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 Cẩm nang được chia sẻ từ những Việt ba-lô yêu Paris, đem đến cho bạn sự 

khám phá và tình yêu Paris. 

 Cẩm nang giúp bạn tự tạo tours tham quan Paris cho gia đình, bạn bè. 

 Cẩm nang tập hợp các dịch vụ của người Việt được đông đảo người Pháp 

và Việt bầu chọn có chất lượng tốt và uy tín .   

Quyển 1: Khám phá Paris & IDF. 

Dành cho Việt ba-lô: 

 du lịch,  

 du học,  

 vừa định cư, 

 định cư đã lâu nhưng ít tham quan Paris. 

 tìm những dịch vụ, nhà hàng Việt Nam tốt. 

 

CHUẨN BỊ HÀNH LÝ VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ 

PARIS & IDF 
VIỆT BA-LÔ ĐI CÀ PHÊ TẠI 

PARIS 

VIỆT BA-LÔ MUA SẮM 

TẠI PARIS VIỆT BA-LÔ ĂN & UỐNG 

TẠI PARIS 

VIỆT BA-LÔ TÌM CHỖ Ở TẠI 

PARIS VIỆT BA-LÔ TÌM GIÚP ĐỠ 

TẠI PARIS 

56 trang màu – gần 100 hình minh họa - 40 tiêu đề thông tin – 7 chủ đề.  
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Chúng tôi rất vui đưa đến cho bạn quyển Sổ tay này. Đó là công sức của nhóm tình nguyện viên Việt ba-lô 
phi lợi nhuận tại Paris sau nhiều năm sinh sống, du lịch, khám phá Paris và nước Pháp.  

Tại sao họ tình nguyện phi lợi nhuận ? Vì họ mong muốn chia sẻ với cộng đồng Việt Nam, định cư hay du lịch 
tại Pháp, những thông tin hữu ích, tiện lợi từ kinh nghiệm bản thân, để hành trình ở Paris nói riêng, nước 
Pháp nói chung của mỗi chúng ta sẽ được hoàn thiện, hoàn mỹ hơn, tiết kiệm hơn những gì có thể, và tìm 
được những dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn từ người Việt tại Pháp (điều này hết sức quan trọng đối với những ai 
không nói được tiếng Pháp) 

Mỗi tuần, thông tin trên trang facebook của chúng tôi được đưa đến hơn 10.000 người Việt tại Pháp hoặc 
đang muốn du lịch tại Pháp. Việt ba-lô tại Pháp may mắn nhận được sự tham gia của nhiều người yêu thích 
và có chuyên môn đối với lĩnh vực du lịch, ẩm thực, truyền thông,… Chúng tôi tin rằng cộng đồng Việt ba-lô 
tại Pháp sẽ được xây dựng, cùng nhau chia sẻ thông tin để sống tốt và du lịch vui tại Pháp.   

Đồng thời với việc khám phá Paris và văn hóa Pháp, trong tinh thần « người Việt ủng hộ cho những dịch vụ 
Việt uy tín, chất lượng », chúng tôi cũng lập ra danh sách những địa chỉ, dịch vụ được đông đảo cộng đồng 
người Việt tại Pháp đánh giá tốt, uy tín, chất lượng. Danh sách này được tạo ra dựa trên các phản hồi, ý kiến 
từ hệ thống cộng tác viên của chúng tôi, cũng như qua các bảng khảo sát do những công ty chuyên môn thực 
hiện. 

Quyển 1 sẽ tập trung thông tin về Paris và IDF, nhưng phần dịch vụ cũng sẽ có thông tin về chỗ ở, nhà hàng 
ở các thành phố khác để độc giả thuận tiện du lịch.  

Sổ tay Việt ba-lô sẽ đem đến cho độc giả ít nhất 3 nội dung sau : 

- Đi đâu, làm gì để khám phá Paris và IDF đẹp và chất lượng, lại với chi phí tiết kiệm ? 

- Những dịch vụ, địa chỉ nào của người Việt có uy tín tại Pháp về chỗ ở, ăn uống, thuê xe,… ? 

- Những địa chỉ nào cần liên lạc khi có vấn đề, hoặc cần tư vấn ? 

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn những góp ý, hỗ trợ thông tin và đánh giá của những người bạn Việt lẫn Pháp, 
những người sành du lịch-ẩm thực-văn hóa,… để thực hiện Sổ tay Việt ba-lô, quyển 1. 

Chúng tôi cảm ơn đối tác thông tin và hình ảnh : Cẩm nang lịch sử Paris1900. 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/vietbaloparis/
https://lien99.com/
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Nếu chỉ có 3 ngày ở Paris, hay nói cách khác, 

nếu dành ra 3 ngày trong cuộc sống tại đây 

dành để tham quan Paris, bạn sẽ làm gì ? 

Bạn muốn đặt chân đến những địa điểm nào ?  

Bạn muốn lưu lại cho mình những kỷ niệm và 

những tấm ảnh nào ?  

(Xem tiếp trang sau) 
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Việt ba-lô dựa trên chia sẻ và kinh nghiệm của nhiều cộng tác viên có kinh nghiệm tạo tours cho 
khách du lịch, để đưa cho bạn ý tưởng chương trình cho 3 ngày ở Paris như sau : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chắc chắn là sau khi đọc Sổ tay, bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng khác nữa cho chương trình tham 
quan Paris, hoặc có thể, bạn sẽ dành cho Paris nhiều hơn 72 giờ.  

Chắc chắn là sau khi đọc Sổ tay, bạn sẽ nhìn Paris thú vị hơn, và sau vài lần lang thang Paris, bạn còn 
có thể trở thành một hướng dẫn viên, một « thổ địa », một Việt ba-lô sành điệu. 

