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12/03/10 - Paris Pass ? Ingyen tömegközlekedés, Ingyenes belépés Párizs 60 nevezetességéhez

? Paris Pass (Párizs Pass)
A Paris Pass egy olyan elektronikus plasztik kártya, amely a hasznos
szolgáltatásokon kívül, rengeteg akció és extra kedvezmény mellett, segíti a Párizs
városába látogatókat. Ingyenes és soron kívüli belépést biztosít, több mint 60
párizsi nevezetesség (múzeum, emlékm?, galéria, látványosság) megtekintéséhez.
A Paris Pass által ingyenesen meglátogatható attrakciók között olyan népszer?
nevezetességek szerepelnek, mint az Eiffel-torony (Tour Eiffel), a Diadalív (Arc de
Triomphe), a Notre-Dame székesegyház, a Panthéon, a Montparnasse-torony (Tour
Montparnasse), a Louvre Múzeum (Musée du Louvre), vagy a Versailles-i kastély
(Cháteau de Versailles). A Paris Pass a párizsi nevezettességek és látványosságok
díjtalan meglátogatásán kívül, még a tömegközlekedési eszközök ingyenes
használatára is feljogosít a kártya lejártáig. Korlátlan utazást biztosít az 1-3. zónán
belül (lefedi Párizs központját), a párizsi metró, a RER hálózat (gyorsvasút-hálózat),
a buszok, villamosok, az SNCF Overland el?városi vonatok, és a Montmartre Sikló
használatakor. A Paris Pass megvásárlása mellé ingyen jár egy 3 nyelven elérhet?,
több mint 120 oldalas útikönyv (Guidebook), amely tartalmazza a nevezetességek
nyitvatartási idejét és megközelítését.

A Paris Pass el?nyei:

• Ingyenes belépés, több mint 60 nevezetességhez és
látványossághoz
• Ingyenes tömegközlekedés (korlátlan utazás az 1-3. zónán belül)
• Sorban állás nélküli belépés, amellyel sok id? takarítható meg
• Rengeteg akció és extra kedvezmény
• Ingyen útikönyv (Guidebook) jár mellé
• Több mint 150 euró takarítható meg a megvásárlásával
• Pénzvisszafizetési garancia
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A Paris Pass kártya a megvásárlástól számítva 12 hónapig
használható fel, és az els? használatba vételkor aktiválódik. Online
rendelés esetén van lehet?ség a postai kézbesítés igénylésére, de
ennek átfutási ideje 3-5 munkanap, és plusz díjazása van (kb. 4 euró).
Párizsban az állami múzeumokba (Louvre, Orsay) ingyenes a
belépés, a 26 éves kor alattiaknak, akik az EU tagországaiból
érkeznek, ezért ezeken a helyszíneken nem kell a Paris Pass kártyát
használni.

Olcsó szállások Párizs városában ? Szálloda, Motel, Hostel, Apartman

Top 10 attrakció:
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1. Versailles-i kastély (Palace of Versailles)
2. Hajókirándulás a Szajna folyón (Bateaux Parisiens River Cruise)
3. Diadalív (Arc de Triomphe)
4. Louvre Múzeum (Louvre Museum)
5. Notre-Dame székesegyház (Towers of Notre Dame)
6. Borkostolás (Ó Cháteau Wine Tasting)
7. Orsay Múzeum (Orsay Museum)
8. Montparnasse-torony (Tour Montparnasse)
9. Buszos városnézés (Paris Bus Tour)
10. Grévin Viasz Múzeum (Grevin Wax Museum)

Párizsi attrakciók teljes listája: All Attractions

Olcsó fapados repül?jegy Párizs városába ? Wizz Air, easyJet, Ryanair

? Paris Pass Árai
Az alább feltüntetett árak is mutatják, hogy 3-4 nevezettesség meglátogatása, és
néhány tömegközlekedési eszköz használata után, már megtérül a Paris Pass ára.

Feln?tt kártya árak:

• 2 napos ? 97 euró
• 4 napos ? 139 euró
• 6 napos ? 169 euró

Tinédzser kártya árak (12-17 éves korig):

• 2 napos ? 54 euró
• 4 napos ? 74 euró
• 6 napos ? 84 euró

Gyermek kártya árak (4-11 éves korig):
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• 2 napos ? 29 euró
• 4 napos ? 38 euró
• 6 napos ? 48 euró

Hivatalos weboldal és rendelés: Paris Pass
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