VERBINDING PARIS NORD – PARIS EST
REISTIJD: 30 minuten
KOSTEN: geen
Paris Nord – Paris Est (heenreis)
Loop na aankomst van de trein het perron helemaal af tot in de stationshal.
Loop vervolgens de stationshal door naar buiten.
Ga linksaf de ‘rue de Dunkerque’ in.
Volg deze straat tot de kruising met de ‘Rue de Faubourg
‘Ga hier rechtsaf tot je weer linksaf kan, een smal straatje in genaamd: ‘Rue des deux gares’.
Loop dit straatje uit en ga aan het eind rechtsaf (je kijkt nu uit over het Gare de l’Est)
Je loopt nu op de ‘Rue d’Alsace’.
Ga de trappen af en loop vervolgens linksaf de stationshal van het Gare de l’Est in
Er hangen platte beeldschermen, waarop de vertrekkende en aankomende treinen worden
weergegeven.
Het station is wat betreft de lange afstandstreinen in 2 delen opgesplitst. Er zijn sporen met een gele
kleur op de borden en sporen met een blauwe kleur op de borden. Achter iedere trein staat op de
vertrekstaten en de beeldschermen of ze van het gele deel of het blauwe deel zullen gaan vertrekken.
(NB: de regionale treinen vertrekken van de sporen tussen het gele deel en het blauwe deel in)
Op de vertrekstaten en de beeldschermen wordt vervolgens ongeveer 20 minuten voor vertrektijdstip
het exacte vertrekspoor aangegeven.
Houd – gezien de lengte van de TGV treinen – minimaal 5 a 10 minuten tijd over om het perron af te
lopen naar het juiste rijtuig.
Houd het (TGV) ticket gereed voor controle bij het instappen.
Paris Est – Paris Nord (terugreis)
Loop na aankomst te Paris Est het perron af naar de stationshal
Ga aan het eind van het perron rechtsaf en loop ter hoogte van spoor 2 het station uit
Ga vervolgens rechtsaf de trappen op
Je loopt vervolgens op de ‘Rue d’Alsace’
Ga bij de 2e straat linksaf. Dit is de ‘Rue des deux gares’.
Ga aan het eind van deze straat rechtsaf, de Rue du Faubourg in.
Volg deze straat aan tot de kruising met de ‘Rue de Dunkerque’.
Ga linksaf deze straat in.
Aan de rechterzijde bevindt zich het Gare du Nord
Loop buitenom via de hoofdingang óf via het glazen gedeelte van het station de stationshal in. Volg
daarbij de bordjes waarop staat: ‘Grandes Lignes’ en ‘Thalys’
De Thalys treinen vertrekken doorgaans vanaf de sporen 7, 8 of 9. Het exacte vertrekspoor wordt
echter pas ongeveer 20 minuten voor vertrektijd aangegeven op het grote bord in de stationshal en de
beeldschermen.
Houdt – gezien de lengte van de Thalys treinen – minimaal 5 a 10 minuten tijd over om het perron af
te lopen naar het juiste rijtuig.
Houdt het Thalys ticket gereed voor controle bij het instappen.
Overige informatie m.b.t. Paris Est
Paris Est is het vertrek-/aankomst station voor:
TGV treinen naar Oost Frankrijk (o.a. Reims, Metz, Nancy, Strasbourg)
TGV treinen naar Luxemburg stad
ICE treinen naar Saarbrücken en Frankfurt
TGV treinen naar Karlsruhe, Stuttgart en München

TGV treinen naar Basel, Zürich en Chur
Nachttrein naar München
Voor meer informatie over de voorzieningen/winkels etc. op station Paris Est:
http://www.gares-en-mouvement.com/gare-fr-1-frpst.html
Minimaal aan te raden overstaptijd Paris Nord <-> Est = 30 minuten !

Onder voorbehoud van wijzigingen!

