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În acest ghid mic veţi găsi toate informaţiile despre 
principalele mijloace de transport urbane și extra ur-
bane, publice și private ale capitalei franceze. Vom 
trata autobuzele publice, autobuzele de noapte, auto-
buzele turistice, metroul și RER, taxiurile publice și 
private și multe altele.
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Taxi în Paris
Taxiuri Private și Taxiuri Publice  

Care este diferenţa dintre un taxi privat și un taxi public? Dife-
renţa substanţială constă în tariful acestora. Primul este un 
serviciu privat la un cost fix, care poate fi rezervat în avans de 
la aeroport către hotel, Disneyland Paris sau orice altă desti-
naţie solicitată de client. În schimb, taxiul public, foarte util 
pentru călătoriile în oraș, este sistemul de taxi parisian cu un 
tarif calculat în funcţie de timp și distanţă. În mod special 
noaptea dacă doriţi să călătoriţi mai în siguranţă, este reco-
mandat să rezervaţi un taxi public, dar vă reamintim că acesta 
nu este recomandat pentru transferurile spre sau disnpre aero-
port, deoarece de cele mai multe ori șoferii de taxi public aleg 
adesea traseuri mai aglomerate și mai lungi.

Cum să rezervați un taxi?

Soluţiile sunt diferite: prin telefon (dacă nu aveţi probleme cu 
limba franceză), prin aplicaţia taxi, direct din staţiile de taxi 
sau ca în filme dacă sunteţi foarte norocoși: ridicaţi braţul și 
opriţi primul taxi disponibil! Această ultimă posibilitate este 
aproape imposibilă, dar în orice caz puteţi vedea imediat dacă 
un taxi este liber sau ocupat în baza semnalului luminos 
prezent pe taxiurile pariziene. Lumina "Taxi Parisien" va fi ver-
de în cazul unui taxi liber și roșie în cazul unui taxi deja rezer-
vat. Simplu în teorie, mai dificil în practică încat veţi nota că 
majoritatea taxiurilor au lumina roșie, deci ocupate. Sfatul no-
stru pentru a obţine mai ușor un taxi este prin de a descărca 
gratuit aplicatia "Paris Taxi". În acest fel puteţi rezerva taxiul 
cel mai apropiat de poziţia dvs., și nu este esenţial să cu-
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noașteţi limba franceză, iar în acest mod evitaţi costurile ape-
lurilor telefonice (de 0,15 cenţi pe minut).

Tarife taxiuri pariziene

Costul total al serviciului constă parţial din costuri fixe (2,40€ 
pornirea din momentul apelului +  1€ pentru fiecare bagaj ) și, 
parţial, de costuri variabile în funcţie de zonă, de distanţa par-
cursă și de timpul de călătorie. Costurile variabile se calcu-
lează în funcţie de zona și de momentul în care urmează să se 
efectueze transportul.

 •Tariful 1: de la 10:00 la 17:00 (în timpul săptămânii), 
0,96 € / kilometru;

 •Tariful 2: în timpul săptămânii de la ora 17.00 la ora 
22.00, duminica și de sărbătorile legale de la ora 07.00 până 
la miezul nopţii, 1,21 € / kilometru;

 •Tariful 3: sâmbătă de la miezul nopţii până la 07.00 di-
mineaţa, 1.47 € / kilometru.

Dar cea mai mare parte a costului este evident dată de timpul 
de călătorie și de trafic.

Cum să rezervați un taxi la un cost fix?

Traficul parizian este într-adevăr îngrijorător și dacă nu găsiţi 
un șofer onest, de multe ori costul poate fi umflat cu ușurinţă 
în taxiurile publice. Din fericire există o modalitate de a cu-
noaște în avans preţul transportului și de a nu avea surprize 
finale neplăcute asupra costurilor. Puteţi să cunoașteţi în 

avans costul transferului dvs. prin rezervarea unui Taxi Privat 
din unul din aeroporturile Parisului prin Taxileader.net. De 
fapt, în ceea ce privesc călătoriile de la aeroporturile din Paris 
sau spre atracţii precum Versailles sau Fontainebleau, este po-
sibil să rezervaţi un taxi privat la un cost fix. În acest caz, pu-
teţi face o rezervare fie la telefon (fără costuri de apel), fie onli-
ne. Pentru a depăși problemele limbajului, Taxileader oferă 
servicii clienţilor în limba română, de luni până vineri, între 
orele 9:00 și 18:00. Transportul are un cost fix, nu variază în 
funcţie de trafic și poate fi blocat în momentul rezervării.

