוָאיֹומֹון
228 Royaumont

 Le Printemps des אביב ברחובות
45 ,44 Rues

ָאּביקאדאּבָרה ֶּפניש ָאנטיּפֹוד 
 ,44 Abicadabra Péniche Antipod

45
68 Abélard, Pierre ָאֶּבלאר, פייר

 ,25 Eglise du Dôme ֶאגליז דּו דֹום
160

 Etang de St-Cucufa אגם סן קּוקּוָפה
212

אדוארד השביעי, מלך אנגליה 
111 Edward VII, King of England

אדוארד השלישי, מלך אנגליה 
 Edward III, King of England

50-51
86 Ader, Clément ָאֶדר, ְקֶלמאן

 ,44 Au Double Fond אֹו דּוְּבל פֹונד
45

אובליסק, ּפלאס ֶדה ָלה קונקורד 
 Obelisk, Place de la Concorde

138
 Auvers-sur-Oise אֹוֶבר־סּור־אּוָאז

228 ,217
 Odin, Guido and אֹודאן, גידֹו וסמי

88 Samy
226 Uderzo, Albert אּוֶדרזֹו, ָאלֶּבר

אוטובוס 19
19 ,18 VEA אוטובוסי ֶו.ֶאה.ָאה  

אוטובוסים 20
טיולים מאורגנים 22, 23, 235  

נמל התעופה 18  
 ,17 ,15 Hôtel de Ville אֹוֶטל ֶדה ויל

69 ,61
92 ,76 Hôtel de Sully אֹוֶטל ֶדה סּולי

 Hôtel des אֹוֶטל ֶדז אנוואליד
151 Invalides

151 Hôtel Matignon אֹוֶטל מאטיניֹון
אוכל ומשקאות 36-9

 Walt Disney אולפני וולט דיסני
233 ,230 Studios

156 ,151 UNESCO אונסק"ו
 Haussmann, אֹוסָמן, הברון ז'ורז' ֶאֶז'ן

 ,101 ,52 Baron Georges Eugène
140 ,134 ,119

אירופה 126  

ֶלה גראן ּבּוֶלבאר 118  
מערכת הביוב 157  

פארק ֶדה ּבּוט שֹומֹון 199  
פארק ֶדה ָלה ויֶלט 199  

פארק מֹונסּורי 199  
אופניים 22, 23

טּור ֶדה פראנס 15  
אופרה 44

 ,12 Opéra Garnier אופרה גארנֶייה  
119 ,101 ,100 ,49 ,45 ,44

אזור האופרה  
האופרה הלאומית פאריז ּבאסטי   

 Opéra National de Paris Bastille
45

מלונות 239-40  
 Orly Airport אורלי, נמל התעופה

18
 'Orléans, Louis d 'אֹורֵליָאן, לואי ד

83
 Orléans, אֹורֵליָאן, לואי פיליפ, דוכס

112 Louis Philippe, Duke of
אזורי חיוג 32, 33

 Eugénie, Empress ֶאֶז'ני, הקיסרית
106

אחד באפריל 14-15
אטילה ההוני 50, 51

 ,147 Eiffel, Gustave אייפל, גוסטב
154

 ,17 ,13 ,11 Eiffel Tower אייפל, מגדל
148-55 ,145 ,130 ,25

מלונות 242  
 ,27 Ile de la Cité ִאיל ֶדה ָלה סיֶטה

58-73
24 Ile aux Cygnes ִאיל אֹו סינֶייה  

מלונות 238  
 ,12 ,11 ,10 Ile St-Louis ִאיל סן־לואי

68 ,61 ,59 ,27
מלונות 238  

אימפרסיוניסטים
אֹוֶבר־סּור־אּוָאז 217, 228  
מוזיאון אורֵסה 168-71  

מוזיאון האֹוראנֶז'רי 108-9  
מוזיאון ָמרמוטאן - קלוד מֹוֶנה 211  

אינטרנט, גישה 32
אירו 31

 Alembert, 'ָאלאמֶּבר, ז'אן ֶלה רֹון ד
69 Jean le Rond d'

68 Héloïse ֶאלֹוִאיז
 ,16 ,13 Elysée Palace ֶאליֶזה, ארמון

139 ,138 ,130
 Alexander אלכסנדר הראשון, הצאר

138 I, Tsar
 Alexander אלכסנדר השלישי, הצאר

136 III, Tsar

 Alexander II, אלכסנדר השני, הצאר
157 Tsar

אמבולנס 31, 33
אמצעי התקשורת 32

140 André, Edouard ָאנדֶרה, אדואר
 Androuet du ָאנדרּוֶאה דּו ֶסרסֹו, ז'אן

236 Cerceau, Jean
אנדרטת הזיכרון לזכר קורבנות 

 Mémorial des Martyrs de הגירוש
65 la Déportation

אנדרטת הזיכרון למרשל ֶלקֶלר דה 
 Mémorial du Maréchal אֹוְטקלֹוק

194 Leclerc de Hautecloque
 Henri IV, King אנרי הרביעי, המלך

109 ,60 ,51
  אֹוֶטל ֶדה סּולי 76

התנקשות בחייו 69  
טבח ליל ברתולומאוס הקדוש 73  

כיכר ֶור גאלאן 61, 72  
ּפֹון ֶדז ָאר 73  

ּפֹון ֶנף 72  
פֹונֶטנּבלֹו 236  

ּפלאס ֶדה וֹוז' 92  
71 Place Dauphine ּפלאס דֹופין  

קברו 207  
(ה)אסיפה הלאומית ּפאֶלה־ּבֹורּבֹון 

 Assemblée Nationale
163 ,25 Palais-Bourbon

 ,101 Espace Dalí ֶאסּפאס דאלי
124

 Espace ֶאסּפאס ליאופולד־ֶּבלאן
45 Léopold-Bellan

 Espace ֶאסּפאס ראמּבּוֶיה
224 Rambouillet

 Apollinaire, ָאּפֹוליֶנר, ִגיֹום
167 Guillaume

 Ecole Militaire (ה)אקדמיה הצבאית
162 ,151

 Aquaboulevard ָאקוואּבּוֶלבאר
212

אקוואריומים
העיר הלאומית לתולדות ההגירה    

205
 ,129 ,107 ,11 Cinéaqua סיֶנָאקווה  

144 ,131
אקלים 33

 Ecran des Enfants ֶאקראן ֶדז ָאנפאן
45 ,44

126 Europe ֶארֹוּפ
 ,13 Palais de l'Elysée ארמון הֶאליֶזה

139 ,138 ,130 ,16
 Arènes de Lutèce ָאֶרן ֶדה לּוֶטס

189 ,178 ,177 ,165
אתניות, מסעדות 37

אינדקס
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ּבירֹו ֶדה שאנז'  (משרדי חלפנות) 
31 bureaux de change

בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות 
 Ecole Nationale היפות

167 Supérieure des Beaux-Arts
 Cimetière בית־הקברות מונמארטר

126 de Montmartre
 Cimetière בית־הקברות מֹונּפארנאס
 ,192 ,185 ,183 du Montparnasse