Chúc bạn sẽ có những bước chân đáng nhớ tại Paris cùng Sổ tay Việt ba-lô. 
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Mục lục :           Số trang 

- Visa sang Pháp của bạn thuộc loại nào ?    6 
- Bốn mùa tại Pháp : Đi đâu – Mùa nào ?     7 
- Trang phục nào khi đi du lịch Pháp ?      8 
- Dự báo thời tiết du lịch tháng 6 – tháng 11.     8 
- Lịch những ngày lễ và sự kiện gì xuân-hè.     9 
- Một số lời khuyên từ Việt ba-lô.      10 

 
 
 

- Paris & Ile-de-France : 5 thông tin cơ bản nhất là gì ?        11 
- Bí quyết nhớ bản đồ Paris ?  12 
- Điểm zero.  12 
- Trang hình có chú thích.  13 
- 5 công trình/địa điểm « kỷ lục nhất » của Paris ?  14  
- Có thể ngắm Paris với chi phí dưới 2 euros ?  15 
- Các cách tiết kiệm chi phí đi lại.  16  
- Các bảo tàng và công trình nghệ thuật nào miễn phí tại Paris ?  17-21 
- Cách tiết kiệm khi đi thăm bảo tàng.  22 
- Vé Opéra Bastille với giá 5 euros.  22 
- Một vài chi phí tham quan nào nên lưu ý ?  23 
- Top 5 bảo tàng miễn phí tại Paris dành cho trẻ em.  24 
- Một số hoạt động miễn phí tại Paris dành cho trẻ em.  25 
-  9 công viên đẹp nhất Paris.  26-27 
- Các nông trại thú vị nhất ở Paris & IDF.  27 
- 5 cây cầu đặc biệt trên sông Seine.  28-29 
- Trang hình : Điều gì đặc biệt ở kiến trúc Paris ?  30-31 
 

- Địa chỉ cho người yêu sách.  32 
- Những quán cà phê Pháp nổi tiếng.  33 
- 9 quán café trẻ trung và sáng tạo chỉ có tại Pháp.  34 
- Những trung tâm thương mại và chợ nổi tiếng bậc nhất.   35 
- Tiết kiệm khi đi du lịch tại Paris.  36 
- Tiệm tabac người Việt tại quận 20.  36 
- Địa chỉ siêu thị - mua sắm uy tín Việt Nam tại Pháp.  37 
- Một số địa chỉ uy tín của pháp : cửa hàng & trên mạng.  38 

 
 
 
- Những đặc sản ẩm thực của Pháp.  39 
- 5 đặc sản made-in-France nào tiêu biểu nhất.  40 
- Trải nghiệm menu Pháp như thế nào?     41-42 
- Ăn món Việt ngon ở đâu ?  43-46 
 
 
- Chỗ ở tiết kiệm và Dịch vụ của người Việt.  47-51 
- Các dịch vụ khác của người Việt tại Pháp.  52-53 
- Đại lý vé máy bay & Du lịch.  54 

 
- Các địa chỉ hỗ trợ.       55 

 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS & IDF 

VIỆT BA-LÔ ĐI CÀ PHÊ 

TẠI PARIS 

 

VIỆT BA-LÔ MUA SẮM 

TẠI PARIS 

VIỆT BA-LÔ ĂN & UỐNG TẠI PARIS 

 

CHUẨN BỊ HÀNH LÝ 

VIỆT BA-LÔ TÌM CHỖ Ở TẠI PARIS 

VIỆT BA-LÔ TÌM GIÚP ĐỠ TẠI PARIS 
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VISA SANG PHÁP CỦA BẠN THUỘC LOẠI NÀO ?

Có nhiều cách để phân biệt các loại visa Pháp, nhưng phổ biến nhất vẫn là dựa theo số ngày lưu trú ngắn 
hạn hay dài hạn.  

- Visa dành cho  chuyến đi dưới 
90 ngày thì là thị thực ngắn hạn, 
thường được gọi là visa 
Schengen. 
 
- Dành cho chuyến đi dài hơn 90 
ngày là thị thực tạm trú dài hạn. 
Đối với thị thực công tác, dù là 
trong bất cứ hoạt động nào, 
đương đơn cũng phải làm thủ 
tục cụ thể trước. Nếu có ý định 
đến Pháp với mục đích công 
việc, phải có giấy phép lao động 
trước khi nộp hồ sơ xin visa. 

Người hoạt động nghệ thuật 
hay vận động viên đi thi đấu 
cũng phải có giấy phép lao 
động được gửi từ Pháp. 
 
 
 

Chú ý một số trường hợp đặc biệt : 
người nước ngoài khi đến OFII làm thủ 
tục nhập cư sẽ phải kiểm tra y tế và nộp 
thuế tại địa phương. 

 
Thị thực tạm trú dài hạn có thể được 
cấp với thời gian từ 4 đến 6 tháng dành 
cho các lý do : giáo dục, du lịch hoặc 
hoạt động nghệ thuật. Không áp dụng 
cho những đối tượng được miễn thị 
thực hay có hình thức miễn khác. Quá 
trình hoàn thiện thủ tục sẽ đòi hỏi 
nhiều thời gian và công đoạn thẩm 
định xét duyệt từ hai phía quốc gia, 
người xin visa buộc phải đáp ứng rất 
nhiều điều kiện mà Đại sứ quán đặt ra. 
 
Lưu ý : Pháp là thành viên trong khối 
Schengen gồm 25 nước nên nếu du 
khách đã có visa Schengen cho bất kỳ 
nước nào trong khối này thì không cần 
phải xin visa Pháp. 
  

CHUẨN BỊ HÀNH LÝ 
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BỐN MÙA TẠI PHÁP : ĐI ĐÂU, MÙA NÀO? 

Khác với quan niệm thời gian xuân-hạ-thu-đông của người Việt Nam, Pháp có 4 mùa, cũng như nhiều 
quốc gia Châu Âu khác : 

- Mùa đông từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 3,  
- Mùa xuân từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 6, 
- Mùa hè từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9, 
- Mùa thu từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 12.  