Rezervarea online este disponibilă 24 din 24 și este, fără îndoi-
a l ă , c e a m a i u ș o a r ă ș i m a i r a p i d ă c a l e : 
https://www.tour.taxileader.net/ro/paris/transporturi-paris/
taxi-public.html
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Navete Paris
Navete Aeroporturi Paris

Pentru vacanţele mult așteptate, alegeţi confortul fără a re-
nunţa la economii: călătoriţi cu naveta spre și dinspre toate ae-
roporturile din Paris. Vacanţă în Disneyland Paris? Nici o pro-
blemă! Naveta vă transportă chiar și la cazarea din Disneyland 
și puteţi începeţi vacanţa fără griji. Uitaţi de călătoriile greoaie 
cu transportul public, mijloacele de transport și efortul de a vă 
căra bagajele dintr-o parte a alta a orașului: vă puteţi permite 
să fiţi conduși direct la cazarea din Disney de către un șofer cu 
experienţă care cunoaște orașul.

Cum funcționează serviciul de navete 

Serviciul este extrem de simplu: un șofer profesionist va aștep-
ta pasagerii în faţa punctului de informare și îi va însoţi spre 
cazare sau la destinaţia solicitată în momentul rezervării. În 
acest mod, bagajele, mijloacele de transport în comun, staţiile 
de autobuz sau de metrou nu vor mai fi o problemă, pentru a 
ajungeţi la destinaţia dorită. Cum recunoașteţi șoferul? El 
însuși vă va cere numele rezervării văzându-vă la punctul de 
informare. Nu este necesar să printaţi rezervarea, ci doar să 
confirmaţi numele rezervării.  

Beneficiile Navetei

• Economisiți timp: un șofer vă așteaptă în faţa punctului 
de informaţii al teminalului de sosire;;

• Economisiți bani: partajaţi călătoria cu alţi pasageri (ma-
xim 8);
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•  Cost fix: preţul nu variază în funcţie de timpul sau kilome-
trajul parcurs;

•  Transport până la cazare: de la aeroport până la cazare 
și viceversa;

• Disponibil în fiecare zi: disponibil și în zilele de sărbătoa-
re, de la 05:00 la 21:30.

Orar și tarife 

Serviciul de navete este disponibil atât în timpul săptămânii, 
cât și în timpul sărbătorilor, între orele 05:00 și 21:00. Tansfe-
rul cu naveta este valabil chiar și cu un singur pasager la bord 
și nici o taxa în plus. Costul fix înseamnă garantarea transfe-
rului la un preţul blocat, indiferent de trafic și condiţiile rutie-
re. Pentru a calcula un cost, completaţi gratuit formularul de 
pe această pagină. Călătoriţi în familie veţi economisi, iar cu 
mai mulţi pasageri la bordul navetei, cu atât mai mult preţul 
scade.

Cum să rezervați naveta?

Garantăm toate rezervările efectuate cu cel puţin 24 de ore 
înainte de transfer. Serviciul nostru garantează transferul 
chiar și cu un singur pasager la bord! Minivanul are 8 locuri, 
însă, având în vedere cererea ridicată, se poate întâmpla să 
călătoriţi cu un al doilea minivan sau să călătoriţi chiar și sin-
gur. Pentru a bloca o rezervare, trebuie să plătiţi un mic depo-
zit cu cardul de credit. 

Garantăm că metodele de plată online și prin telefon sunt pro-
tejate și confidenţiale. Trimitem imediat un e-mail cu privire 
la procesarea datelor și o chitanţă de plată. Într-un timp scurt, 
veţi primi un e-mail suplimentar în care veţi găsi confirmarea 
rezervării, numărul de urgenţă care poate fi contactat în caz 
de întârzieri sau anulări de zbor, rezumatul rezervării și infor-
maţii pentru a ajunge la punctul de întâlnire cu șoferul.