214
 Cimetière de בית־הקברות ּפאסי

147 Passy
 Cimetière בית־הקברות ֶּפר לאֶשז
204 ,199 ,198 du Père Lachaise

ּבלאנדי־ֶלה־טּור, שאטֹו ֶדה 
 Blandy-les-Tours, Château de

235
בלט 44

229 Bleriot, Louis ּבֶלריֹו, לואי
 Bemelmans, ֶּבֶמלמאן, לודוויג

66 Ludwig
בנק 31

15 Bastille Day בסטיליה, יום
97 ,54 Bastille prison בסטיליה, כלא

בעלי חיים ראו גם אקוואריומים;  
ספארי;  גני חיות

 Jardin גן השעשועים  
210 ,199 ,197 d'Acclimatation

המוזיאון הלאומי לטבע 165, 167,   
180-81

ֶקה ֶדה ָלה ֶמז'יֶסרי 67  
שוק הפרחים והציפורים 67  

191 Brown, Dan בראון, דן
 Brassens, Georges 'ּבראָסנס, ז'ורז

215
36 brasseries בראסרי

147 Braque, Georges 'ּבראק, ז'ורז
 Brunhoff, Jean de ּברּונֹוף, ז'אן ֶדה

66
 Bergerie (ראמּבּוֶיה)  ֶּברֶז'רי נסיונאל

224 Nationale
155 Bertin, Julien  ֶּברטאן, ז'ּוליין

בריאות 30-31, 33
בריכות שחייה

בריכת ז'אן טארי 189  
בריכת ז'וזפין בייקר 181  

בריכת סן ֶז'רמן 172  
בריכת ּפֹונטּוָאז 177  

 Piscine בריכת ג'וזפין בייקר
181 Joséphine Baker

 Piscine Jean Taris בריכת ז'אן טארי
189

 Piscine St-Germain בריכת סן ֶז'רמן
172

 Piscine Pontoise בריכת ּפֹונטּוָאז
177

199 ,40 Bercy Village 'ֶּברסי ויָאז

ב 
29 ,28 Bateaux Mouches ּבאטֹו מּוש
 Balzac, Honoré באלזאק, אונורה ֶדה

162 de
237 Barbizon ּבארּביזֹון

ּבארטאָּבה, אקדמיה לרכיבה על 
 Bartabas Academy of סוסים

223 Equestrian Arts
 Bartholdi, ּבארתולדי, פרדריק

213 Frédéric
 Barthélemy, René ּבארֶתֶלִמי, ֶרֶנה

86
33 BHV ֶּב.ָאש.ֶוה, כלבו

בד־אנד־ברקפסט 35
ּבֹוּבּור והמאֶרה 238-9  

ֶורסאי 246  
טּוֶלרי, האופרה ומונמארטר 240  

לוקסמבור ומֹונּפארנאס 243-4  
מחוץ למרכז 245-6  

פֹונֶטנּבלֹו 247  
ּפרֹובאן 247  

ּבֹוֶבה־ִטֶייה, נמל התעופה 
19 Beauvais-Tillé Airport

 Beauvoir, Simone ּבֹובּוָאר, סימון ֶדה
192 ,172 de

 Beaubourg and the ּבֹוּבּור והמאֶרה
74-97 Marais
מלונות 238-9  

בובות
 Musée de la מוזיאון הבובות  

88 Poupée
 Beaujolais Nouveau ּבֹוז'ֹוֶלה נּובֹו

16
 Bourdelle, Antoine ּבּורֶדל, אנטואן

154
 Musée Antoine Bourdelle מוזיאון  

193
 Basilique St-Denis ּבזיליק סן־ֶדני

206-7
 Basilique ּבזיליק סן־קלֹוטילד

163 Ste-Clotilde
בטיחות 31

בטיחות בדרכים 31
 Beatrix de ביאטריס דה סאבּוָאה

211 Savoie
ביגוד

מה להביא 33  
מוזיאון גאלֶייָרה 147  
מוזיאון האופנה 110  

קניות 41, 43  
בידור 44-5

Les Egouts ביוב
מוזיאון 49, 149, 150, 157  

ביטוח 30
49 Bièvre ּבֶייבְר, נהר

36 bistrots ביסטרו

61 ,13 Berthillon ֶּברִתיֹון, גלידרייה
בתי כלבו 42, 43

בתי מרקחת 30, 33
 Pharmacies de בית מרקחת תורן  

33 Gare
בתי קפה 37, 39

אזור גן השעשועים 211  
אזור גני לוקסמבור 191  

אזור האנוואליד 161  
אזור הלובר 106  

אזור הפנתיאון 189  
אזור הקונסֶיירֶז'רי 71  

אזור מגדל אייפל 155  
אזור מוזיאון אורֵסה 170  
אזור מוזיאון גֶרוואן 117  

אזור מוזיאון האומנויות והמלאכות   
87

אזור מוזיאון קלּוני 177  
אזור מרכז ּפֹומּפידּו 80  

אזור נוטרדאם 65  
אזור סאקֶרה ֶקר 122  

אזור ּפאֶלה ֶדה שאיֹו 145  
אזור פארק ֶדה ָלה ויֶלט 203  

אזור ּפלאס ֶדה וֹוז' 93  
אזור שער הניצחון 135  

דיסנילנד פאריז 232  
סן ֶז'רמן ֶדה ְּפֶרה 165, 172-3  

פארק אסטריקס 226  
פֹונֶטנּבלֹו 237  

שאטֹו ֶדה ֶורסאי 222  
בתי שימוש 33
בתי תה 37, 39

בתי־קברות
בית־הקברות מונמארטר 126  

בית־הקברות מֹונּפארנאס 183,   
214 ,192 ,185

בית־הקברות ּפאסי 147  
בית־הקברות ֶּפר לאֶשז 198, 199,   

204
קטקומבות 48, 192, 197, 214,   

215

ג
גאלֶייָרה, הדוכסית מריה ֶדה ֶפרארי 

 Galliéra, Duchesse Maria de
147 Ferrari

 Galeries Lafayette גאֶלרי לאפאֶייט
101 ,43 ,42 ,38 ,14

 Gamerin, גאֶמראן, אנדרה־ז'אק
141 André Jacques

 Garnier, Charles גארנֶייה, שארל
190 ,119 ,118

גבינות 38, 39
שיעורי בישול 39  

 la rive gauche (ה)גדה השמאלית
164-81

מלונות 242-3  
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גוּבלאן, המפעל המלכותי לשטיחי 
180 Gobelins tapestries קיר

 Joséphine, ג'וזפין, הקיסרית
Empress

מוזיאון גאלֶייָרה 147  
פארק ֶדה ּבּוָאה ּפרֹו 212  

ּפלאס ואנדום 111  
שאטֹו ֶדה מאלֶמזֹון 212  

 Guillaume ִגיֹום, דוכס אקוויטניה
214 d'Aquitaine

55 Guillotine, Dr גיליֹוטין, ד"ר
 Guimard, Hector גימאר, ֶאקטור

125
146 Guimet, Emile גיֶמה, אמיל

 Gainsbourg, Serge 'גינזבורג, סרז
192

 Guignol du גיניֹול בגן השעשועים
47 Jardin d'Acclimatation

 Guignol au גיניֹול בפארק הפרחים
47 Parc Floral

47 Guignol de Paris גיניֹול ֶדה ּפארי
 Guignols des גיניֹול ֶדה שאנז ֶאליֶזה

47 Champs-Elysées
גלריות, ראו מוזיאונים וגלריות

 Jardin d'Anne Frank גן אנה פראנק
88

 Le Parc Zoologique גן החיות תּוָארי
224-5 de Thoiry

 Jardin גן השעשועים ביער בולון
 ,199 ,197 ,46 ,11 d'Acclimatation

208-11
181 ,46 Ménagerie גן חיות

גני חיות
גן החיות תּוָארי 224-5  

ז'ארדן ֶדה ּפלאנט 165, 167  
ֶמנאז'רי 46, 181  

גניבה 31
גנים, ראו פארקים וגנים

גראן טריָאנֹון, שאטֹו ֶדה ֶורסאי 
 Grand Trianon, Château de

221 Versailles
136 Grand Palais גראן ּפאֶלה

117 Grévin, Alfred גֶרוואן, אלפרד
 Grace, גרייס, נסיכת מונאקו

147 Princess of Monaco
 Pont גשר אלכסנדר השלישי

161 ,136 ,130 ,25 Alexandre III
25 Pont de l'Alma גשר ָאלָמה

גשרים
 Passerelle des Arts ּפאסֶרל ֶדז ָאר  

26
ּפאסֶרל סימון ֶדה ּבֹובּוָאר   

 Passerelle Simone de Beauvoir
199

66 Pont au Double ּפֹון אֹו דּוְּבל  
 Pont ּפֹון אלכסנדר טרּוָאזֶיים  

161 ,136 ,130 ,25 Alexandre III

24 Pont Bir-Hakeim ּפֹון ּביר־ָאֶקם  
24 Pont de Grenelle ּפֹון ֶדה גֶרֶנל  

 Pont de l'Alma ּפֹון ֶדה ל'ָאלָמה  
25

 Pont de la ּפֹון ֶדה ָלה טּורֶנל  
27 Tournelle

 Pont de la ּפֹון ֶדה ָלה קונקורד  
26 ,24 Concorde

26 Pont de Sully ּפֹון ֶדה סּולי  
 ,73 ,12 Pont des Arts ּפֹון ֶדז ָאר  

107
72 ,60 ,59 ,26 Pont Neuf ּפֹון ֶנף  

66 ,60 Petit Pont ְּפטי ּפֹון  

ד
 Dagobert, King דאגֹוֶּבר, המלך

206
131 ,129 ,38 Dalloyau דאלֹויֹו

125 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור
ֶאסּפאס דאלי 101, 124  

 Debussy, Claude דביסי, קלוד אשיל
147 Achille

דבש
יריד הדבש 16  

171 ,126 Degas, Edgar דגא, אדגר
 Gaulle, Charles de דה גול, שארל

135 ,130 ,53
 Miller, Henri de ֶדה ִמֶייה, אנרי דה

83
דואר 32

מוזיאון 183, 194  
 Daudet, Alphonse דֹוֶדה, אלפונס

92
68 Dévigne, Roger ֶדווין, רֹוֶז'ה

David, Jacques- דויד, ז'אק־לואי
212 ,107 Louis

160 ,25 Dôme Church דֹום, כנסייה
 Daumier, Honoré דֹומֶייה, אונורה

170
106 Donatello דונאטלו

146 Dufy, Raoul דּופי, ראול
 Diana, דיאנה, הנסיכה מוויילס

111 ,25 Princess of Wales
 Dumas, Alexandre דיומא, אלכסנדר

188 ,173 ,139 ,126 ,93 ,92
231 ,230 Disney, Walt דיסני, וולט

131 Disney Store דיסני סטור
 Disneyland Resort דיסנילנד פאריז

230-33 ,217 ,16 Paris
מלונות 247  

נסיעה לאתר 20  
 Delacroix, Eugène ֶדָלקרּוָאה, ֶאֶז'ן

191
 Musée Eugène Delacroix מוזיאון  

173 ,167
 Desmoulins, Camille ֶדמּולאן, קאמי

112

 Danton, Georges דנטֹון, ז'ורז' ז'אק
214 ,70 ,55 Jacques

 ,124 ,123 Denis, St (הקדוש) ֶדני סן
206

172 Descartes, René דקארט, רנה
 Dreyfus, Alfred דרייפוס, אלפרד

163 ,162
דרכון 30

139 Deschanel, Paul ֶדשאֶנל, פול

ה
93 Hugo, Victor הוגו, ויקטור
הגיבן מנוטרדאם 61, 64, 65  

הרובע הלטיני 167  
סן ֶז'רמן ֶדה ְּפֶרה 173  

 ,76 Les Misérables עלובי החיים  
157

ּפלאס ֶדה וֹוז' 75, 76, 92  
קברו 188  

 Hollande, הולנד, פרנסואה
53 François

החלפת כסף 31
החלקה על הקרח

מגדל מֹונּפארנאס 192  
ּפלאס ֶדה ל'אֹוֶטל ֶדה ויל 17, 65  

היטלר, אדולף 53, 145, 154
היסטוריה 50-55

 Hemingway, המינגווי, ארנסט
191 ,172 ,111 Ernest

 Henry V, הנרי החמישי, מלך אנגליה
205 King of England

 Anti-Poison Centre הרעלות, מרכז
33

השכרת מכוניות 21, 23

ו
 Van Gogh, Vincent ואן גוך, וינסנט

237 ,229 ,228 ,170 ,125
  Auberge Ravoux-מותו ב  

(אֹוֶבר־סּור־אּוָאז) 228
ואנסן, ראו יער ואנסן;  שאטֹו ֶדה 

ואנסן
193 Vassilieff, Marie ואסילֶייף, מארי

119 Védrines, Jules ֶודרין, ז'ּול
 ,14 Vaux-le-Vicomte וֹו ֶלה ויקֹונט

234-5
וֹוּבאן, סבסטיאן ֶלה ֶּפסְטְר ֶדה 

 Vauban, Sébastien le Prestre de
151

204 Wilde, Oscar וויילד, אוסקר
173 ,68 ,51 Voltaire וֹולֶטר

פסלו 188  
 Vivant Denon, ויבאן ֶדנֹון, דומיניק

107 Dominique
ִויֹוֶלה־ֶלה־דּוק, ֶאֶז'ן עמנואל 
 Viollet-le-Duc, Eugène

67 ,64 Emmanuel
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George V (מלון)  ז'ורז' החמישי
שיעורי בישול 39  

 Giscard ז'יסקאר ד'סטאן, ואלרי
53 d'Estaing, Valéry

70 Girondins ז'ירֹונדינים
 ,51 Geneviève, St ז'נבייב הקדושה

199 ,189
 Géricault, Théodore ֶז'ריקֹו, תיאודור

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
156 Thévet, André ֶטֶבה, אנדרה