Để tính thời gian trên lịch thuận lợi, người Pháp chọn ngày 21 là ngày chuyển mùa sau mỗi ba tháng. 
Theo đó, ta có : ngày 21/12 là ngày chuyển từ thu sang đông, ngày 21/3 chuyển từ đông sang xuân, ngày 
21/6 chuyển từ xuân sang hè, và ngày 21/9 chuyển từ hè sang thu. Từ đây trở đi, bạn đã có thể suy ra 
thời gian tương ứng các mùa ở Pháp để chuẩn bị cho chuyến đi của mình, không còn bị nhầm với mùa ở 
Việt Nam.  
Lượng khách du lịch đến tham quan đất nước Pháp nhiều nhất là vào xuân, hè và đầu thu. 
Mỗi vùng khác nhau trên đất Pháp lại có thời tiết khác nhau, cùng các món ăn ngon và rượu vang nổi 
tiếng. Pháp xứng đáng là một điểm du lịch hấp dẫn…  
  

CHUẨN BỊ HÀNH LÝ 

Phía Tây và Tây Bắc có khí hậu ôn đới; phía Đông và Đông Bắc có khí hậu lục địa. 
Phía Tây có khí hậu 

đại dương ẩm và ôn 

hòa do gần biển 

Atlantique và 

Manche.  

Mùa hè ở Rennes, 

Brest, Rouen hay 

Caen rất mát vẻ, 

còn mùa đông 

thường không lạnh 

lắm đôi khi có 

sương mù.  

Mùa hè dọc theo 

bờ biển giữa 

Nantes và Biarritz 

được mệnh danh là 

mùa hè đẹp nhất 

nước Pháp. Bờ biển 

Landes là một địa 

điểm lướt sóng nổi 

tiếng thế giới. 

Vùng phía Đông và trung tâm có khí hậu lục địa. Nơi đây thường 

không có mưa nhiều, mùa đông nhiệt độ có khi hạ xuống -15°C. 

Tuyết phủ kín Massif Central, Alpes, Pyrénées, và Jura trong vòng 

nhiều tháng. Nếu bạn thích trượt tuyết, nơi đây vào mùa đông  

đúng là thời điểm tuyệt vời để đến. 

Phía Nam nước Pháp nhu Nice và đảo Corse 

là điểm thu hút khách du lịch từ tháng 5 đến 

tháng 9 vì nơi đây có nhiều bãi biển đẹp và 

khí hậu Đại Trung Hải, mùa hè rất nóng và 

mùa đông thì không lạnh lắm. 



SỔ TAY VIỆT BA-LÔ PARIS – N°1 

 

Page 8 sur 56 
 

 

 

TRANG PHỤC NÀO KHI ĐI DU LỊCH PHÁP? 

Cẩm nang phát hành cho đợt mùa xuân- hè nên chúng ta sẽ tập trung thông tin thời tiết vào mùa hè tại Pháp. 
 

 
 

Giày là yếu tố vô cùng quan trọng của chuyến đi. Ở Paris, bạn phải đi bộ rất nhiều từ địa 

điểm này đến địa điểm khác hoặc chuyển từ trạm tàu này đến trạm tàu khác, bạn cũng phải 
leo lên leo xuống cầu thang các trạm vô số lần. Vậy nên hãy chọn những đôi giày (sandal 
hoặc giày thể thao) mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, chứ đừng nên mang đôi giày bạn cố 
tình mua chỉ vì đẹp vì có thể sẽ bị đau chân.  

 
Mẹo nhỏ làm đẹp: Nếu bạn thích đẹp để lên hình thì hãy làm như phụ nữ Paris, cho đôi 
giày cao gót vào trong giỏ, đến nơi sẽ mang vào. Như vậy, đôi chân của bạn đỡ phải chịu 
đựng « đau đớn », và bạn vẫn được những tấm hình lung linh như ý. 

 

Túi xách : Bạn nên cẩn trọng tiền bạn để không bị giựt túi hoặc móc tiền như chúng tôi 

đã đề cập. Khi đi du lịch, bạn nên có một balô nhỏ để đựng chai nước phòng khi khát, và 
một gói bánh nếu bạn hay đói bụng. Những thứ nhỏ nhặt này dĩ nhiên bạn có thể mua tại 
chỗ ở những điểm du lịch nhưng giá sẽ đắt hơn. Túi balo nhỏ này chỉ để dùng đựng đồ lỉnh 
kỉnh như áo len mỏng, mũ , v.v. không có giá trị. Còn tiền bạc bạn nên cất kỹ bên người.  
 
Hạn chế đeo nữ trang.  

    

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT DU LỊCH THÁNG 6 – THÁNG 11:  
 
 
Vào thời điểm tháng 6 đến cuối tháng 9 : 
Thời tiết xuân châu Âu tháng 5, tháng 6 dù có 
những ngày nắng to, nóng nhưng không khí vẫn có 
cái lạnh của mùa xuân.  
Từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8, châu Âu vào hè, 
thời tiết khô và nóng. Sau một đợt nắng dài 10-15 
ngày sẽ có giông và mưa làm dịu.  
 
✓ Bạn chỉ cần chuẩn bị áo quần thoải mái, mát 
mẻ, và một áo len hoặc áo vest mỏng phòng đi 
khuya về gió và một khăn quàng cổ.  
✓ Nón mũ, kính đen thì không thể thiếu. Nên hạn 
chế dùng dù vì người châu Âu chỉ dùng dù để che 
mưa nên nếu dùng dù để che nắng, bạn sẽ « không 
giống ai ». 
 

 

Từ cuối tháng 9 đến tháng 11 : 
Từ tháng 9 trở đi, trời bắt đầu dịu mát 
để vào thu nhưng khí hậu vẫn rất tốt 
và nóng, người Pháp thường hay gọi 
là « été indien-mùa hạ Ấn độ », để chỉ 

những ngày hè kéo dài. Từ tháng 10, thời tiết vào 
thu nên thường hay mưa và trời bắt đầu lạnh. 
 
✓ Áo lạnh, áo len và áo mưa/dù không thể thiếu 
bạn nhé. 
✓ Giày chọn loại đi không thấm nước sẽ tốt hơn. 
 
 
 
 
 
 

  

CHUẨN BỊ HÀNH LÝ 
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LỊCH NHỮNG NGÀY LỄ VÀ SỰ KIỆN XUÂN – HÈ. 
 

 

Tháng 5/2018 Tháng 6/2018 Tháng 7/2018 Tháng 8/2018 Tháng 9/2018 

* Những ngày lễ quốc 
gia, tôn giáo của Pháp 
(nghỉ làm): 

1/5: Quốc tế lao động. 