Rezerva ţ i naveta prin completarea formularului: 
https://www.tour.taxileader.net/ro/paris/transporturi-paris/
navete-aeroporturi.html
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Autobuze Paris
Autobuz de zi: serviciu diurn

 Autobuze de zi sunt într-adevăr numeroase și se răspândesc 
într-un mod capilar prin întregul orașul. Se preferă adesea au-
tobuzul nu metroul, pentru că aveţi posibilitatea de a putea co-
borî mult mai aproape de locurile pe care doriţi să le vizitaţi. 
De exemplu, dacă doriţi să ajungeţi la Champs de Mars din 
Cartierul Latin, în loc să faceţi o escală cu metroul, puteţi ale-
ge numărul de autobuz 85, care se va opri la câţiva pași de Tur-
nul Eiffel. Din păcate, nu toate staţiile de autobuz dispun de o 
hartă cu traseul fiecărei linii, dar puteţi descărca utila apli-
caţie de mai jos. Prin descărcarea aplicaţiei, aveţi posibilitatea 
să verificaţi în timp real sosirea următorul autobuz și să vă or-
ganizaţi călătoriile într-un mod extrem de simplu: 
https://www.ratp.fr/en/visite-paris/english/visiting-paris-an
d-its-surrounding-areas 

Autobuzul de noapte: Noctiliens

Metroul din Paris funcţionează zilnic de la ora 5 dimi-
neaţa până la miezul nopţii; Sâmbăta noaptea va rămâne de-
schis până la ora 02:00 . Dacă intenţionaţi să rămâneţi în afa-
ra orelor de metrou, să mergeţi la dans sau să vedeţi spectaco-
le de cabaret, va fi util să știţi că în aceste cazuri puteţi lua au-
tobuzul de noapte sau puteţi apela un Taxi Public. Autobuzul 
de noapte rulează între orele 00:30 și 05:30, acoperind inter-
valul de timp în care metroul sau RER sunt închise. 
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Costuri Bilete mijloace de transport Paris 

În general, costul biletelor este același atât pentru autobuze, 
metrou și RER. Preţul variază în funcţie de zonă, dar de obicei 
un turist care intenţionează să viziteze capitala este interesat 
să se deplaseze în zona A. Biletele pot fi achiziţionate la intra-
rea în staţiile de metrou și chiar direct în autobuz, dar acestea 
sunt valabile pentru o singură călătorie. Costul unui singur bi-
let este de 1,90 EUR (zona A). Sfatul nostru este să cumpăraţi 
carnetul T10 (Zona A - 14.90 euro) sau T20 (Zona A - 28 eu-
ro).

Autobuzul Turistic Balabus

Autobuzul turistic Balabus este de fapt un autobuz simplu, dar 
face un tur foarte respectabil al orașului. Plătiţi pentru un bi-
let de autobuz normal, dar vă bucuraţi de o imagine de ansam-
blu a orașului. Evident, este doar un autobuz normal, deci nu 
are nimic de-a face cu autobuzul cu etaj, special pentru tururi. 
De fapt, la bordul lui Balabus, nu veţi avea ghid audio, iar ser-
viciul este operativ numai de sărbători și duminica seara (din 
aprilie în septembrie). 

Archibus și Montmartrebus

Archibus și Montmartrebus funcţionează pe același principiu 
ca și Balabus, adică sunt linii normale de autobuz, dar efec-
tuează excursii de vizitare a orașului. Primul face un tur al zo-
nelor și al monumentelor, considerat un patrimoniu artistic 
contemporan; în timp ce Montmartrebus face un mic tur al 

frumosului, pitoresc districtul Montmartre. Amândouă au un 
preţ de un simplu bilet de autobuz.

Tourist Bus

Cu autobuzul turistic nu veţi mai pierde timpul în căutarea 
atracţiilor și nu va trebui să vă concentraţi asupra schimbării 
mijloacelor! Lăsaţi-vă ghidat de un șofer experimentat și bucu-
raţi-vă de vederea spectaculoasă a orașului. Turul cu auto-
buzul este cel mai bun mod de a vedea atracţiile cele mai inte-
resante din Paris în cel mai scurt timp, puteţi decide să vă 
opriţi și să vizitaţi diverse locuri și să urcaţi la bord când do-
riţi! Cu această bilet veţi avea ocazia să vedeţi tot orașul așezat 
confortabil. Autobuzul turistic trece prin faţa tuturor principa-
lelor atracţii pariziene și le puteţi admira de la etaj!