טבח ליל ברתולומאוס הקדוש  
 St Bartholomew's Day (1572)

73 ,51 Massacre
Toulouse- טולוז־לוטרק, אנרי ֶדה

126 ,124 Lautrec, Henri de
טּוֶלרי

מלונות 239-40  
 Tour de France טּור ֶדה פראנס

15
טיול בתקציב מוגבל 12

טיולים ברגל 21
לגדות הסיין 29  

מסלולים 23  
טיולים מאורגנים 22, 23

82 Tinguely, Jean טינְגלי, ז'אן
טיסות 18-19

טיפים 35
טלוויזיה 32

טלפון 31, 32, 33
טלפונים ניידים 32

 ,76 Knights Templar (ה)טמפלרים
87

טניס, אליפות צרפת הפתוחה 
15 French Open

214 Trotsky, Leon טרוצקי, לאון
 ,131 ,129 ,46 Trocadéro טרֹוקאֶדרֹו

142-3
מלונות 240-42  

13 Trianon טריָאנֹון
 Truffaut, François טריפֹו, פרנסואה

126

ויזות 30
137 Vuitton, Louis ויטון, לואי
189 Weil, Simone וייל, סימון
 Village des 'וילאז' ֶדה מאֶנז

210 Manèges
ויקינגים 50, 73

23 ,22 Vélib ֶוליּב
105 Venus de Milo ונוס ממילו

106 Vermeer, Jan ֶורמיר, יאן
 Versailles, ֶורסאי, שאטֹו ֶדה

 ,217 ,13 ,12 ,11 Château de
220-23

מלונות 246  
נסיעה לאתר 20  

נקודות תצפית 13  
 Vercingetorix ֶורקינגטֹוריקס, המלך

227

ז
193 Zadkine, Ossip זאדקין, אֹוסיּפ

192 Musée Zadkine מוזיאון  
122 ,111 ,50 Joan of Arc ז'אן ד'ארק

פסלה 110  
83 Jean Sans Peur 'ז'אן ’ללא חת
 Jacquemart, Nélie ז'אְקמאר, ֶנלי

141 ,140
 Jardin Atlantique ז'ארדן אטלנטיק

195 ,194 ,185
ז'ארדן ד'אקלימטסיון, ראו גן 

השעשועים
 Jardin des ז'ארדן ֶדה טּוֶלרי

 ,100 ,99 ,46 ,26 ,15 ,12 Tuileries
 ,119 ,117 ,111 ,108 ,106 ,101

170 ,161 ,138
 Jardin de ז'ארדן ֶדה ל'אֹוֶטל סאל

95 l'Hôtel Sale
 Jardin des ז'ארדן ֶדה ּפלאנט

 ,180 ,167 ,165 ,46 ,34 Plantes
181

 Jardin des ז'ארדן ֶדה שאנז ֶאליֶזה
136 ,135 ,108 Champs-Elysées

 Jardins du ז'ארדן דּו טרֹוקאֶדרֹו
145 Trocadéro

 Jardin du ז'ארדן דּו לוקסמבור
 ,173 ,46 ,16 ,12 ,11 Luxembourg

 ,190-91 ,186 ,185 ,184 ,183
207

 Jardin du ז'ארדן דּו ּפאֶלה רּואיאל
112 Palais Royal

 Jardin ז'ארדן דּו ּפֹור ֶדה ל'ָארֶסנאל
93 du Port de l'Arsenal

 Jardin Tino Rossi ז'ארדן טינֹו רֹוסי
177

 Jardin ז'ארדן קתרין לאּבּוֶרה
162 Catherine Labouré

 ,163 ,82 Zola, Émile זולא, אמיל
188 ,185

 Tschumi, Bernard טשּומי, ֶּברנאר
199

י
 John יאן קאזימיר, מלך פולין

172 Casimir, King of Poland
יהודים

המוזיאון לאמנות ולתולדות   
היהדות 77, 89

המרכז לזיכרון השואה 76, 96  
96 Rue des Rosiers רּו ֶדה רֹוזֶייה  

50 Julian, Emperor יוליאנוס, הקיסר
 Julius II, יוליוס השני, האפיפיור

106 Pope
 ,226 ,50 Julius Caesar יוליוס קיסר

227
יום א' במסלול המירוצים 

15 Dimanches au Galop
יין 38

 Beaujolais Nouveau ּבֹוז'ֹוֶלה נּובֹו  
16

 Journées du ימי המורשת האירופית
16 Patrimoine

55 Jacobins יעקובינים
 Forêt יער ָארָמנֹונוויל

227 d'Ermenonville
46 ,13 Bois de Boulogne יער בולון

פסטיבל יער בולון 16  
רכיבה על אופניים 22  

 ,11 Bois de Vincennes יער ואנסן
204 ,199 ,46 ,13
פּוַאר דּו טרֹון 14  

קרקס ּפאנֶדה 44-5  
רכיבה על אופניים 22  

 Forests of יער פֹונֶטנּבלֹו
237 Fontainebleau

16 Fête des Vendanges יריד הבציר
16 Fête du Miel יריד הדבש

16 Fête de la Science יריד המדעים

כ
כבאות 31, 33

כבישים מהירים 19
כדורגל

 Stade de סטאד ֶדה פרָאנס  
207 ,199 France

ּפארק ֶדה ּפראנס 211  
 Square d'Ajaccio כיכר ָאז'אקסיֹו

161
ּכילֶדֶּבר הראשון, מלך הפרנקים 

 Childebert I, King of the Franks
172

כלי התקשורת 32
כנסיות אמריקניות בפאריז 33

כנסיות וקתדרלות
ֶאגליז דּו דֹום 25, 160  
ּבזיליק סן־ֶדני 206-7  
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כנסיות וקתדרלות, המשך
ּבזיליק סנט קלֹוטילד  

הפנתיאון 48  
ָלה מדלן 139  

נֹוטרדאם 10, 11, 12, 13, 15, 27,   
177 ,155 ,62-5 ,60 ,59

סאקֶרה ֶקר 11, 13, 14, 99, 100,   
120-23

סן ֶז'רֶמן ֶדה ְּפֶרה 166, 167, 172  
סן ֶז'רֶמן ל'אֹוקֶסרּוָאה 60, 73  

סן סּולּפיס 191  
סנט שאֶּפל 60, 67, 72  
סנט־ֶאטֶיין־דּו־מֹון 189  

קתדרלת סנט אלכסנדר נייבסקי   
141

שאֶּפל נֹוטרדאם ֶדה ָלה ֶמדאי   
מיראקּוֶלז 163

כסף 31
כספומט 31

כפר המלכה, שאטֹו ֶדה ֶורסאי 
 Hameau de la Reine, Château de

221 Versailles
כרטיסי אשראי 31

אובדן או גניבה 33  
כרטיסי נסיעה 21

כרכרה, טיולים ב 22, 23
 Vineyard, כרם מונמארטר

124 Montmartre
כתבי עת 32

ל
 Labouré, Catherine לאּבּוֶרה, קתרין

163
45 Lamuse לאמּוז

 Lavoisier, ָלבּוָאזֶיה, אנטואן־לורן
86 Antoine-Laurent de

82 Les Halles ֶלה ָאל
127 Les Batignolles ֶלה ּבאטיניֹול

 ,38 Le Bon Marché ֶלה ּבֹון מארֶשה
185 ,183 ,163 ,43 ,42

126 La Goulou 'ָלה גּולּו’
 La Grande ָלה גראן ֶאּפיְסרי

185 ,39 Epicerie
 Les Grands ֶלה גראן ּבּוֶלבאר

118 Boulevards
 ,44 Le Grand Rex ֶלה גראן ֶרקס

45
 La Grande Volière ָלה גראנד וֹולֶייר

210
166 Les Deux Magots ֶלה ֶדה מאגֹו

211 ,199 La Défense ָלה ֶדפאנס
202 ,45 ,44 La Géode ָלה ֶז'אֹוד

 Le Jardin de ֶלה ז'ארדן ֶדה ֶסאּול
210 Séoul

 Le ֶלה ֶזּבְר ֶדה ֶּבלוויל, תיאטרון
45 Zèbre de Belleville

139 La Madeleine ָלה מדלן

 La Maison ָלה ֶמזֹון ֶדה ל'ָאסטרֹונֹומי
43 ,40 de l'Astronomie

 La Maison de Kiso ָלה ֶמזֹון ֶדה קיזֹו
210

 La Maison du ָלה ֶמזֹון דּו ֶסרף וֹולאן
43 ,40 Cerf Volant

Le Nôtre, André ֶלה נֹוטְר, אנדרה
גני טּוֶלרי 108  

וּו ֶלה ויקֹונט 234  
234 Le Vau, Louis ֶלה וֹו, לואי  
שאטֹו ֶדה ּבלאנדי־ֶלה־טּור 235  