8/5: Chiến thắng 
CTTG2. 

10/5: Lễ Ascension. 

20-21/5: Lễ Pentecôte. 

 

* Ngày lễ truyền 
thống: 

27/5: Lễ của Mẹ 

 

* Những lễ hội: 

8 – 19/5: Festival Phim 
Cannes. 

19/5: Đêm Bảo tàng 
trên toàn Châu Âu. 

21/5: Bắt đầu giải 
Tennis Rolland Garos, 
cho đến 10/6. 

24/5: Festival nhạc 
Jazz ở khu phố nổi 
tiếng Saint-Germain-
des-Prés, quận 6 – 
Paris. 

26-27/5: Sự kiện âm 
nhạc ngoài trời Villette 
Sonic. 

Từ tháng 3 đến 27/5: 
Hội chợ vui chơi Foire 
du Trône. 

* Ngày lễ truyền 
thống: 

17/6: Lễ của Cha. 

 

 

 

* Những lễ hội: 

13-17/6: Festival 
Phim Cabourg. 

18-22/6: Festival 
Cannes Lions. 

20-24/6: Tuần lễ thời 
trang nam giới ở 
Paris.  

21/6: Lễ hội âm nhạc 
mùa hè. 

24/6: Giải đua xe 
Grand Prix de France 
Formule 1. 

 

* Thông tin mua 
sắm: 

27/6: Bắt đầu đợt 
giảm giá Soldes mùa 
hè, cho đến 7/8. 

 

* Thông tin khác: 

Bắt đầu Paris Plage, 
cho đến tháng 8. 

 

* Những ngày lễ 
quốc gia, tôn giáo 
của Pháp (nghỉ 
làm): 

14/7: Quốc khánh 
Pháp. 

 

* Những lễ hội: 

1-5/7: Tuần lễ thời 
trang Paris. 

5-8/7: Triển lãm 
Nhật bản. 

6-24/7: Festival ở 
Avignon. 

 

 

 

 

 

* Thông tin mua 
sắm: 

Tiếp tục đợt giảm 
giá Soldes mùa hè, 
cho đến 7/8. 

 

* Thông tin khác: 

Paris Plage, cho đến 
tháng 8. 

 

* Những ngày lễ 
quốc gia, tôn giáo 
của Pháp (nghỉ 
làm): 

15/8: Lễ 
Assomption. 

 

* Những lễ hội: 

3/8: Nuit des 
Etoiles (Đêm của 
những vì sao). 

11/8: Ngày của Bia. 

25/8: Rằm tháng 7. 

 

 

 

 

 

* Thông tin mua 
sắm: 

7/8: Kết thúc đợt 
Soldes mùa hè. 

 

* Thông tin khác: 

Kết thúc Paris 
Plage.  

 

* Sự kiện thiên văn: 

11/8: Nhật thực 
bán phần. 

* Những lễ hội: 

15-16/9: Ngày Di 
sản. 

22/9: Ngày không 
xe ô-tô. 

24/9 – 2/10: Tuần 
lễ thời trang Paris.  

24/9: Tết Trung 
Thu. 

27/9: Ngày Du 
lịch. 

 

 

 



SỔ TAY VIỆT BA-LÔ PARIS – N°1 

 

Page 10 sur 56 
 

 Nên mua bảo hiểm du lịch. 
Pháp là đất nước có dịch vụ y tế rất tốt nhưng cũng đắt đỏ nếu bạn không có bảo hiểm y tế. Bạn nên mua bảo 

hiểm du lịch, nắm rõ về loại bảo hiểm du lịch mà bạn mua để đảm bảo hạn chế nhất các rủi ro có thể xảy ra. 

 

 Chuẩn bị tiền lẻ:. 
Pháp hiện nay sử dụng đồng tiền chung Châu Âu: Euro. Bạn nên đổi đủ số tiền mặt cần dùng ngay từ Việt 

Nam, lấy tiền có mệnh giá nhỏ và xu lẻ để mua vé xe, card điện thoại, đồ uống.  

Khi đến nơi, bạn cũng có thể rút tiền qua ATM (DAB), tuy cũng mất phí nhưng là cách rẻ và tiện lợi nhất. 

Không nên đổi tiền ở các điểm Money Changer trong thành phố vì phí sẽ rất cao. Ở Pháp chấp nhận mọi thẻ 

thanh toán quốc tế nhưng bạn chỉ nên sử dụng trong trường hợp cần thiết vì trả phí cao. 

 

 Dự kiến ngân sách chung: 
Bạn nên chuẩn bị thêm 50% của tổng ngân sách mà bạn dự kiến khi đi du lịch Pháp vì sẽ có các chi phí phát 

sinh thêm tại chỗ, hoặc phòng những rủi ro khác. 

 

 Cẩn thận các chiêu trò lừa đảo khi qua sân bay: 
- Nhờ vả cầm hộ đồ qua hải quan sân bay: Nếu bạn đang ở sân bay, có một người lạ tới nhờ bạn cầm hộ đồ 

để đi qua trạm kiểm soát an ninh, tuyệt đối không được đồng ý, đồng thời để mắt tới hành lý của mình. Họ có 

thể nhờ bạn cầm hàng cấm, ma túy…  

Ở nhiều quốc gia, nếu bị phát hiện sở hữu thuốc cấm hay ma túy, bạn có nguy cơ đối mặt với án tử hình. Những 

đối tượng này thường lợi dụng những người dễ tin, tốt 

bụng để tẩu thoát và qua mặt nhân viên an ninh.  

 

 Cẩn thận khi tự thuê nhà :   
Khi bạn tự thuê nhà qua mạng, với các địa chỉ xa lạ, hãy 

cẩn thận khi chuyển tiền. Đầu tiên, hãy xác thực lại địa 

chỉ phòng cho thuê có tồn tại hay không, vì có rất nhiều 

chiêu trò lừa đảo trên mạng, lừa đảo công nghệ cao, ăn 

cắp số tài khoản của bạn. 

