Em direcção ao hotel (ou) Como chegar ao hotel
De carro:
O acesso de carro a partir dos aeroportos de Paris é apresentado em pormenor
abaixo. Caso o seu ponto de partida seja outra cidade e pretenda obter um
itinerário completo por via rodoviária, clique aqui (www.google.com/maps).
 A partir do Aeroporto Charles de Gaulle :
Apanhar a Autoroute A1 (Auto-estrada A1) em direcção a Paris e continuar até à
saída de Porte de la Chapelle,
Tomar a direcção Gare du Nord e seguir a Avenue de la Porte de la Chapelle,
Continuar na Rue de la Chapelle e virar à direita na Rue Ordener,
Virar à esquerda na Boulevard Barbès, continuar na Boulevard de Magenta,
Virar à direita na Place de Roubaix,
Continuar na Rue de Maubeuge,
Virar à esquerda na Rue de Châteaudun,
Virar com cuidado à esquerda na Rue La Fayette,
Virar à direita mesmo antes da farmácia à direita na Rue Cadet.
Assim que entra na Rue Cadet, vê claramente o parque de estacionamento do
hotel.
 A partir do Aeroporto d'Orly :
A partir do Aeroporto d'Orly, seguir a Autoroute A6 (Auto-estrada A6) em direcção a
Paris, Porte d'Orléans,
Entrar na saída em direcção a D920
Virar à direita na Avenue de la Porte d'Orléans
Continuar na Avenue du Général Leclerc
Seguir em direcção à Place Denfert-Rochereau
Virar com cuidado à direita para continuar na Avenue du Général Leclerc
Continuar na Avenue Denfert-Rochereau
Continuar na Avenue de l'Observatoire
Continuar na Boulevard Saint-Michel
Continuar na Boulevard du Palais
Virar com cuidado à esquerda na Place du Châtelet
Continuar na Square de la Tour Saint-Jacques
Continuar na Boulevard de Sébastopoll
Virar à esquerda na Boulevard Saint-Denis
Continuar sempre em frente na Boulevard de Bonne Nouvelle
Continuar na Boulevard Poissonnière
Sair à direita na Rue du Faubourg Montmartre
Sair à direita na Rue La Fayette
Virar no n.º 68, mesmo antes da farmácia à direita na Rue Cadet
Assim que entra na Rue Cadet, vê claramente o parque de estacionamento do
hotel.

 A partir do Aeroporto Charles de Gaulle :
De táxi: O preço de taxi para 1 a 4 pessoas de europorto a hotel é de 54 € este
preço é fixo : nõ tem nada a aumentar nem en fuçoa de numero de bagages nem
em funçoã de nimero de kilometros. Os taxistas estoõ a vossa desposicoã a saida de
zona de entrega de bagages e de vossa terminal de chegada.
A praça de táxis situa-se depois da zona de recolha de bagagens no terminal de
chegadas. As portas de saída dos terminais são :
terminal 1 saída 20 no piso das chegadas
terminal 2A e 2C saída 6
terminal 2B e 2D saída 7
terminal 2E e 2F saída 1
terminal 3 saída pelo hall das chegadas, 5 pontos de entrada: T1-T2BD-T2AC-T2EF, T3
Roissybus : Saídas do Aeroporto Charles de Gaulle em direcção a Paris-Opéra a
cada 15-20 minutos entre as 5h30 e as 23h. Uma viagem simples custa 9,40 € e o
bilhete deve ser adquirido directamente no autocarro. O trajecto demora cerca de
uma hora.
Depois, apanhar o metro na estação Opéra, linha 7, direcção La Courneuve, até
Cadet (custo do bilhete: 1,70 €), ou apanhar um táxi (custa cerca de 15 €).
RER: Apanhar o RER B no terminal 2 TGV até à Gare du Nord. Em seguida, pode
apanhar um táxi ou ir a pé até à Rue Cadet (10 minutos sem bagagens pesadas)
 A partir do Aeroporto d'Orly :
Táxi: O preço de taxi para 1 a 4 pessoas de europorto a hotel é de 39 € este preço é
fixo : nõ tem nada a aumentar nem en fuçoa de numero de bagages nem em
funçoã de nimero de kilometros. Os taxistas estoõ a vossa desposicoã a saida de
zona de entrega de bagages e de vossa terminal de chegada.
A praça de táxis situa-se depois da zona de recolha de bagagens no terminal de
chegadas. As portas de saída dos terminais são :



Em Paris-Orly Sud, saída L
Em Paris-Orly Ouest, porta B piso Chegadas

Apanhar o ORLYBUS na Aerogare Ouest até à estação Denfert-Rochereau.
Na estação Denfert-Rochereau, apanhar a linha 4 do metro, direcção Porte de
Clignancourt, até à estação Gare de l'Est. Na estação Gare de l'Est, apanhar a linha
7 do metro, direcção Villejuif ou Mairie d'Ivry, até à estação Cadet.
Custa cerca de 9 € e o trajecto dura cerca de 1 hora.
A partir da Gare du Nord :
De táxi :
Na estação, sair pela direita (direcção Hospital Lariboisière) para a praça de táxis.
A fim de evitar um longo trajecto, peça ao motorista que passe pela Rue La Fayette
e que pare no final da Rue Cadet. Custa cerca de 15 € e a viagem demora entre 5
a 10 minutos.

A pé :
Ao sair da estação, ir a pé até à Rue La Fayette e virar à direita até à estação de
metro Cadet (perto do n.º 66). Entrar na Rue Cadet à esquerda; o Hotel Opéra
Cadet situa-se no início da Rue Cadet. O trajecto demora cerca de 20 minutos.
A partir da Gare de l'Est :
Apanhar a linha 7 do metro, direcção Mairie d'Ivry-Villejuif, até à estação Cadet (2ª
paragem). Um bilhete de metro custa 1,70 € e o trajecto demora cerca de 10
minutos.
A partir da Gare de Lyon :
Apanhar a linha 14 do metro, direcção Gare Saint Lazare, até à estação Pyramides.
Sair e apanhar a linha 7, direcção La Courneuve, até à estação Cadet.
Um bilhete de metro custa 1,70 € e o trajecto demora cerca de 20 minutos.