שאטֹו ֶדה ֶורסאי 220  
 ,44 Le Saint Lambert ֶלה סן לאמֶּבר

45
 La Fontaine, ָלה פונטיין, ז'אן ֶדה

214 ,81 Jean de
 La Fosse, ָלה פֹוס, שארל ָדה

151 Charles de
43 ,41 Les Petites ֶלה ּפטיט

 La Petite Ferme ָלה ּפטיט פארם
210

15 Les pestacles ֶלה ֶּפסטאקְל
193 ,185 La Coupole ָלה קּוּפֹול
145 Le Corbusier ֶלה קֹורּבּוזֶיה

 La Closerie des ָלה קלֹוְזרי ֶדה ליָלה
185 Lilas

 The Liberty Flame להבת החירות
25

51 Louis XIII, King לואי ה־13, המלך
ִאיל סן־לואי 68  

הולדתו 237  
ז'ארדן ֶדה ּפלאנט 180  

ּפלאס דֹופין 72  
פסלו 92  

51 Louis XIV, King לואי ה־14, המלך
ִאיל אֹו סינֶייה 213  

וּו ֶלה ויקֹונט 234, 235  
ֶלז אנוואליד 160  

ּפאֶלה רּואיאל 112  
ּפלאס ואנדום 111  

קומדי פראנסז 112  
שאטֹו ֶדה ֶורסאי 220-22  

51 Louis XV, King לואי ה־15, המלך
ֶאקֹול מיליֶטר 162  

הפנתיאון 188  
פֹונֶטנּבלֹו 236  

שאטֹו ֶדה ֶורסאי 223  
51 Louis XVI, King לואי ה־16, המלך

הוצאתו להורג 55, 138, 139  
המהפכה הצרפתית 54-5  

קברו 207  
 Champ-de-Mars שאן ֶדה מארס  

156
 Louis XVII, King לואי ה־17, המלך

207 ,52
 Louis XVIII, King לואי ה־18, המלך

52

Louis IX, St לואי התשיעי, הקדוש
ָאֶּבה ֶדה רּואיאמֹון 228  

יער ואנסן 204  
נוטרדאם 64  

סנט שאֶּפל 60, 72  
שרידים קדושים 65  

 Louis-Philippe, לואי־פיליפ, המלך
52 King

 Louvre, Musée du לובר, המוזיאון
 ,101 ,100 ,99 ,26 ,12 ,11 ,10

211 ,102-7
 Lumière, לּומֶייר, אוגוסט ולואי

203 Auguste and Louis
155 Lustig, Victor לוסטיג, ויקטור
182-95 Luxembourg לוקסמבור

מלונות 243-4  
 Les Etoiles du ֶלז ֶאטּואל דּו ֶרקס

117 Rex
ֶלז אנוואליד 11, 12, 149, 
158-61 Les Invalides

מלונות 242  
147 Léger, Fernand ֶלֶז'ה, ֶפרנאן

לחם 39
 ,165-7 Quartier Latin לטיני, הרובע

178
מלונות 242-3  

 Leonardo da ליאונרדו דה וינצ'י
104 Vinci

 La Nuit des Musées ליל המוזיאונים
15

16 La Nuit Blanche לילה לבן
 Lindbergh, Charles לינדברג, צ'רלס

229
214 Lenin לנין

 Leclerc, Marshal ֶלקֶלר, המרשל
194 ,185

119 Leroux, Gaston ֶלרּו, גסטון
לשכת התיירות והכנסים של פאריז 

 Office du Tourisme et des
45 ,33 ,32 Congrès de Paris

מ
 Mazerole, מאֶזרֹול, אֶלּכסיס־ז'וזף

82 Alexis-Joseph
 ,108 Matisse, Henri מאטיס, אנרי

170 ,147 ,146
 Meyer, Arthur מאיר, ארתור

117
 Malmaison, מאלֶמזֹון, שאטֹו ֶדה

212 ,199 Château de
 ,127 Manet, Edouard מאֶנה, אדואר

171 ,147
 Marat, Jean-Paul מארא, ז'אן־פול

116 ,55
81 ,75 ,68 Marais (ה)מאֶרה

מלונות 238-9  
קניות 40  
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 Musée המוזיאון לאמנות מודרנית  
147 ,146 d'Art Moderne

 Musées המוזיאון למפות תבליט  
160 ,151 des Plans-Reliefs

המוזיאון לפיסול באוויר הפתוח   
 Musée de la Sculpture en Plein

181 ,177 Air
 Mémorial המרכז לזיכרון השואה  

96 ,76 de la Shoah
 L'Argonaut הצוללת ָארגֹונֹו  

202
 La Nuit des ליל המוזיאונים  

15 Musées
 ,11 Musée d'Orsay מוזיאון אורֵסה  

168-71 ,167 ,165 ,26 ,12
 Musée מוזיאון ֶאֶז'ן ֶדָלקרּוָאה  
173 ,167 Eugène Delacroix

 Musée מוזיאון אנטואן ּבּורֶדל  
193 ,185 Antoine Bourdelle

 Musée en Herbe מוזיאון בדשא  
113 ,12

 Musée Galliéra מוזיאון גאלֶייָרה  
147 ,131

 ,129 Musée Guimet מוזיאון גיֶמה  
146 ,131

 ,99 Musée Grevin מוזיאון גֶרוואן  
114-17

 Musée de l'Homme מוזיאון האדם  
144 ,131

מוזיאון האומנויות והמלאכות   
 ,75 Musée des Arts et Métiers

84-7 ,77
 Musée de la מוזיאון האופנה  

110 Mode
 Musée de מוזיאון האֹוראנֶז'רי  

108-9 ,101 l'Orangerie
 Musée de la מוזיאון הבובות  

88 Poupée
 Musée de la Poste מוזיאון הדואר  

194 ,183
 Musée de la מוזיאון המשטרה  

178 Préfecture de Police
 Musée de la מוזיאון העיר פאריז  

33 Ville de Paris
מוזיאון הפנתיאון הבודהיסטי   

 Musée du Panthéon Bouddique
146

 Musée de la מוזיאון הפרסום  
110 Publicité

 Musée de l'Armée מוזיאון הצבא  
160 ,151

 Musée de la מוזיאון הציד והטבע  
88 Chasse et de la Nature

 Musée de la מוזיאון הקסמים  
96 Magie

 Musée de מוזיאון התעופה והחלל  
229 l'Air et de l'Espace

 Marie מארי אנטואנט, המלכה
71 Antoinette, Queen

הוצאתה להורג 55, 138, 139  
המהפכה הצרפתית 54-5  

מוזיאון גאלֶייָרה 147  
קברה 207  

קונסֶיירֶז'רי 60, 70  
שאטֹו ֶדה ֶורסאי 217, 221  

שאטֹו ֶדה ראמּבּוֶיה 224  
תיאטרון הבובות המכאניות 86  

 Marie de מארי ֶדה ֶמדיצ'י, המלכה
237 ,190 Médici, Queen

 Tour de Jean 'מגדל ’ז'אן ללא חת
83 Sans Peur

 Tour מגדל מֹונּפארנאס
 ,192 ,191 ,183 ,13 Montparnasse

193
מגורים 34-5, 238-57

 French (ה)מהפכה הצרפתית
54-5 ,51 Revolution

לוח שנה 87  
ּפלאס ֶדה ָלה ּבאסטי 97  

ּפלאס ֶדה ָלה קונקורד 130, 138  
קאבֹו ֶדז אּוּבִלֶייט 179  

(ה)קונסֶיירֶז'רי 70  
רֹוֶּבסּפֶייר 157  

 July Revolution (1830)  מהפכת יולי
52

 Modigliani, מודיליאני, אמדאו
193 ,147 ,89 ,77 Amedeo

מוזיאונים וגלריות
 Auvers-sur-Oise אֹוֶבר־סּור־אּוָאז  

228 ,217
אנדרטת הזיכרון למרשל ֶלקֶלר דה   
 Mémorial du Maréchal אֹוְטקלֹוק

194 Leclerc de Hautecloque
 ,101 Espace Dalí ֶאסּפאס דאלי  

124
 Palais de la ארמון התגליות  
137 ,135 ,131 Découverte

136 Grand Palais גראן ּפאֶלה  
 ,100 ,99 ,12 ,11 ,10 Louvre הלובר  

102-7 ,101
 Musée de la המוזיאון הימי  

144 ,131 Marine
המוזיאון הלאומי לאמנות מודרנית   
 Musée National d'Art Moderne

80 ,77
 Muséum המוזיאון הלאומי לטבע  

 National d'Histoire Naturelle
180-81 ,167 ,165

המוזיאון לאמנויות דקורטיביות   
 ,101 Musée des Arts Décoratifs

110
המוזיאון לאמנות ולתולדות   

 Musée d'Art et d'Histoire היהדות
89 ,77 du Judaïsme

 Musée Jean מוזיאון ז'אן מּולאן  
194 Moulin

 Musée מוזיאון ז'אְקמאר־אנדרה  
 ,140 ,131 Jacquemart-André

141
 Musée Zadkine מוזיאון זאדקין  

192 ,185
 Musée du מוזיאון לוקסמבור  

190 Luxembourg
 Musée Marie מוזיאון מארי קירי  

189 ,184 Curie
 Musée de מוזיאון מונמארטר  

126 ,124 Montmartre
 Musée du מוזיאון מֹונּפארנאס  

215 ,193 Montparnasse
 Musée de מוזיאון מסדר השחרור  

 ,151 L'Ordre de la Libération
160

מוזיאון ָמרמוטאן - קלוד מֹוֶנה   
 Musée Marmottan-Claude

211 Monet
 Musée מוזיאון ניסים ֶדה ָקמֹונדֹו  

 Nissim de Camondo Musée
140 Nissim de Camondo
מוזיאון נפוליאון לאמנות   

ולהיסטוריה צבאית  (פֹונֶטנּבלֹו) 
 Musée Napoleon d'Art et

237 d'Histoire Militaire
 ,77 Musée Picasso מוזיאון פיקאסו  

95
 ,183 Musée Pasteur מוזיאון ָּפסֶטר  

195 ,185
 Musée מוזיאון ֶצ'רנּושקי  

140 Cernuschi
 Musée de Cluny מוזיאון קלּוני  

174-7 ,167 ,165
 Musée מוזיאון ָקרָנָבֶלה  

94 ,93 ,77 ,76 ,75 Carnavalet
מוזיאון ראמּבֹוליטראן  (ראמּבּוֶיה)   

224 Musée Rambolitrain
 ,149 Musée Rodin מוזיאון רודן  

171 ,162 ,151 ,150
 Musée du מוזיאון רציף ּבראנלי  

156 ,151 ,149 Quai Branly
 Institut du מכון העולם הערבי  

178 ,167 ,165 Monde Arabe
 Centre Pompidou מרכז ּפֹומּפידּו  

87 ,82 ,78-81 ,77 ,75 ,71 ,12
 Cité de עיר האדריכלות והמורשת  
 l'Architecture et du Patrimoine

144 ,131
12 Cité des Enfants עיר הילדים  

 Cité des עיר המדעים והתעשייה  
 ,12 Sciences et de l'Industrie

202 ,198 ,197
 Cité de la Musique עיר המוסיקה  

202
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מוזיאונים וגלריות, המשך 
 Palais de Tokyo ּפאֶלה ֶדה טוקיו

