أسعار 2019

القرص ،الحدائق،

معرض القباب ومعرض العربات
زيارة مبرشد سمعي

زيارة مجانية مع الكُت ِّيب

 18،50يورو
 15،00يورو

 14،50يورو
 11،50يورو

 13،00يورو

مجاين
 9،00يورو

 15،00يورو

 11،50يورو

-

مجاين

متاح بـ  11لغة

متاح بـ  18لغة

أسعار "فردية"
سعر للكبار
سعر ُمخفَّض األطفال (من  7إىل  18سنة)

والطالب من  18إىل  27سنة (عند تقديم البطاقة)

األطفال (أقل من  7سنوات)
بد ًءا من  3أطفال دافعني
(من  7إىل  18سنة)

أسعار "للمجموعات"  20 +شخصاً.
حجز إلزامي للمرشدات السمعية
ال ميكن الحجز يف شهري يوليو وأغسطس
مرافق  /سائق

طرق الدفع
شيك ،شيك العطل ،نقداً ،بطاقات االئتامن ،شيك كالرك ،شيك ترافلري
تُ نح املجانية لـ:
• األشخاص ذوي اإلعاقة (بطاقة اإلعاقة) وسعر مخفض 11،50 :يورو  /للشخص املرافق
• للصحفيني (بطاقة صحفية)

كُت ِّيب الزيارة متاح بـ  18لغة:
الفرنسية ،اإلنجليزية ،األملانية ،الربازيلية ،اإليطالية ،اإلسبانية ،اليابانية ،الهولندية ،الروسية،
الربتغالية ،البولندية ،الصينية ،الهنغارية ،الرومانية ،التشيكية ،الكورية ،العربية والعربية
املرشد السمعي ( )iPodمتاح بـ  11لغة:
الفرنسية ،اإلنجليزية ،األملانية ،اإليطالية ،اإلسبانية ،اليابانية ،الهولندية ،الروسية ،الربتغالية ،البولندية والصينية.

توقيت  | 2019الوصول إىل شُ َّباك التذاكر
القرص مفتوح كل يوم من أيام السنة.
ميكن الوصول إىل القرص واملتجر يف غضون  30دقيقة بعد إغالق شُ بَّاك التذاكر.
اإلغالق عىل الساعة  19:00لعطالت نهاية األسبوع التالية
عيد الفصح (من  20إىل  22أبريل) 1 ،مايو 8 ،مايو ( 27أبريل
إىل  12مايو) ،عيد الصعود (من  30مايو إىل  2يونيو)

 09:30إىل 17:30
 09:30إىل 16:30
 09:00إىل 17:00
 09:00إىل 18:00
 09:00إىل 19:00
 09:00إىل 19:30
 09:00إىل 19:00
 09:00إىل 18:00
 09:30إىل 16:30
 09:30إىل 17:30

 1يناير إىل  6يناير
 7يناير إىل  8يناير
 9فرباير إىل  5أبريل
 6أبريل إىل  29مايو
 30مايو إىل  5يوليو
 6يوليو إىل  18أغسطس
 19أغسطس إىل  29سبتمرب
 30سبتمرب إىل  11نوفمرب
 12نوفمرب إىل  20ديسمرب
 21ديسمرب إىل  31ديسمرب

الذهاب إىل قرص شينونسو
يقع قرص شينونسو يف تورين بشينونسو عىل بعد  214كلم من باريس وعىل بعد  34كلم من تور.
ساعتان عرب الطريق الرسيع ( A10مخرج بلوا أو أمربواز)
ساعة واحدة و  40دقيقة بواسطة القطار فائق الرسعة من روايس باريس-املطار روايس-شارل ديغول  /سان بيري دي كور
ساعة واحدة بواسطة القطار فائق الرسعة من باريس باريس-مونبارناس  /سان بيري دي كور (تور)
ساعة واحدة و  50دقيقة بواسطة القطار فائق الرسعة من بوردو  /سان بيري دي كور
 25دقيقة بواسطة النقل الرسيع اإلقليمي من تور