 

 Cẩn thận khi tham quan tại Pháp :  
- Cảnh sát giả : Nếu bạn đi du lịch nước ngoài và bất 

ngờ bị cảnh sát cáo buộc vì một tội lỗi bạn không phạm 

phải, yêu cầu kiểm tra hành lý của bạn. Lúc đó bạn hãy 

thật bình tĩnh, yêu cầu được xem thẻ cảnh sát của anh 

ta, hoặc đề nghị anh ta dẫn về đồn cảnh sát gần nhất để 

xem liệu đó có phải cảnh sát thật hay không. 
 

- Giật đồ hoặc móc túi trên các phương tiện công 

cộng : Trên tàu, xe và đặc biệt là tàu điện ngầm tại các quốc gia đông đúc như Paris, New York, London, 

Rome, có rất nhiều kẻ gian trà trộn. Trên tàu, chúng thường đứng gần cửa và rất sát bạn. Khi bạn không chú ý 

và cửa tàu mở, chúng sẽ giật đồ của bạn và chạy xuống tàu. Bởi thế không nên đứng gần cửa ra vào của các 

phương tiện này. Và phải luôn chú ý đồ đạc của mình bởi chúng có thể lấy trộm bất cứ lúc nào bạn sơ hở.  

Đối tượng móc túi có thể là trẻ vị thành niên, nhóm người vừa hỏi chuyện bạn vừa móc túi, hoặc các đối tượng 

hét vào tai bạn để bạn sợ rồi giật đồ. Hãy cảnh giác giữ ba – lô và túi xách cẩn thận. 
 

- Kêu gọi ký tên ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, vòng tay tình bạn 

Tại các điểm du lịch nổi tiếng sẽ có những đối tượng cầm giấy đến xin bạn ký tên ủng hộ cho các hoàn cảnh 

khó khăn cần giúp đỡ, sau đó xin tiền ủng hộ. Đây là những đối tượng lừa đảo khá phổ biến dưới chân tháp 

Eiffel, gần nhà thờ Đức Bà Notre Dame, chủ yếu là phụ nữ gốc Đông Âu mà người Pháp hay gọi ‘Roms’. 

Một mánh khóe lừa đảo vòi tiền khác là những đối tượng lạ tiếp cận bạn và chụp tay, đeo vòng cho bạn, sau 

đó quay ra đòi tiền, lý do là bạn mua vòng không trả tiền. Chúng thường đi theo nhóm và sẵn sàng cãi nhau 

với bạn. Tốt nhất là nên cẩn thận và đề phòng. 

MỘT SỐ LỜI KHUYÊN TỪ VIỆT BA-LÔ 
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VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

Trung tâm Paris 
có diện tích 105,4 
km2, rất nhỏ nếu 
so với Hà Nội 
(3.329 km2) và 
TP.HCM (2.096 
km2).  
Mỗi khu phố, mỗi 
con đường đều 
được quy hoạch 
chặt chẽ, với 
những giá trị kiến 
trúc,  nghệ thuật, 
lịch sử,  văn hóa,  
xã hội là nhân 
chứng cho các 
thời kỳ, phong 
cách khác nhau 
của Pháp. 
 

Paris có 20 
quận. Số lượng 
này là trung bình 
nếu so với 30 quận 
của Hà Nội và 19 
quận, 5 huyện của 
TPHCM.  
 

IDF (Île-de-France): gồm Paris và 7 vùng phụ cận. Tổng diện tích là 12.012 km2. 
Cả IDF bao gồm rất nhiều địa điểm tham quan, du lịch, khám phá văn hóa-nghệ thuật-lịch sử, như: lâu đài, vườn 
hoa, bảo tàng, ,… cũng như các địa điểm vui chơi, hoạt động ngoài trời. 

Phương tiện công cộng di chuyển 
trong Paris và IDF: tàu điện ngầm 
(métro), tàu điệm (tramway), bus, xe 
đạp Vélib’, tàu RER (tuyến A, B, C, D, E), 
tàu Transilien. 
 
 

Hệ thống tàu điện ngầm (métro) ở 
Paris có 16 tuyến, từ 1 đến 14, cộng 
thêm tuyến 3bis và 7bis. Được xây sớm 
nhất trên thế giới vào năm 1900, nó hiện 
là một trong những biểu tượng của cuộc 
sống Paris - một phần không thể thiếu 
trong cuộc sống hàng ngày, thói quen 
văn hóa của người dân Paris. 
 
Hình minh họa: Trung tâm màu hồng là Paris. 
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VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

« Si vous avez la chance d’avoir vécu jeune 

homme à Paris, où que vous alliez pour le 

reste de votre vie, cela ne vous quitte pas, 

Paris est une fête » 

Ernest Hemingway 

 « Nếu bạn may mắn trải qua tuổi trẻ tại Paris, cho 

dù đi đâu trong suốt cuộc đời còn lại, thời thanh 

xuân ấy cũng sẽ mãi ở lại cùng bạn, Paris chính là 

lễ hội » (Ernest Hemingway)   
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Hình :Việt ba-lô. 

 

 

  

Hình từ trái qua phải, từ trên xuống dưới : 
-  Nhà thờ Thánh Tâm (Sacré Cœur) – nằm trên ngọn 
đồi cao nhất Paris, có mái vòm gần với bầu trời nhất 
để đưa những lời nguyện cầu bay lên. 
- Hồ trong vườn hoa Luxembourg – nơi thả đồng xu 
xin may mắn và hạnh phúc. 
- Tòa Montparnasse – nơi có thể nhìn toàn cảnh 
Paris, và uống một ly bia ở đây cùng với người yêu 
sẽ dễ say hơn bất cứ nơi nào khác. 
- Khuôn viên nghĩa trang Père-Lachaise– nơi yên 
nghỉ của rất nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới, là địa 
điểm du lịch tâm linh kỳ bí nhất của Paris. 
- Sảnh trong Nhà hát Opéra Paris – nơi « hành 
hương » mơ ước của bất kỳ nghệ sĩ nào trên thế giới. 