147 ,146 ,131
108 Paris Story פאריז סטֹורי  

 ,135 ,131 Petit Palais ְּפטי ּפאֶלה  
136

 ,60 ,59 Conciergerie קונסֶיירֶז'רי  
70-71 ,61

 Crypte קריפטה ארכיאולוגית  
177 ,65 ,59 ,48 Archéologique

117 Choco-Story שֹוקֹו־סטֹורי  
שעות פתיחה 32  

194 ,185 Moulin, Jean מּולאן, ז'אן
123 Moulin Rouge 'מולאן רוז

 Molay, Jacques de מֹוֶלה, ז'אק ֶדה
72

112 Molière מולייר
 Montgoler מֹונגֹולפֶייה, האחים

229 ,141 brothers
105 ,104 Mona Lisa מונה ליזה

126 Monet, Claude מֹוֶנה, קלוד
מוזיאון אורֵסה 171  

מוזיאון האֹוראנֶז'רי 101, 108  
מוזיאון ָמרמוטאן - קלוד מֹוֶנה 211  

מוניות 21, 23
נמל התעופה 18, 19, 23  

 ,101 ,99 Montmartre מונמארטר
123 ,120

124 Montmartre Vineyard כרם  
מלונות 239-40  

 Moncey, Maréchal מֹונֵסה, המרשל
127 de

182-95 Montparnasse מֹונּפארנאס
מלונות 243-4  

מוסיקה 45
ֶלה ֶּפסטאקְל 15  

עיר המוסיקה 202  
פסטיבל המוסיקה 15  

 Maupassant, Guy מוּפאסאן, גי ֶדה
214 ,192 ,119 de

151 Moore, Henry מּור, הנרי
 Moret-sur-Loing מּוֶרה־סּור־לּוָאן

237
204 Morrison, Jim מוריסון, ג'ים

 Morlay, Jacques de מֹורֶלה, ז'אק ֶדה
87

מזג האוויר 33
 Maison de ֶמזֹון ֶדה רדיו פראנס

24 Radio France
מזכרות, חנויות 42

מחול 44
מחצבות 48

(ה)מטבע 31
49 ,20-21 Métro מטרו

מידע לתיירים 32, 33
 Mitterand, מיטראן, פרנסואה

199 ,53 François

 Millet, ִמֶייה, ז'אן־פרנסואה
237 Jean-François

106 Michelangelo מיכלאנג'לו
מים, שתייה 30

151 Miró, Jean מירֹו, ז'ואן
מכבי האש   (סאֶּפר ּפֹומּפֶייה) 
33 ,31 Sapeurs-Pompiers

 Institut du מכון העולם הערבי
 ,167 ,165 ,45 ,44 Monde Arabe

178
מכונית

בטיחות בדרכים 31  
השכרת רכב 21, 23  

חניה 22  
טיולים מאורגנים 22, 23  

33 ,31 Carte Bleu ּכארט ּבֶלה  
נהיגה בפאריז 21,  19  

מכס 30
מלונות 34-5, 238-57

ִאיל ֶדה ָלה סיֶטה, ִאיל סן־לואי   
והאזור 238

ּבֹוּבּור והמאֶרה 238-9  
דיסנילנד פאריז 233, 247  

ֶורסאי 246  
חילופי־דירות 35  

טּוֶלרי, האופרה ומונמארטר 239-40  
לוקסמבור ומֹונּפארנאס 243-4  

מגדל אייפל והאנוואליד 242  
מחוץ למרכז 245  

נוף לנהר 29  
סן ֶז'רמן והרובע הלטיני 242-3  

פארק אסטריקס 247  
פֹונֶטנּבלֹו 247  
ראמּבּוֶיה 247  

שאנז ֶאליֶזה וטרֹוקאֶדרֹו 240-42  
שמרטפות 33  

35 Aparthotels מלונות־דירות
מלחמת העולם הראשונה 52

מלחמת העולם השנייה 53, 135
אנדרטת הזיכרון לזכר קורבנות   

הגירוש 65
אנדרטת הזיכרון למרשל ֶלקֶלר דה   

אֹוְטקלֹוק 194
אריז הכבושה 145  

מוזיאון ז'אן מּוָלן 194  
מוזיאון מסדר השחרור 151, 160  
(ה)מרכז לזיכרון השואה 76, 96  

מלחמת מאה השנים  (1337-1453) 
235 ,111 ,51

19 Eurotunnel מנהרת התעלה
מס מלונות 35

מסוק, טיסות נופיות 22, 23
מסעדות 36-7

  פארק אסטריקס 226
אזור גן השעשועים 211  
אזור גני לוקסמבור 191  

אזור האנוואליד 161  

אזור הלובר 106  
אזור הפנתיאון 189  

אזור הקונסֶיירֶז'רי 71  
אזור מגדל אייפל 155  

אזור מוזיאון אורֵסה 170  
אזור מוזיאון גֶרוואן 117  
אזור מוזיאון קלּוני 177  

אזור מרכז ּפֹומּפידּו 80-81  
אזור נֹוטרדאם 65  

אזור סאקֶרה ֶקר 122-3  
אזור ּפאֶלה ֶדה שאיֹו 145  

אזור פארק ֶדה ָלה ויֶלט 203  
אזור ּפלאס ֶדה וֹוז' 93  

אזור שער הניצחון 135  
דיסנילנד פאריז 232  

מוזיאון האומנויות והמלאכות 87  
פֹונֶטנּבלֹו 237  

שאטֹו ֶדה ֶורסאי 222-3  
שעות פתיחה 32  

מספרות 42, 43
מעדניות 38, 39

 ,38 ,13 Hédiard מעדניית ֶאדיָאר
139 ,130

 ,38 ,13 Fauchon מעדניית פֹושֹון
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  
אזור מוזיאון אורֵסה 168-9  

אזור מוזיאון גֶרוואן 114-15  
אזור מוזיאון האומנויות והמלאכות   

84-5
אזור מוזיאון קלּוני 174-5  
אזור מרכז פומפידו 78-9  

אזור נוטרדאם 62-3  
אזור סאקֶרה ֶקר 120-21  

אזור ּפאֶלה ֶדה שאיֹו 142-3  
אזור פארק ֶדה ָלה ויֶלט 200-201  

אזור ּפלאס ֶדה וֹוז' 90-91  
אזור שער הניצחון 132-3  
טיולי־יום מפאריז 218-19  

תצפית על הסיין  24-7  
מצרכי מזון 35

אזור הלובר 107  
ּבֹוּבּור והמאֶרה 238-9  

טּוֶלרי, האופרה ומונמארטר 240  
מחוץ למרכז 246  

סן ֶז'רמן והרובע הלטיני 243  
שאנז ֶאליֶזה והטרֹוקאֶדרֹו 241-2  

 Marguerite de מרגריט ֶדה ואלּוָאה
73 Valois

 Course des מרוץ המלצרים
15 Garçons de Café
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שער הניצחון של הקארּוֶסל 104,   
108

 Napoleon נפוליאון השלישי, הקיסר
210 ,199 ,119 ,52 III, Emperor

 Nerval, Gérard de ֶנרבאל, ֶז'ראר ֶדה
113

ס
 Salle du Jeu de סאל דּו ֶז'ה ֶדה ּפֹום

223 Paume
140 Sempé סאמֶּפה

 ,14 ,13 ,11 Sacré-Coeur סאקֶרה ֶקר
120-23 ,100 ,99

 Sartre, Jean-Paul סארטר, ז'אן־פול
192 ,189 ,172

 Sevigné, ְסבינֶיה, מאדאם ֶדה
93 Madame de

89 Soutine, Chaim סּוטין, חיים
 ,76 Sully, Duc de סּולי, הדוכס ֶדה

92
סוסים

Horse Dreams  (פֹונֶטנּבלֹו)   
237

ּבארטאָּבה, אקדמיה לרכיבה על   
סוסים 223

טיולים בכרכרה 22, 23  
מרוצי סוסים 15  

סופרמרקטים 38, 39, 43
178 ,167 Sorbonne סֹורּבֹון

 ,171 ,108 Cézanne, Paul ֶסזאן, פול
185

 Stade de France סטאד ֶדה פרָאנס
207 ,199

 Stade Roland סטאד רֹולאן גארֹוס
211 ,199 ,15 Garros

 Stravinsky, Igor סטראווינסקי, איגור
82

 Citadines (מלונות דירות)  סיטאדין
35

 Citroën, André סיטרואן, אנדרה
214 ,212

61 ,27 Seine סיין, נהר
בתי־סירה 136  

ּפארי ּפלאז' 13, 15, 59, 61, 65, 68,   
203 ,71

פאריז לגדות הסיין 24-7  
ְּפטי ּפֹון 66  

שטפונות 25  
שיט ומעבורות 28-9  

170 Signac, Paul סיניאק, פול
237 Sisley, Alfred סיסלי, אלפרד

37 salons de thé סלון ֶדה תה
St-Germain-des- סן ֶז'רֶמן ֶדה ְּפֶרה

172-3 165-7 ,39 Prés
סן ֶז'רֶמן ֶדה ְּפֶרה  (כנסייה) 

