Charles de Gaulle Airport
Летище Шарл де Гол, Париж
Адрес: BP 20101, FR-95711 Roissy-Charles-de-Gaulle
Държава: Франция
Тел.:+33 1 70 36 39 50
Работно време: 6:30 am – 11:00 pm
www.aeroportsdeparis.fr

Шарл Дe Гол е най‐важното летище във Франция и е едно от най‐натоварените летища
в Европа. Летището има три терминала. На практика, терминалите са повече. Терминал 2 е
разделен на 6 отделни сгради с номера от 2A до 2F. Той се използва за европейски полети.
Терминал 1 се използва за международни полети. Терминал 3 (преди това Т9) се използва за
чартърни полети и от бюджетни компании.
Транспорт между терминалите
Терминали 1, 2 и 3 са свързани от летищна метро линия CDGVAL. Летищни автобуси
обслужват по‐далечния терминал 2G.

Обществен транспорт
Операторът за местен транспорт е RATP. Транспортът тук е евтин и ефикасен. Автобусите,
метрото и безпилотните влакове RER са разделени на 5 зони. Метрото се движи от 5:30 до

00:30 часа, а в събота срещу неделя ‐ до 1:30 часа. Билетите са валидни и за влаковете, и
рейсовете, и може да се закупят от гарите и будките. Пътни карти важащи от 1 до 5 дни са на
разположение, могат да се купят от летището, метростанциите и туристическите
информационни пунктове. Карта за 1 ден за зони от 1 до 3 струва около 9 евро.

ЖП транспорт до летището
Влаковете на „Réseau Express Régional d'Île‐de‐France” (RER), които се движат от 5 часа до
полунощ през интервал от 4 до 15 минути, стигат от летището до гара „Nord”, като времето за
пътуване отнема около 30 минути. На летището влаковете спират и на двете гари, като от
„Aeroport Charles‐de Gaulle 1” има пешеходна пътека до Терминал 3 и автобус до Терминал 1,
а от „Aeroport Charles‐de Gaulle 2‐TGV” за всички останали терминали. Линия B върви от
Terminal 1, станция TGV, намираща се на Terminal 2, до Gare du Nord, Châtelet‐les‐Halles, St
Michel, Luxembourg, Port Royal и Denfert‐Rochereau. Има връзка с метрото.
Влакове на TGV (тел: 3635; www.tgv‐europe.com) и Thalys (тел: 08 9235 3536; www.thalys.com)
пътуват до различни дестинации в Париж и след Париж. На четвъртия етаж на Terminal 2
има бюро на SNCF за запитвания относно градския транспорт.
Автобус: Автобусни линии 350 и 351 свързват центъра на Париж с летището. Автобусите на
Roissybus (www.ratp.fr) обслужват и трите терминала на летището и пътуват до Place de
l'Opéra. Пътуването отнема 45‐60 минути, цената е 10 евро. Нощната услуга на Noctilien има
три маршрута, които свързват летището с различни дестинации в Париж.
Летищен автобус: Летищните автобуси на Val d'Europe Airports (VEA) обслужват хотели в
Париж,
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Междуградски автобус: Автобусите на Air France (тел: 0892 350 820;
www.lescarsairfrance.com) заминават от терминали 1 и 2 и вървят до Porte Maillot и Arc de
Triomphe, до Montparnasse и Gare de Lyon. Има връзка и до летище Орли, Париж, от
терминали 1 и 2.

Такси: Такси до центъра на града ще отнеме около 45 минути. Компании за таксита, които
можете да хванете от летището, са Alpha Taxis (тел: 01 4585 8585), Les Taxis Bleus (тел: 0891
701 010), Taxis G7 (тел: 01 4739 4739), Taxis (тел: 01 4270 0042) и G7 Horizon (тел: 01 4739 0091).
Средната цена до центъра на Париж е около 50 евро.
Рентакар
На летище Шарл Дьо Гол имат представителства следните рентакар компании: Avis, Europcar,
Hertz, National, Sixt и TT Car Transit. Тези компании имат офиси на терминали 1 и 2. Europcar
има гише и на терминал 3.

Подробни карти на летището, с прилежащите му терминали, паркинг и т.н. можете да
намерите на този линк:
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en‐GB/Passagers/Access‐maps‐car‐parks/Paris‐CDG/maps/