R e z e r v a r e a o n l i n e : 
https://www.tour.taxileader.net/ro/paris/bilete-atractii-paris
/bilete-autobuz-turistic.html

Informații oferite de
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Metrou și RER
Metroul din Paris

Metroul Parisului este rapid, confortabil și acoperă întreaga 
zonă urbană, la fiecare 500 de metri puteţi găsi o staţie. Este 
adesea posibil să ajungeţi la unele dintre cele mai renumite de-
stinaţii turistice graţie liniilor de metrou, cum ar fi Muzeul Lu-
vru (linia galbenă 1 sau linia roz 7) sau Turnul Eiffel (linia ver-
de 6 sau linia galbenă 10 sau linia roz 8). Chiar dacă nu sun-
teţi obișnuiţi să utilizaţi metroul, nu veţi avea probleme în Pa-
ris, vagoanele sunt dotate cu diverse panousi luminuase care 
indică ruta în desfășurare. Dacă aţi greșit linia, nu vă faceţi gri-
ji, este suficient să corectaţi direcţia și în cel mult cinci minute 
veţi la pe linia corectă.

RER din Paris

RER, acronimul Regionale Espressa Rete, este un sistem fero-
viar rapid născut în Franţa în 1969 și apoi dezvoltat în diferite 
zone ale Uniunii Europene, cum ar fi Barcelona. Acest tip de 
serviciu feroviar se derulează prin tuneluri subterane, iar 
astăzi sunt peste 250 de staţii, dintre care peste 30 sunt în Pa-
ris. Liniile RER sunt cinci și se disting printr-o literă de alfa-
bet și o culoare:

 •RER A: orașul de la vest la est, de la comuna Saint-Ger-
main en Laye până la comuna Marne la Vallée, cunoscută pen-
tru prezenţa parcului de distracţii Disneyland Paris;

 •RER B: traversează orașul de la nord-est spre sud-vest, 
de la aeroportul CDG până la comuna Saint Rémy lès Chevreu-
se;
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 •RER C: traversează orașul de la vest la sud, de la Pontoi-
se până la comuna Saint-Martin d'Étampes. Această linie este 
foarte utilă pentru ajungă la Palatul de la Versailles;

 •RER D: leagă Orry-la-Ville și Creil cu Melun și Ma-
lesherbes, trecând evident prin centrul Parisului. Util pentru 
cei care doresc să ajungă la Gare du Nord;

 •RER E: conectează nord-estul orașului, de la Haus-
smann - Saint-Lazare (filiala E1) la Chelles pariziană - Gour-
nay (filiala E2) și Tournan (filiala E4).

Metrou sau RER?

Diferenţa constă în faptul că RER-ul este mai asemănător cu 
un tren subteran și ajunge în diverse punctele ale orașului, dar 
și în toate punctele din afara orașului, cum ar fi Versailles și 
Disneyland Paris. Vizitând centrul Parisului, se va întâmpla 
adesea să confundaţi RER-ul cu metroul, deci este important 
să vă organizaţi în avans traseul. De exemplu, dacă doriţi să 
ajungeţi la zone externe precum Versailles sau Disneyland Pa-
ris cu transportul public, alegerea RER este soluţia ideală. Pe 
de altă parte, în ceea ce privește deplasarea de la o atracţie la 
alta, aveţi mai multe alternative și mai multe staţii cu metroul. 
De exemplu, linia C RER se oprește adiacent la multe dintre 
cele mai importante atracţii din Paris, cum ar fi Arcul de 
Triumf, Turnul Eiffel, Notre Dame și Musée d'Orsay, iar linia 
B RER se oprește lângă faimosul Centru Pompidou, Catedrala 
Notre Dame și Palatul Luxemburg.

Ce bilet să cumpăr? Cât costă?

În primul rând, este bine să știţi că biletele sunt identice atât 
pentru metrou, cât și pentru RER și autobuze. Acestea pot fi 
cumpărate cu ușurinţă de la mașinile electronice prezente la 
intrările staţiilor Metro sau RER, iar preţul variază în funcţie 
de zona selectată. Pentru toţi turiștii pe care intenţioneză să 
viziteze Parisul, va fi suficient să cumpere bilete pentru Zona 
A. Puteţi alege să cumpăraţi un singur bilet la preţul de 1,90 
euro (zona A), dar nu este recomandabil. De fapt, vă sfătuim 
să cumpăraţi abonamentul T10 (Zona A - 14.90 euro) sau T20 
(Zona A - 28 euro) și cu siguranţă veţi economisi. În plus, 
acest tip de abonament cu zece sau douăzeci de bilete se poate 
împărţi cu ușurinţă în cadrul grupului dvs. de prieteni sau cu 
familia.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina web: 
https://www.tour.taxileader.net/ro/paris/transporturi-paris/
metrou-si-rer.html