 ,167 ,166 St-Germain-des-Prés
172

 Marie Amélie, מריה אמלי, המלכה
127 Queen

 Marie מריה לשינסקה, המלכה
236 Leczinska, Queen

 Marionnettes ָמריֹוֶנט ֶדה מֹונסּורי
47 de Montsouris

 Marionnettes ָמריֹוֶנט דּו לוקסמבור
47 du Luxembourg

ָמריֹוֶנט דּו שאן ֶדה מארס 
Marionettes du Champs-de-

156 ,150 Mars
 Marina de (ה)מרינה של פאריז

29 Paris
 Bassin de מרינת הָארֶסנאל

97 l'Arsenal
 Centre Pompidou מרכז ּפֹומּפידּו

87 ,82 ,78-81 ,77 ,71 ,75 ,12
33 SOS Dentaires מרפאות שיניים

מרתון פאריז 15
משטרה 31, 33

מוזיאון 178  
משקאות 38

נ
נהיגה בפאריז 21

228 Oise, River נהר אּוָאז
נֹוטרדאם 10, 11, 12, 13, 27, 59, 60, 

177 ,155 ,62-5
פסטיבל הלחם 15  

תפילות חג המולד 17  
 Nijinsky, Vaslav ניז'ינסקי, ואצלאב

126
נימוסים 33

 Nicholas II, ניקולאי השני, הצאר
136 Tsar

נכים, מטיילים 32-3
נעליים, חנויות 41

 Napoleon נפוליאון הראשון, הקיסר
213 ,55 ,51 I, Emperor

  נֹוטרדאם 64
ֶאקֹול מיליֶטר 151, 162  

ארמון הֶאליֶזה 138  
באגטים 161  

בית־הקברות ֶּפר לאֶשז 199  
הכתרתו 107  
ָלה מדלן 139  

ֶלז אנוואליד 11, 12, 151  
מוזיאון ָקרָנָבֶלה 94  

פֹונֶטנּבלֹו 236  
ּפלאס ֶדה ָלה ּבאסטי 97  

ּפלאס ואנדום 111  
קאנאל ֶדה ל'אּורק 203  

קברו 145, 160  
רּו ֶדה ריבֹולי 101, 109  

שאטֹו ֶדה מאלֶמזֹון 212  
שאטֹו ֶדה ראמּבּוֶיה 224  
שער הניצחון 130, 134  

 St-Germain סן ֶז'רֶמן ל'אֹוקֶסרּוָאה
73 ,60 l'Auxerrois

191 St-Sulpice סן סּולּפיס
 ,67 ,60 Sainte-Chapelle סנט שאֶּפל

72
St-Etienne-du- סנט־ֶאטֶיין־דּו־מֹון

189 Mont
St- סנט־אּכזּוֶּפרי, אנטואן ֶדה

195 ,194 Exupéry, Antoine de
 St-Phalle, Niki de סן־ּפאל, ניקי ֶדה

82
ספארי

 Le Parc גן החיות תּוָארי  
224-5 Zoologique de Thoiry

ספורט
אביב בפאריז 14-15, 17  

סטאד ֶדה פרָאנס 199, 207  
סטאד רֹולאן גארֹוס 15, 199, 211  

ּפאֶלה אומניסּפֹור 199  
פארק ֶדה ּפראנס 211  

ספרים, חנויות 40-41, 43
 Square Henri סקּוָאר אנרי גאלי

97 Galli
126 Square Berlioz סקּוָאר ֶּברליֹוז

 Square de סקּוָאר ֶדה מֹונתֹולֹון
117 Montholon

 Square du סקּוָאר דּו ֶור גאלאן
72 ,61 ,10 Vert-Galant

 Square du Temple סקּוָאר דּו ָטמְּפל
87 ,76

 Square des סקּוָאר ֶדז ּבאטיניֹול
127 Batignolles

 Square Jehan סקּוָאר ֶז'ָאן ריקטּו
125 Rictus

 Square Georges סקּוָאר ז'ורז' ֶקן
94 Cain

 Square Louis XVI סקּוָאר לואי ֶסז
139

 Square סקּוָאר ליאופולד אשיל
94 Léopold Achille

 Square סקּוָאר סוזן ּבּוִאיסֹון
124 Suzanne Buisson

סקּוָאר שארל־ויקטור לאנגלּוָאה 
89 Square Charles-Victor Langlois

170 Seurat, Georges 'ֶסָרא, ז'ורז
סרטים, ראו קולנוע

 ,13 Sarkozy, Nicolas סרקוזי, ניקולא
53

סתיו בפאריז 16, 17

ע
עוגות 37, 39

 SAMU (סאמּו)  עזרה ראשונה, מוקד
33 ,31

 Cité de עיר האדריכלות והמורשת
 l'Architecture et du Patrimoine

144 ,131
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 ,12 Cité des Enfants עיר הילדים
202 ,198

(ה)עיר הלאומית לתולדות ההגירה 
 Cité Nationale de l'Histoire de

205 l'Immigration
 Cité des עיר המדעים והתעשייה
 ,12 Sciences et de l'Industrie

202 ,198 ,197
 Cité de la Musique עיר המוסיקה

202 ,45
עיתונים 32

ערב השנה החדשה 17

פ
172 Powell, Bud ּפאֶוול, ּבאד

39 patisseries פאטיסרי
Paillard- ּפאָיאר־ִוֶייֶנב, ָאֶדלייד
204 Villeneuve, Adélaïde

 Palais ּפאֶלה אומניסּפֹור
205 ,199 Omnisports

 Palais de Tokyo ּפאֶלה ֶדה טוקיו
147 ,146 ,131

 Palais de la ּפאֶלה ֶדה ָלה ֶדקּוֶברט
137 ,135 ,131 Découverte

 Palais de Chaillot ּפאֶלה ֶדה שאיֹו
142-5 ,24

 Palais du ּפאֶלה דּו לוקסמבור
190 ,183 Luxembourg

 ,101 Palais Royal ּפאֶלה רּואיאל
118 ,112 ,107

16 Famillathlon פאמילאתלֹון
77 Passage Brady פאסאז' ּבראדי

 Passage de פאסאז' ֶדה גראן ֶסרף
87 Grand Cerf

 ,101 ,99 ,40 Les Passages פאסאז'ים
118

 Passerelle des Arts ּפאֶסֶרל ֶדז ָאר
26

 Passerelle ּפאֶסֶרל סימון ֶדה ּבֹובּוָאר
199 Simone de Beauvoir

 Paré, Ambroise ּפאֶרה, ָאמּברּוָאז
67

 Paris פאריז, המרתון של
15 International Marathon

 Paris פאריז, לשכת המידע לתיירים
 Convention and Visitors' Bureau

34
108 Paris Story ּפאריז סטֹורי
פאריז שמתחת לפני הקרקע 

48-9
 ,13 Paris-Plages ּפארי־ּפלאז', חוף

203 ,71 ,68 ,65 ,61 ,59 ,15
 ,13 Paris-Plages ּפארי־ּפלאז', חוף

203 ,71 ,68 ,65 ,61 ,59 ,15
 Parc André פארק אנדרה סיטרואן

 ,199 ,197 ,47 ,13 Citroën
212-13

 ,217 Parc Astérix פארק אסטריקס
226-7

מלונות 247  
 Parc de Bois פארק ֶדה ּבּוָאה ּפרֹו

212 Preau
 Parc des פארק ֶדה ּבּוט שֹומֹון

 ,198 ,197 ,47 Buttes-Chaumont
199

 ,47 Parc de Bercy פארק ֶדה ֶּברסי
205 ,199

 Parc de la פארק ֶדה ָלה ויֶלט
 ,198 ,47 ,45 ,44 ,16 ,12 Villette

204 ,200-203 ,199
 Parc des Princes פארק ֶדה ּפראנס

211
 ,46 Parc Monceau פארק מֹונסֹו

141 ,140 ,135 ,131 ,117
 ,47 Parc Montsouris פארק מֹונסּורי

214 ,199
 Parc Martin פארק מרטין לותר קינג

127 Luther King
פארקי שעשועים

ָאקוואּבּוֶלבאר 212  
גן השעשועים ביער בולון 11, 46,   

208-11 ,199 ,197
דיסנילנד פאריז 16, 217,   

230-33
פארק אסטריקס 217, 226-7  

פארקים וגנים 46-7
גן אנה פראנק 88  

גן השעשועים 197, 199,   
208-11

גני לוקסמבור 11, 12, 16, 46, 173,   
 ,190-91 ,186 ,185 ,184 ,183

207
ז'ארדן אטלנטיק 185, 194,   

195
ז'ארדן ֶדה טּוֶלרי 12, 26, 46, 99,   
 ,117 ,111 ,108 ,106 ,101 ,100

170 ,161 ,138 ,119
ז'ארדן ֶדה ל'אֹוֶטל סאל 95  

ז'ארדן ֶדה ּפלאנט 46, 165, 167,   
181 ,180

ז'ארדן ֶדה שאנז ֶאליֶזה 108, 135,   
136

ז'ארדן דּו טרֹוקאֶדרֹו 46, 145  
ז'ארדן דּו ּפאֶלה רּואיאל 112  

ז'ארדן דּו ּפֹור ֶדה ל'ָארֶסנאל 93  
ז'ארדן טינֹו רֹוסי 177  

ז'ארדן קתרין לאּבּוֶרה 162  
יער בולון 13, 46  

יער ואנסן 11, 13, 46, 199, 204  
ֶלה ז'ארדן ֶדה ֶסאּול 210  

מוזיאון קלּוני 177  
מוזיאון רציף ּבראנלי 156  

סקּוָאר דּו ֶור גאלאן 10, 72  
סקּוָאר דּו ָטמְּפל 87  

פארק אנדרה סיטרואן 13, 47, 197,   
212-13 ,199

פארק אסטריקס 217, 226-7  
פארק ֶדה ּבּוָאה ֶּפרֹו 212  

פארק ֶדה ּבּוט־שֹומֹון 47, 197, 198,   
199

פארק ֶדה ֶּברסי 47, 199, 205  
פארק ֶדה ָלה ויֶלט 12, 16, 44, 45,   

204 ,200-203 ,199 ,198 ,47
פארק מֹונסֹו 46, 117, 131, 135,   

141 ,140
פארק מֹונסּורי 47, 199, 214  
פארק מרטין לותר קינג 127  

פֹונֶטנּבלֹו 236-7  
ּפלאס אנרי גאלי 97  
ּפלאס ּבאטיניֹול 127  

ּפלאס ֶּברליֹוז 126  
ּפלאס ד'ָאז'אקסיֹו 161  

ּפלאס ֶדה וֹוז' 75, 76, 90-93  
ּפלאס דֹופין 71, 72  

ּפלאס ֶז'ָאן ריקטּוס 125  
ּפלאס ז'ורז' קאן 94  
ּפלאס לואי ֶסז 139  

ּפלאס ליאופולד ָאשיל 94  
ּפלאס מֹונתֹולֹון 117  

ּפלאס סוזן ּבּוִאיסֹון 124  
פראנס מיניָאטּור 223, 225  

קּור דּו מּורֶייה 173  
שאטֹו ֶדה מאלֶמזֹון 199, 212  

שאן ֶדה מארס 46, 149, 150, 151,   
161 ,156 ,155

 Poincaré, ּפּוָאנקאֶרה, ֵריימֹון
139 Raymond

 Foire פּוַאר דּו טרֹון, יריד שעשועים
14 du Trône

 ,114 Faubourg 13 פֹוּבּור טרּוָאזֶיים
130

 ,184 ,39 Poilâne ּפּוַאלאן, מאפייה
185

 Pompon, ּפֹומּפֹון, פרנסואה
170 François

 Pompidou, Georges 'ּפֹומּפידּו, ז'ורז
69 ,53

ִאיל סן־לואי 68, 69  
כביש הטבעת ֶּפריֶפריק   

199 Périphérique
מרכז ּפֹומּפידּו 80  

66 Pont au Double ּפֹון אֹו דּוְּבל
24 Pont Bir-Hakeim ּפֹון ּביר־ָאֶקם
24 Pont de Grenelle ּפֹון ֶדה גֶרֶנל

 Pont de la ּפֹון ֶדה ָלה טּורֶנל
27 Tournelle

 Pont de la ּפֹון ֶדה ָלה קונקורד
26 ,24 Concorde

26 Pont de Sully ּפֹון ֶדה סּולי
107 ,73 ,12 Pont des Arts ּפֹון ֶדז ָאר

72 ,60 ,59 ,26 Pont Neuf ּפֹון ֶנף
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 Place Igor ּפלאס איגור סטראווינסקי
82 Stravinsky

