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PLAN DE ACCES LA REŞEDINŢA MITROPOLITANĂ 

 
 
 
 
 
CU TRENUL (METROU): 
 
 

Reţeaua pariziană de metrou cuprinde 14 linii de metro intravilan (notate de la 1 la 14) şi 5 
linii de metrou rapid intra & extravilan, numit RER (notate de la A la E). Orice staţie de metrou din 
Paris vă oferă gratuit planul de metrou; adresaţi-vă la ghişeu: „un plan de métro, s’il vous plaît!”.  

Oriunde v-aţi afla în Paris, pentru a ajunge la Reşedinţa Mitropolitană de la Limours, trebuie 
să călătoriţi până la staţia ORSAY-VILLE (pronunţie: Orsé-Vil) de pe linia RER B. Pentru aceasta, 
adresaţi-vă la orice ghişeu şi solicitaţi „un billet à ORSAY VILLE” (preţ actual pentru un bilet 
unitar este 3,70 euro, iar pentru un carnet de 10 bilete este de 29,6 euro / 2, 96 euro pentru un bilet – 
cei care vin în grup sunt sfătuiți să cumpere un carnet de bilete), apoi urmăriţi planul pentru a 
intersecta linia RER B şi călătoriţi după cum urmează:   

 
• RER B în direcţia Saint-Rémy-lès-Chevreuse; oprire la ORSAY VILLE; singurul 

peron de sosire dinspre Paris vă conduce, la câţiva metri, în faţa gării RER, unde se ia 
• AUTOBUZUL 39.07 până la Limours staţia Monument (preţ actual: 1,60 euro) 

care staţie se află exact în faţa reşedinţei şi a bisericii de lemn (orarul autobubuzelor 
poate fi descărcat de pe site-ul nostru la rubrica Contact:  www.mitropolia.eu)  

 
 
CU MAŞINA :  
 

• Din regiunea pariziană şi din estul Franţei se urmăreşte direcţia NANTES-BORDEAUX care 
conduce prin N118 respectiv A6/A86-A10 la D 118 (ieşirea 14/N118 respectiv ieşirea 
CHARTRES-LES ULIS-Z.A. COURTABOEUF/A10), apoi la D 35, unde primul panou pe 
stânga vă indică pentru prima oară: LIMOURS; se urmăreşte LIMOURS, iar în oraş: 
CENTRE VILLE; se ajunge la Monument (eroilor), unde se află reşedinţa şi biserica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regiunea pariziană Estul Franţei 
Porte St. Cloud Porte d’Orléans/d’Italie A 4 

A 6 A 86  (15,6 km) 
A 6 (1,9 km) 

 
N 118 

A 10 (9 km) 
D 118   CHARTRES-LES ULIS-Z.A. COURTABOEUF (2 km) 
D 35     CHARTRES  (9 km) 
LIMOURS      CENTRE VILLE - MONUMENT 
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• Din vestul, sudul şi sud-estul Franţei se urmăreşte direcţia PARIS pe A10/A11 ori A5/A6 
care conduc prin A10 respectiv N104 (atenţie: direcţia Versailles, iar nu cea opusă, spre est: 
Evry-Corbeil-Essonnes!) la aceeaşi ieşire de pe A10 spre N118: LES ULIS- Z.A. 
COURTABOEUF; după 1km, se iese din nou la: LES ULIS - Z.A. COURTABOEUF şi în 
sensul giratoriu se urmăreşte: D 35 CHARTRES, unde primul panou pe stânga vă indică 
pentru prima oară: LIMOURS (vezi mai sus).   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Coordonate GPS: 
Latitudine (Decimale) 48.6450348 
Longitudine (Decimale) 2.0753884 

 
CU AVIONUL :  
 

• De la aeroportul CHARLES DE GAULLE (75km de Limours) se ia RER B 
• De la aeroportul ORLY (33km de Limours) se ia trenuleţul special până la Antony, apoi 

RER B 
De la aeroportul BEAUVAIS (120km de Limours), există autocare regulate până la Paris 
(Porte Maillot), de unde se ia metroul 1 (marcat cu culoarea galbenă) în direcția Château de 
Vincennes până la stația Chatelet, apoi RER B 

 

Vestul Franţei Sudul şi Sud-Estul Franţei 

A 10 / A 11 A 5 / A 6 
N 104 (VERSAILLES)   

A 10 A 10  (2 km) 
1. IEŞIRE N118: LES ULIS-Z.A. COURTABOEUF apoi, la 1 km 
2. IEŞIRE: LES ULIS-Z.A. COURTABOEUF 

D 35     CHARTRES  (9 km) ... ... ... LIMOURS 