Tất cả các hình trừ Montparnasse :Việt ba-lô. 
Hình tòa nhà Montparnasse : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_montpar
nasse_view_arc.jpg 
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BẠN CÓ BIẾT :  

5 CÔNG TRÌNH/ĐỊA ĐIỂM « KỶ LỤC NHẤT » CỦA PARIS? 

 

 

Công trình cao nhất tại Paris :  
Tháp Eiffel 
Tháp Eiffel dĩ nhiên là tòa nhà cao nhất Paris hiện nay.  
Với 324 m, tháp Eiffel chế ngự toàn thành phố và là cây 
chống sét cao nhất kinh đô ánh sáng.   
 
 
 
 

Con đường dài nhất Paris : Vaugirard  
Đường Vaugirard kéo dài từ quận 6 đến quận 15 : nó nối 
liền vườn Luxembourg cho đến khu triển lãm Porte de 
Versailles. Đoạn đường đó dài 4360 m, tương đương 407 
số nhà.    
 

Quảng trường lớn nhất :  Concorde 
Quảng trường Concorde được xem là quảng trường lớn 
nhất Paris và thứ nhì nước Pháp : 8,64 hecta. Ngay giữa 
quảng trường là một trong những di sản quý nhất của 
nhân loại : Cột đá Obélisque hơn 3.300 năm tuổi, là món 
quà nặng 227 tấn được Phó vương Ai Cập tặng nước 
Pháp vào năm 1831. Cột là đá syenite hồng nguyên khối, 
trên bốn mặt là các chữ Ai Cập cổ tạc, chóp tháp mạ 
vàng. Giữa quảng trường tấp nập, cột đá Obélisque lặng 
im khắc ghi những câu chuyện vinh quang ngày cũ của 
pharaon Ramesses II. 
 

Bến tàu lớn nhất : Bến Châtelet – Les Halles 
Trạm Châtelet – Les Halles là trạm tàu trung chuyển dưới lòng đất lớn nhất thế giới, nối 3 đường RER 
ngoại thành  và 5 đường tàu điện ngầm nội thành. Hằng ngày có khoảng 750 000 người di chuyển ở đây.  
 

Nghĩa địa lớn nhất Paris : Père-Lachaise 
Père-Lachaise là nghĩa địa lớn nhất Paris và cũng là nghĩa địa nổi tiếng nhất thế giới. Nơi đây là nơi an 
nghỉ của rất nhiều người nổi tiếng như nhà thơ Guillaume Apollinaire, nhà văn Balzac, nhạc sĩ Chopin, 
nghệ sĩ Pierre Desproges, nhà viết kịch Molière, ca sĩ Édith Piaf, nhà văn Marcel Proust, v.v. 
 

 Việt ba-lô dịch. 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 
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CÓ THỂ NGẮM PARIS VỚI CHI PHÍ DƯỚI 2 EUROS ?  

Một ticket chỉ 1,9 € (14,9 € cho 10 tickets) có hiệu lực trong vòng 1h30 khi đi bus, métro, tramway,… ở 

Paris. Trong đó, các tuyến bus tỏa khắp Paris, đi qua nhiều công trình, địa điểm du lịch nổi tiếng. Thay vì 

mua tours bus có giá 22€ - 27 €, nếu bạn có thể lấy bus, điều đó sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều, lại thuận 

tiện tham quan và chụp hình, sau đó chờ chuyến bus sau đó để tiếp tục hành trình. Chúng tôi xin giới 

thiệu 4 tuyến buýt đi ngang các công trình lịch sử đáng lưu ý để bạn tham khảo. 

Tuyến 72 – Dọc dòng sông Seine  
Dọc đường, bạn sẽ thấy rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc phía 
bên kia sông như Điện Invalides, Đại điện bằng kính Grand Palais, 
quảng trường Concorde, rồi bảo tàng Orsay. Còn bên này sông, 
buýt sẽ đi qua vườn Tuleries, dọc theo bảo tàng Louvre đến Tòa thị 
chính. Bạn nên dừng chân khám phá Marais : khu phố của người Do Thái và giờ đây là nơi gặp gỡ của giới 
GLBT. Lưu ý thú vị : Khi bus chạy qua trạm Đài Phát thanh Pháp (Radio France), sau đó là toàn cảnh tháp Eiffel. 

 

Tuyến 68 – Paris đa dạng 
Sau đồi Montmartre lãng mạn và nhà thờ Sacré-Cœur, bạn sẽ đi 
qua khu phố náo nhiệt nhất nhì Paris với các sex-shop khắp nơi, 
càng không thể bỏ qua Cối xay gió Moulin Rouge ở bùng binh 
« place Blanche ». Từ trạm này, buýt sẽ chạy qua đại lộ có rất nhiều cửa hàng nổi tiếng thuộc nhóm Galeries 
Lafayette, sau đó đi qua Nhà hát Opéra Garnier,rồi đến nhà hát Comédie Française, nơi diễn những vở kịch 
cổ điển. Nếu muốn ăn hàng Nhật, bạn có thể xuống trạm Pyramides rồi đi bộ đến khu phố Nhật gần đấy. Buýt 
cũng sẽ đi qua bảo tàng Louvre, bảo tàng Orsay, đến khu phố nổi tiếng Saint-Germain-des- Prés, nơi của các 
galery nghệ thuật. 

 

Tuyến 29 – Paris cổ kính 
Từ nhà hát Opéra Garnier, đến quảng trường Bourse và tòa nhà 
Brongniart – tòa nhà chứng khoán của Paris ngày trước, bus tiếp 
tục đi qua quảng trường Victoires, đến tòa nhà ống là Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Centre Pompidou, và khu 
phố Marais. Bạn nên xuống ở « Place des Vosges » tham quan khu phố vô cùng dễ thương với kiến trúc vòm 
và khu vườn ở giữa. Ở đây, bạn có thể tham quan nhà của văn hào Victor Hugo. Đến trạm Bastille, buýt sẽ đi 
ngang qua nhà hát Opéra Bastille.  