17 Place Gambetta ּפלאס גאמֶּבָטה
 ,75 Place des Vosges 'ּפלאס ֶדה וֹוז

90-93 ,76
 65 Place ּפלאס ֶדה ל'אֹוֶטל ֶדה ויל

de l'Hôtel de Ville
 Place de la ּפלאס ֶדה ָלה ּבאסטי

97 ,93 ,76 ,75 Bastille
 Place de la ּפלאס ֶדה ָלה מדלן

139 ,38 ,13 Madeleine
 Place de la ּפלאס ֶדה ָלה קונקורד

138 ,130 ,15 Concorde
 Place du Tertre ּפלאס דּו ֶטרְטְר

124
 ,71 ,61 Place Dauphine ּפלאס דֹופין

72
 ,101 Place Vendôme ּפלאס ואנדום

111
 Playmobil ּפֵליימֹוּביל פאנפארק

223 Funpark
185 ,131,184 ,42 ,41 FNAC פנאק
 ,184 ,183 ,48 Panthéon פנתיאון

191 ,186-9 ,185
 Fête des פסטיבל גני טּוֶלרי

15 Tuileries
פסטיבל האמנויות קּוֶלה דּוס 

45 ,44 Festival Coulée Douce
15 Fête du Pain פסטיבל הלחם

 Fête de la פסטיבל המוסיקה
45 ,15 Musique

17 Fête des Rois פסטיבל המלכים
 Festival d'Automne פסטיבל הסתיו

16
 Mon (ה)פסטיבל הראשון שלי
45 ,44 ,16 Premier Festival

 Fête au Bois de פסטיבל יער בולון
16 Boulogne

פסטיבלים 14-17
Pasteur, Louis ָּפסֶטר, לואי

מוזיאון 183, 185, 195  
 Statue of Liberty פסל החירות

213
86 Pascal, Blaise ָּפסָקל, ּבֶלז

 Pepin, King of ֶּפּפין, מלך הפרנקים
66 the Franks

 ,43 ,42 Printemps ּפראנטאן, כלבו
101

 France Miniature פראנס מיניָאטּור
225 ,223

 ,108 Perrault, Charles ֶּפרֹו, שארל
214 ,109

234 ,217 Provins ּפרֹובאן
בד־אנד־ברקפסט 247  

140 Proust, Marcel ּפרּוסט, מרסל
פרחים

שוק הפרחים והציפורים 61, 67  

 Fontaine פֹונֶטן איגור סטראווינסקי
77 Igor Stravinsky

 Fontaine פֹונֶטן ֶדה ל'אֹוּבֶזרָבטּוָאר
191 ,190 de l'Observatoire

190 Fontaine Médicis פֹונֶטן ֶמדיצ'י
 ,217 ,13 Fontainebleau פֹונֶטנּבלֹו

236-7
מלונות 247  

 Fouquet, Nicolas פּוֶקה, ניקולא
235 ,234

188 Foucault, Léon פּוקֹו, ליאון
 Foucault's המטוטלת של פּוקֹו  

86 Pendulum
 Forum des Images 'פֹורּום ֶדז אימאז

45 ,44
87 Porte St-Denis ּפֹורט סן ֶדני

 Foch, פֹוש, המרשל פרדינאן
151 ,144 Marshal Ferdinand

 ,53 Pétain, Marshal ֶּפטאן, המרשל
135

 Petit ְּפטי טריָאנֹון, שאטֹו ֶדה ֶורסאי
 Trianon, Château de Versailles

221
 ,131 ,130 Petit Palais ְּפטי ּפאֶלה

136 ,135
66 ,60 Petit Pont ְּפטי ּפֹון

פטריות 49, 215
80 Piano, Renzo ּפיָאנֹו, ֶרנצֹו

204 Piaf, Edith פיאף, אדית
 Pei, I ֵּפיי, אי.אם. (ִאיֹו מינג), אדריכל

104 M
 Philippe de פיליפ ֶדה ואלּוָאה

50-51 Valois
 Philippe le Bel, פיליפ היפה, המלך

211 ,87 ,70 ,27 King
פיליפ מאֹורֵליָאן, דוכס שארְטר 

 Philippe d'Orléans, Duke of
140 Chartres

Philippe- פיליפ־אוגוסט, המלך
235 ,97 ,50 Auguste, King

חומות העיר 76, 189  
ֶלה ָאל 82  

לובר 26  
228 Pissarro, Camille ּפיסארֹו, קאמי

 ,125 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
193 ,172

מוזיאון פיקאסו 77, 95  
 statue of פסלו של גיֹום ָאּפֹוליֶנר  

167 Guillaume Apollinaire
ציור קיר בבניין אונסק"ו 151, 156  

ציורים גנובים 147  
 Picabia, Francis ּפיָקּבָייה, פרנסיס

126
 ,88 Flamel, Nicolas פלאֶמל, ניקולא

89
 Place Adolphe ּפלאס אדולף ֶשריּו

195 Chérioux

ֶּפרמאנטֶייה, אנטואן אוגוסטין 
 Parmentier, Antoine Augustin

161
 François I, פרנסואה הראשון, המלך

236 ,105 ,51 King
פשע 31

צ
202 L'Argonaut (ה)צוללת ָארגֹונֹו

צוללת
ל'ָארגֹונֹו 202  

 The Da Vinci Code צופן דה וינצ'י
191 ,105

צמחונים 37
צעצועים, חנויות 42-3

111 Chaplin, Charlie צ'פלין, צ'רלי
צפרות

ָלה גראנד וֹולֶייר 210  
שוק הפרחים והציפורים 67  

ק
 Caveau des קאבֹו ֶדז אּוּבִלֶייט

179 Oubliettes
 Catelan, Arnould קאֶטלאן, ָארנֹו ֶדה

211 de
172 Camus, Albert קאמי, ָאלֶּבר

 Carrousel du קארּוֶסל דּו לובר
40 Louvre

קארטֶייה לאטאן  (הרובע הלטיני) 
178 ,165-7 Quartier Latin

מלונות 242-3  
קוביזם 95

160 Cotte, Robert de קֹוט, רֹוֶּבר ֶדה
 Choltitz, קֹולטיץ, גנרל דיטריך פֹון

194 ,53 General Dietrich von
קולנוע 44, 45

 Walt Disney אולפני וולט דיסני  
233 ,230 Studios

 Le הקולנוע באוויר הפתוח  
16 Cinéma en Plein Air

202 La Cinaxe ָלה סינאקס  
 La ָלה סינמטק פראנֶסז  

 ,45 ,44 Cinémathèque Française
205

 Les Etoiles du ֶלז ֶאטּואל דּו ֶרקס  
117 Rex

 ,129 ,107 ,11 Cinéaqua סיֶנָאקָווה  
144 ,131

 Comédie Française קומדי פראנסז
112

קונסוליות 33
 ,59 ,27 Conciergerie (ה)קונסֶיירֶז'רי

70-71 ,61 ,60
151 Cour d'Honneur קּור ד'אֹוֶנר

173 Cour du Mûrier קּור דּו מּורֶייה
 ,83 ,48 Catacombes (ה)קטקומבות

215 ,214 ,197 ,192
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45 Kiosque Théâtre קיֹוסק ֵתיָאְטר
קיץ בפאריז 15-16, 17

15 L'Eté du Canal קיץ לצד התעלה
 ,151 Le Mur de la Paix קיר השלום

156
 ,185 ,68 Curie, Marie קירי, מארי

188
189 ,184 Musée Curie מוזיאון  

189 Curie, Pierre קירי, פייר
105 Clouet, Jean קלּוֶאה, ז'אן

 Clovis, קלֹוביס, מלך הפראנקים
50 King of the Franks

162 Claudel, Camille קלֹוֶדל, קאמי
 Clemenceau, 'קלמנסו, ז'ורז

223 ,67 Georges
קמפינג

ֶורסאי 246  
קניות 40-43

אוכל ומשקאות 38  
אזור גני לוקסמבור 191  

אזור האנוואליד 161  
אזור הפנתיאון 189  

אזור הקונסֶיירֶז'רי 71  
אזור מגדל אייפל 155  

אזור מוזיאון אורֵסה 170  
אזור מוזיאון גֶרוואן 117  

אזור מוזיאון האומנויות והמלאכות   
87

אזור מוזיאון קלּוני 177  
אזור מרכז ּפֹומּפידּו 81  

אזור נוטרדאם 65  
אזור סאקֶרה ֶקר 123  

אזור ּפאֶלה ֶדה שאיֹו 145  
אזור פארק ֶדה ָלה ויֶלט 203  

אזור ּפלאס ֶדה וֹוז' 93  
אזור שער הניצחון 135  
דיסנילנד פאריז 232-3  

פארק אסטריקס 227  
פֹונֶטנּבלֹו 237  

שאטֹו ֶדה ֶורסאי 223  
שעות פתיחה 32, 40  

קסמים
 Musée de la מוזיאון הקסמים  

96 Magie
קפה 38, 113, 173

166 Café de Flore קפה דה פלֹור
 Austerlitz, (1805)  קרב אוסטרליץ

134 Battle of
 Crypte קריפטה ארכיאולוגית

177 ,65 ,59 ,48 Archéologique
 Charlemagne, קרל הגדול, הקיסר

106 ,50 Emperor
פסלו 60, 66  

 Charles קרל מרטל, מלך הפרנקים
50 Martel, King of the Franks

 Carnaval de (ה)קרנבל של פאריז
17 Paris

36 crêperies קרפים
קרקסים 44-5

 Le Cirque de Paris סירק דּו ּפארי  
45

 Cirque קרקס דיאנה מֹוֶרנֹו ּבֹורמאן  
45 ,44 Diana Moreno Bormann

 Cirque קרקס החורף ּבּוליֹון  
45 ,44 d'Hiver Bouglione

 ,44-5 Cirque Pinder קרקס ּפאנֶדה  
205

קתדרלות ראו כנסיות וקתדרלות
קתדרלת סנט אלכסנדר נייבסקי 

 St-Alexandre Nevsky Cathedral
141

 Catherine de קתרין ֶדה ֶמדיצ'י
109 ,73 Médici

ר
229 Ravoux, Adeline ראבּו, ָאֶדלין

224 Rambouillet ראמּבּוֶיה
מלונות 247  

 Chinese New ראש השנה הסינית
17 Year

205 Rabin, Yitzak רבין, יצחק
22 arrondissements רבעים

40 Rue Brea רּו ּבֶרָאה
 Rue de רּו ֶדה מֹונמֹוראנסי

88 Montmorency
167 Rue du Fouarre רּו ֶדה פּוָאר

 Rue des רּו ֶדה פראן ּבּורז'ּוָאה
77 Francs Bourgeois

 ,75 Rue des Rosiers רּו ֶדה רֹוזֶייה
96 ,77 ,76

 ,101 Rue de Rivoli רּו ֶדה ריבֹולי
109

 ,184 ,183 ,40 Rue Vavin רּו ואבאן
191 ,185

125 ,100 Rue Lepic רּו ֶלּפיק
77 Rue Montorgueil רּו מֹונטֹורֵגיי
179 Rue Mouffetard רּו מּופטאר
Rue St-Louis- רּו סן־לואי־ָאן־ל'איל