Informații oferite de
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Auto și biciclete în Paris
Închirieri auto în Paris

Dacă alegeţi să închiriaţi o mașină în capitala franceză, puteţi 
decide în autonomie completă să ajungeţi la destinaţii din afa-
ra capitalei, cum ar fi Palatul Versailles, Disneyland Paris, Par-
cul de distracţii Asterix și multe altele destinaţii. În orice caz 
este cea mai bună alegere de a fi liberi în privinţa timpului și 
în organizarea călătoriei dvs. 

Cât costă închirierea unui auto în Paris?

Închirierea unui automobil cu patru locuri în Paris are un cost 
mediu de 90 de euro, pentru trei zile. Valabilitatea închirierii 
începe de la momentul preluării mașinii sau de la ora de pre-
luare solicitată în momentul rezervării (în funcţie de compa-
nie). Puteţi alege între diferite tipuri de mașini: mici, mari, 
SUV și chiar microbuze. Alegerea este într-adevăr largă și pu-
teţi închiria mașina pe care o preferaţi în funcţie de nevoile 
dvs., numărul de pasageri și numărul de bagaje (nu subesti-
maţi importanţa volumului bagajelor). Sfatul nostru este să 
rezervaţi online cu preluarea mașinii direct din aeroport: veţi 
economisi și aveţi mai multe opţiuni.

Cum și de unde să închiriează un auto?

Pe această pagină web, puteţi verifica în câteva minute cele 
mai bune oferte de închiriere de mașini în capitala franceză și 
cum puteţi face rezervări online simplu și rapid. Pentru a 
rezerva un auto închiriat, vi se va cere numele și prenumele 
dvs., numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de zbor și 
plata prin cartea de credit. Dacă doriţi să adăugaţi un al doilea 
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șofer, trebuie doar să plătiţi diferenţa (aproximativ 11 euro pe 
zi) direct în numerar la livrare. 

Închirieri biciclete în Paris

Sistemul municipal de biciclete, cunoscut ca Vélib, a fost fon-
dat în Paris în 2007, de la unirea cuvântului Vélo (bicicleta în 
italiană) și libertatea în italiană. După marele succes din par-
tea cetăţenilor și al turiștilor în cei 11 ani de utilizare, ia naște-
re în ianuarie 2018 noul sistem "Vélib" Métropole". Acest nou 
sistem, include garantarea unui număr mai mare vehicule noi 
precum și mai multe staţii, iar în plus se poate alege între bici-
cleta "verde" clasică și noua bicicletă "albastră" versiunea elec-
trică.

Abonamentul Vélib  

Pentru o bicicletă abonamentul costă 5 euro și durează 24 de 
ore din momentul activării. Tarifele sunt:

 •Bicicleta Verde: 0-30 minute= gratuit; 30 minute ex-
tra= +1€;

 •Bicicleta Albastră: 0-30 minute= 1€; 30 minute extra= 
+2€.

Pentru două biciclete abonamentul  costă 10 euro și durează 
24 de ore din momentul activării. Tarifele sunt:

 •Bicicleta Verde: 0-30 minute= gratuit; 30 minute ex-
tra= +1€;

 •Bicicleta Albastră: 0-30 minute= 1€; 30 minute extra= 
+2€.

Itinerarii pentru biciclete

Sfatul nostru este de a pedala pe întreaga zonă a arondismen-
tului 1 sau cele două insule mici îmbrăţișate de Sena: Île de la 
Cité și Île Saint Louis. În acest fel, vizitaţi cursul romantic al 
Senei, frumoasa catedrală Notre Dame, Conciergerie și nume-
roasele pieţe din zonă. Un alt frumos traseu de ciclism din Pa-
ris este de la Arcul de Triumf pe tot Champs Elysées până la 
Museul Louvre și, unde puteţi lăsa bicicleta pentru a vizita mu-
zeul și să vă relaxaţi în celebrele Grădini Tuileries.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina web: 
https://www.tour.taxileader.net/ro/paris/transporturi-paris/
inchirieri-auto-paris.html - 
https://www.tour.taxileader.net/ro/paris/transporturi-paris/
parisul-pe-bicicleta.html