 

Tuyến 69 – Bên kia sông Seine 
Tuyến buýt này đưa bạn đi qua khu Marais, dọc con đường mua 
sắm Rivoli, bảo tàng Louvre sau đó chui qua cửa thành nhỏ xíu – 
con đường ngăn cách một bên là tháp Pyramide bằng kính, cửa vào 
bảo tàng Louvre, và một bên là Khải hoàn môn Carrousel dẫn vào vườn Tuleries. Sau đó, khi buýt đi qua sông 
Seine, bạn có thể chiêm ngưỡng được từ xa nhà thờ Đức bà. Buýt cũng qua điện Invalides, nơi chính phủ 
Pháp thường đón các nguyên thủ quốc gia. Trạm cuối cùng ở đường Grenelle, dưới chân tháp Eiffel.  
 

 
 
 

Vài lưu ý quan trọng :  
- Tránh giờ cao điểm kẹt xe và đông người (8h-10h và 17h-19h). 
- Một vé xe buýt có giá trị trong vòng 1h30, nên bạn cũng có thể đổi từ bus này 

sang bus khác, hoặc bus-tramway trong khoảng thời gian hiệu lực này. 
- Nên mua ở các quầy bán vé để có giá 1,9 euros; mua trên xe bus sẽ có giá 2 €. 
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Người Pháp nói riêng và người châu Âu nói chung 
đều rất thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa và nghệ 
thuật. Chính vì thế mà khắp nơi ở Châu Âu, từ 
những làng quê hẻo lánh cho đến những khu thành 
thị cũng đều có rất nhiều các viện bảo tàng hay các 
nhà trưng bày nghệ thuật. 
 
Paris là một trong những thành phố có nhiều viện 
bảo tàng nhất trên thế giới. Số lượng viện bảo tàng 
tại đây cũng tỉ lệ thuận với giá trị những hiện vật 
mà nước Pháp đang sở hữu.  
Nhắc đến Paris không thể không nhắc tới bảo tàng 
quốc gia Louvre, bảo tàng Orsay, cung điện 
Versaille… 

 
Để khuyến khích tinh thần dân tộc và khuyến khích 
việc tìm hiểu lịch sử cũng như nghệ thuật của thế 
hệ trẻ, từ nhiều năm nay, bộ văn hóa Pháp đã có 
nhiều chính sách rất mở cửa đối với các bạn trẻ 
dưới 26 tuổi, các bạn sinh viên, các ngành nghề 
liên quan, họ được vào cửa miễn phí đối với phần 
lớn các viện bảo tàng, hoặc các địa điểm du lịch. 
  
Có nhiều nơi thì có chính sách miễn phí quanh năm 
cho các đối tượng được ưu đãi, có nhiều nơi có các 
quy định riêng theo các khung thời gian định trước 
của cả năm. Ví dụ tất cả các ngày chủ nhật đầu tiên 
của tháng, tất cả các buổi tối thứ 4,… 

 

Nếu bạn dưới 26 tuổi và sống tại Pháp (có giấy tờ chứng minh) thì rất nên tranh thủ đi xem các bảo 

tàng và di tích sau (xếp theo thứ tự quận), nếu đúng dịp không được miễn phí thì cũng có chính sách 

giảm giá.  

Bảo tàng  Louvre 
Paris 1er. 
Métro : Palais Royal/ Musée du 
Louvre. 
 
Bảo tàng  quốc gia Orangerie 
Jardin des Tuileries, Paris 1er. 
Métro: Concorde. 
 
Bảo tàng quốc gia Picasso 
5 rue de Thorigny, Paris 3e.  
Métro : Saint-Paul / Châtelet - 
Les Halles. 
 
 
Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại 
quốc gia - Centre Pompidou 
Place Georges Pompidou, Paris 
4e.  
Métro : Hôtel de Ville / Châtelet 
- Les Halles. 
 
 

Bảo tàng  quốc gia thời Trung 
cổ - Thermes de Cluny 
6 place Paul Painlevé, Paris 5e. 
Métro : Cluny - La Sorbonne / 
Saint-Michel - Notre-Dame. 
 
Bảo tàng  Rodin 
79 rue de Varenne, Paris 7e. 
Métro : Varenne / Invalides. 

 
Bảo tàng  Orsay 
1 rue de la Légion d'Honneur, 
Paris 7e. 
Métro : Solférino / Bảo tàng  
d'Orsay. 
 
Bảo tàng nghệ thuật nguyên 
thủy Quai Branly - Jacques 
Chirac 
37 quai Branly Portail Debilly, 
Paris 7e. Métro : Alma - 
Marceau / Pont de l'Alma. 
 

Bảo tàng Quân sự 
Esplanade des Invalides, Paris 
7e - Métro Invalides. 
 
Cung xá về lịch sử Di cư  
293 avenue Daumesnil, Paris 
12e. Métro : Porte Dorée. 
 
Cung xá Kiến trúc và Di sản  
Palais de Chaillot  
1 place du Trocadéro et du 11 
novembre, Paris 16e. 
Métro : Trocadéro / Champ de 
Mars - Tour Eiffel. 
 
Bảo tàng nghệ thuật châu Á 
Guimet 
6 place d'Iéna, Paris 16e. 
Métro : Iéna. 
 
 

 
 

 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71065/Musee-du-Louvre
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71107/Mus%C3%A9e-de-l'Orangerie
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71125/Mus%C3%A9e-national-Picasso
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71538/Centre-Pompidou
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71538/Centre-Pompidou
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71363/Mus%C3%A9e-de-Cluny-Mus%C3%A9e-national-du-Moyen-%C3%82ge
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71363/Mus%C3%A9e-de-Cluny-Mus%C3%A9e-national-du-Moyen-%C3%82ge
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71204/Mus%C3%A9e-Rodin
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71537/Mus%C3%A9e-d'Orsay
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71055/Mus%C3%A9e-du-Quai-Branly
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71055/Mus%C3%A9e-du-Quai-Branly
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71055/Mus%C3%A9e-du-Quai-Branly
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71520/Mus%C3%A9e-de-l'Arm%C3%A9e-H%C3%B4tel-national-des-Invalides
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71525/Mus%C3%A9e-des-arts-asiatiques-Guimet
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71525/Mus%C3%A9e-des-arts-asiatiques-Guimet
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Điện Conciergerie  
2 boulevard du Palais, Paris 1er. 
Métro : Cité/ Saint-Michel - 
Notre-Dame. 
 