61 en-l'Ile
 Royaumont, רּוָאיֹומֹון, ָאֶּבה ֶדה

228 Abbaye de
רּוָאסי שארל דה גול, נמל התעופה 

 Roissy Charles-de-Gaulle Airport
18

 Robespierre, רֹוֶּבסּפֶייר, מקסימיליאן
214 ,157 ,70 ,55 Maximilien

 Robert, 'רֹוֶּבר, אלן, ’איש העכביש
193 'Alain ‘Spiderman

80 Rogers, Richard רוג'רס, ריצ'ארד
 ,69 Rodin, Auguste רודן, אוגוסט

193
 ,150 ,149 Musée Rodin מוזיאון  

171 ,162 ,151
69 Ravaillac ָרוואיאק

רוטשילד, הברונית אלן ֶדה 
 Rothschild, Baronne Hélène de

147
רולבליידס 22, 23

רומאים 50
 Arènes de Lutèce ָאֶרן ֶדה לּוֶטס  

189 ,178 ,177 ,165
פארק אסטריקס 226  

177 Rossi, Tino רֹוסי, טינֹו
 Rivière Enchantée ריִבֶייר ָאנָשנֶטה

210
Ritz ריץ, מלון

סיין, תצפית על 24-7  
שיעורי בישול 39  

 Richelieu, רישלייה, החשמן
113 ,112 ,92 ,51 Cardinal

רכבות, החברה הצרפתית 19, 20, 21 
SNCF

רכבת 19, 20
19 TGV ֶט.ֶז'.ֶו  

19 Thalys תאלי, רכבת  
20 RATP רכבת

20 ,19 ,18 RER רכבת פרברים
 Reynaud, Charles ֶרנֹו, שארל אמיל

117 Émile
 Renoir, רנואר, פייר־אוגוסט

170 ,125 ,108 Pierre-Auguste
61 Quai de Bourbon רציף ּבּורּבֹון  
 Quai Montebello רציף מונֶטֶּבלֹו  

61
 Quai de la רציף ֶמז'יְסרי  

67 Mégisserie

ש
 ,77 Chagall, Marc שאגאל, מארק

228 ,193 ,192 ,89 ,81
 Château d'Auvers שאטֹו ד'אֹוֶבר

228
 Château שאטֹו ֶדה ּבלאנדי־ֶלה־טּור

235 de Blandy-les-Tours
 Château de שאטֹו ֶדה ואנסן

205 Vincennes
 Château de שאטֹו ֶדה וֹו־ֶלה־ויקֹונט

234-5 ,14 Vaux-le-Vicomte
 Château de שאטֹו ֶדה ֶורסאי

220-23 ,217 ,13 ,12 ,11 Versailles
נסיעה לאתר 20  

 Château de שאטֹו ֶדה מאלֶמזֹון
212 ,199 Malmaison

 Château de שאטֹו ֶדה ראמּבּוֶיה
224 Rambouillet

 Château de Thoiry שאטֹו ֶדה תּוָארי
224

שאמְּבר ד'אֹוט  (בד־אנד־ברקפסט) 
35 chambres d'hôtes

שאמּפֹוליֹון, ז'אן פרנסואה 
107 Champollion, Jean François
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 ,16 Champ-de-Mars שאן ֶדה מארס
161 ,156 ,155 ,151 ,150 ,149 ,46

 ,11 Champs-Elysées שאנז ֶאליֶזה
128-33

מלונות 240-42  
קניות 40  

שאֶּפל נֹוטרדאם ֶדה ָלה ֶמדאי 
 Chapelle Notre-Dame מיראקּוֶלז
163 de la Médaille Miraculeuse

 Charles V, שארל החמישי, המלך
70 King

 Charles the Fair, שארל היפה, המלך
50 King

 Charles X שארל העשירי, המלך
181 ,97 ,52 King

 Charles the שארל הקירח, המלך
106 Bald, King

 Charles VII, שארל השביעי, המלך
111 King

 Charles the שארל התם, המלך
73 Simple, King

 Charles IX, שארל התשיעי, המלך
73 King

שגרירויות 33
 Mémorial de שואה, המרכז לזיכרון

96 ,76 la Shoah
שווקים 13, 38, 39, 42

140 Chopin, Frédéric שופן, פרדריק
 Marché Edgar שוק אדגר קיֶנה

185 ,42 ,38 Quinet
 Marché aux Timbres שוק הבולים

131 ,40
 Marché שוק הפרחים והציפורים
67 ,61 aux Fleurs et Oiseaux

 Marché שוק הפשפשיםשל ואנְב
215 ,197 aux Puces de Vanves

 Marché שוק הפשפשים של סן אּוָאן
 ,197 ,42 aux Puces de St-Ouen

206
206 Marché Serpette שוק ֶסרֶּפט

 Marché שוק ּפֶרזידאן ווילסֹון
38 Président Wilson

38 Marché Raspail שוק ראסּפאי
 Marché (ה)שוק של ּפֹורט ֶדה ואנְב

42 de la Porte de Vanves
שוקולד 39

117 Choco-Story שֹוקֹו־סטֹורי  
שוקי פשפשים

 Marché aux Puces de שוק ואנְב  
215 ,197 Vanves

 Marché aux Puces שוק סן אּוָאן  
206 ,197 ,42 de St-Ouen

שטיחי קיר, המפעל המלכותי גוּבלאן 
180

שטפונות 25
שטרות כסף 31

שיט בתעלות 29

 Canal de קאנאל ֶדה ל'אּורק  
203 ,199 ,15 l'Ourcq

 Canal St-Martin קאנאל סן מרטן  
203 ,198

שיט
בנהר הסיין 28-9  

בתעלות 29  
 Shakespeare & .שייקספיר אנד קו

66 ,61 ,41 .Co
שיעורי בישול 39

53 Chirac, Jacques שיראק, ז'אק
שמרטפות 33

שעווה, פסלים
מוזיאון גֶרוואן 99, 114-17  

שעון 33
שעות פתיחה 32

בנקים ומשרדי חלפנות 31, 32  
חנויות 32, 40  

 ,10 Arc de Triomphe שער הניצחון
211 ,132-5 ,130 ,129 ,21 ,16 ,13
 Arc de שער הניצחון של הקארּוֶסל

 ,104 ,101 Triomphe du Carrousel
108

ת
תחבורה 18-23

אוטובוס 18, 20  
אוטובוסים בינמדינתיים 19  

ביטוח נסיעות 30  
חשמליות 20  
טיסה 18-19  
כרטיסים 21  

מוניות 21, 23  
מטרו 20-21, 49  

רולרבליידס 22, 23  
רכבת 19, 20  

שיט 28-9  
תחביבים, קניות 40

 Gare d'Austerlitz תחנת אֹוסֶטרליץ
19

תחנת האוטובוסים הבינלאומית 
 Gare Routière פאריז־גאלֶייני

 Internationale de Paris-Gallieni
19

 Gare תחנת מֹונּפארנאס
193 Montparnasse

תיאטרון 44, 45
 Le Théâtre ֶלה ֵתיָאְטְר דּו ז'ארדן  

210 du Jardin
 Théâtre Guignol ֵתיָאְטְר גיניֹול  

210 ,136 ,131
 Théâtre de ֵתיָאְטְר ֶדה ל'ֶאסאיֹון  

45 ,44 l'Essaïon
 Théâtre du ֵתיָאְטְר דּו ז'ימנאז  

45 ,44 Gymnase
 Théâtre du ֵתיָאְטְר דּו שאֶטֶלה  

45 Châtelet

 Théâtre Dunois ֵתיָאְטְר דּונּוָאה  
45 ,44

תיאטרון הבובות המכאניות   
86 Théâtre des Automates
תיאטרון הבובות של פאריז   

 Théâtre des Marionnettes de
190 ,47 Paris
תיאטרוני בובות

 Guignol du גיניֹול בגן השעשועים  
47 Jardin d'Acclimatation

 Guignol au גיניֹול בפארק פלֹוראל  
47 Parc Floral

 Guignol de Paris גיניֹול ֶדה ּפארי  
47

 Guignols גיניֹול ֶדה שאנז ֶאליֶזה  
47 des Champs-Elysées

 Marionnettes ָמריֹוֶנט ֶדה מֹונסּורי  
47 de Montsouris

ָמריֹוֶנט דּו לוקסמבור   
 Marionnettes du Luxembourg

47
ָמריֹוֶנט דּו שאן ֶדה מארס   

Marionettes de Champs-de-
156 ,150 Mars

 Théâtre Guignol ֵתיָאְטְר גיניֹול  
210 ,136 ,131

(ה)תערוכה העולמית של פאריז  
 Exposition Universelle (1900)

154 ,146 ,137 ,136

שמות מסחריים
אוויס 23 

אייר פראנס 18, 19 
אייר קנדה 18, 19 

אמריקן איירליינס 18, 19
אמריקן אקספרס 31, 33

באדג‘ט 23
בריטיש איירווייז 18, 19

דלתא 18, 19
 Drugstore דראגסטור ּפּוּבליסי

 129 ,10 Publicis
הרץ 23

ויזה 31, 33
יונייטד איירליינס 18, 19

יורוליינס 19
יורוסטאר 19
יורופקאר 23

129 ,39 ,37 ,13 Ladurée לאדּוֶרה
 Lafayette Gourmet לאפאֶייט גורמה

39 ,38
 ,44 Le Point-Virgule ֶלה ּפּוָאן וירגּול

45
מסטרקארד 31, 33

קוואנטאס 18, 19
קונטיננטל 18, 19

 45 ,44 Café d’Edgar קפה ד‘ֶאדגאר
ריינאייר 18, 19
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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

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 ,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
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