Informații oferite de

Tour by Taxileader
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Croazieră pe Sena și 
Ghid Turistic

Croazieră pe Sena

Experimentaţi atmosfera fermecătoare pariziană la bordul 
unei barci turistice: admiraţi cele mai frumoase obiective turi-
stice ale capitalei franceze, cu o croazieră de o oră pe Sena. 
Croaziera pe Sena a fost întotdeauna una dintre cele mai fasci-
nante variante de a vizita capitala franceză. Durează aproxima-
tiv o oră, și aveţi ocazia să descoperiţi magia celor mai presti-
gioase monumente din Paris de pe malurile fluviului prin re-
flexiile romantice ale luminilor. Urcaţi la bord și vizitaţi cele 
mai emblematice monumente ale inimii istorice a 
capitalei:  Turnul Eiffel, Catedrala Notre Dame, Muzeul Lou-
vre și multe altele. Alegeţi să vă relaxaţi și să vă bucuraţi de pa-
norama ascultând comentariile audio în limba dorită; ghidul 
audio este inclus în bilet. Descoperiţi Parisul, așezat conforta-
bil la bordul unei nave: începeţi călătoria dvs. la poalele Tur-
nului Eiffel, navigaţi pe Sena aproximativ o jumătate de oră la 
dus și altă jumătate de oră la întors spre magica Damă de 
Fier.  

Orar croaziere

Serviciul de croazieră funcţionează în diferite perioade, în 
funcţie de sezonul în curs; croaziera cu un singur bilet (doar 
pentru navigare) se oprește la ora 13:00 și la 19:30. În timpul 
acestor intervale de timp specifice, va fi posibil să cumpăraţi 
bilete de croazieră cu cină sau prânz inclus. Amintiţi-vă că ora-
rele pot fi modificate în funcţie de schimbările climatice.

 •Din aprilie până în septembrie: de la 10:00 la 22:00, 
plecări la fiecare 30 de minute, cu ultima plecare la 21:30;
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 •Din octombrie până în martie: de la 10:30 la 21:30, 
plecări la fiecare 60 de minute, cu ultima plecare la 21::00;

 •În lunile iunie, iulie și august: de la 10:00 la 23:00, 
plecări la fiecare 30 de minute, cu ultima plecare la 22:30.

Rezervări croaziera pe Sena

C u m p ă r a ţ i b i l e t e o n l i n e ș i E v i t a ţ i C o a d a : 
https://www.tour.taxileader.net/ro/paris/bilete-atractii-paris
/bilete-croaziera-pe-sena.html

Ghid turistic în Paris 

Vizitarea Parisului într-o manieră confortabilă, cu o planifica-
re strategică a zilelor și a locurilor de către ghizi experţi este 
ideal pentru orice tip de turist. Chiar dacă rezervaţi un singur 
tur (cu durata pe care o preferaţi), aveţi ocazia să cereţi sfaturi 
ghidul. De fapt, puteţi să cereţi sfaturi despre locurile de vizi-
tat în zilele care urmează turului ghidat, puteţi chiar să cereţi 
informaţii despre restaurantele tipice pe care doriţi să le 
încercaţi.  Din acest motiv, sfatul nostru este să rezervaţi turul 
ghidat în primele zile de ședere în capitală, pentru a primi su-
gestii pentru ulterioarele vizitele din zilele următoare. Și apoi 
... câţi dintre voi vorbesc limba franceză? Din nefericire france-
zii vorbesc doar franceză și puţini sunt integraţi ai limbii ca pa-
rizienii. 

Serviciul nostru permite clientului să aleagă ghidul în limba 
dorită, ghid care vă va explica cele mai frumoase și mai ca-
racteristice locaţii ale capitalei transalpine. 

Rezervați acum completând formularul

Rezervaţi acum un tur cu ghid în limba dvs., chiar și cu pro-
priul dvs. șofer, cu un itinerariu care poate fi, de asemenea, îm-
bogăţit de către client. Alegeţi serviciul Ghid Paris, com-
pletând formularul din această pagină. 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina web: 
https://www.tour.taxileader.net/en/paris/paris-tours-with-to
urist-guide.html

Informații oferite de
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