Nhà nguyện Sainte-Chapelle  
4 boulevard du Palais, Paris 1er. 
Métro : Châtelet / Saint-Michel - 
Notre-Dame.  
 
Bảo tàng Nghệ thuật và Ngành 
nghề    
60 rue Réaumur, Paris 3e. 
Métro : Arts et Métiers. 
 
Bảo tàng nghệ thuật và lịch sử 
Do thái giáo   
71 rue du Temple, Paris 3e 
Métro : Hôtel de Ville. 
 
Tháp nhà thờ Đức Bà    
6 place du parvis Notre-Dame, 
Paris 4e. Métro : Saint-Michel / 
Saint-Michel - Notre-Dame. 
 

Điện Panthéon   
Place du Panthéon, Paris 5e. 
Métro : Cardinal Lemoine/ 
Luxembourg. 
 
Viện Văn hóa Ả rập - Institut du 
Monde Arabe 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard, Paris 5e 
Métro : Jussieu. 
 
Bảo tàng  quốc gia Eugène 
Delacroix    
6 rue de Furstenberg, Paris 6e. 
Métro : Saint-Germain-des-Prés 
/ Saint-Michel - Notre-Dame. 
 
Bảo tàng Sơ đồ và bản khắc nổi 
(Plans et Reliefs)  
129 rue de Grenelle, Paris 7e  
Métro : La Tour-Maubourg. 
 
Khải Hoàn môn   
Place Charles de Gaulle, Paris 8e. 
Métro : Charles de Gaulle – 
Etoile. 

Nhà nguyện đền tội - Chapelle 
expiatoire   
Square Louis XVI  
29 rue Pasquier, Paris 8e. 
Métro : Saint-Augustin. 
 
Bảo tàng  quốc gia Gustave 
Moreau   
14 rue de la Rochefoucauld, Paris 
9e. Métro : Trinité. 
 
Bảo tàng  quốc gia Jean-Jacques 
Henner   
43 avenue de Villiers, Paris 17e. 
Métro : Malesherbes. 
 
Cung xá Âm nhạc  - Cité de la 
Musique - Philharmonie de 
Paris (bộ sưu tập thường niên 
miễn phí, triển lãm định kỳ được 
giảm giá cho người dưới 26 tuổi). 
221 avenue Jean Jaurès, Paris 
19e. Métro : Porte de Pantin. 
 

  

 
 

  

CÁC BẢO TÀNG VÀ CÔNG TRÌNH NGHỆ THUẬT 
MIỄN PHÍ TẠI PARIS 

Dành cho tất cả công chúng. - Bảo tàng xếp theo thứ tự quận. 
 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

 

Miễn phí chủ nhật đầu tiên hằng tháng, từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3 
 

Bảo tàng Louvre     Paris 1er - Métro Palais Royal - Bảo tàng  du Louvre 
Bảo tàng  Rodin     79 rue de Varenne, Paris 7e - Métro Varenne / Invalides 

 
 

Miễn phí chủ nhật đầu tiên hằng tháng, từ 1 tháng 11 đến 31 tháng 3 
 

Khải Hoàn Môn  Place Charles de Gaulle, Paris 8e - Métro Charles de Gaulle – Etoile 
 

Điện Conciergerie 2 boulevard du Palais, Paris  1er - Métro Cité / Saint-Michel - Notre-Dame 
 

Điện Panthéon : nơi chôn cất những danh nhân của quốc gia và lưu giữ con lắc Foucault 
                                            Place du Panthéon, Paris 5e – Métro: Cardinal Lemoine / Luxembourg 
 

Nhà nguyện Sainte-Chapelle   4 boulevard du Palais, Paris 1er – Métro: Châtelet/Saint-Michel-Notre-Dame. 
 

Tháp Nhà thờ Đức Bà      6 place du parvis Notre-Dame, Paris 4e-Métro: Saint-Michel/Saint-Michel-Notre-Dame. 

 

 
 

 

http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71073/Conciergerie-Centre-des-Monuments-Nationaux2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71543/Musee-des-Arts-et-Metiers
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71543/Musee-des-Arts-et-Metiers
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71495/Mus%C3%A9e-d'art-et-d'histoire-du-Juda%C3%AFsme
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71495/Mus%C3%A9e-d'art-et-d'histoire-du-Juda%C3%AFsme
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71189/Institut-du-Monde-Arabe2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71189/Institut-du-Monde-Arabe2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71084/Mus%C3%A9e-national-Eug%C3%A8ne-Delacroix
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71084/Mus%C3%A9e-national-Eug%C3%A8ne-Delacroix
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71156/Mus%C3%A9e-des-Plans-reliefs-H%C3%B4tel-national-des-Invalides
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71156/Mus%C3%A9e-des-Plans-reliefs-H%C3%B4tel-national-des-Invalides
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71396/Arc-de-Triomphe-Centre-des-Monuments-Nationaux2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71072/Chapelle-expiatoire-Centre-des-Monuments-Nationaux2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71072/Chapelle-expiatoire-Centre-des-Monuments-Nationaux2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71431/Mus%C3%A9e-national-Gustave-Moreau
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71431/Mus%C3%A9e-national-Gustave-Moreau
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71428/Mus%C3%A9e-national-Jean-Jacques-Henner
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71428/Mus%C3%A9e-national-Jean-Jacques-Henner
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71303/Cite-de-la-musique-Philharmonie-2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71303/Cite-de-la-musique-Philharmonie-2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71303/Cite-de-la-musique-Philharmonie-2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71065/Musee-du-Louvre
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71204/Mus%C3%A9e-Rodin
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71073/Conciergerie-Centre-des-Monuments-Nationaux2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71380/Sainte-Chapelle-Centre-des-Monuments-Nationaux2
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Nhà đại văn hào Victor Hugo   
Hôtel de Rohan-Guéménée - 6 place des Vosges, 
Paris 4. Métro Bastille 
 
Xưởng Brancusi  - Bảo tàng quốc gia nghệ thuật 
đương đại - Centre Pompidou 
Place Georges Pompidou/Rue Saint Martin, Paris 
4e. Métro Rambuteau. 
 
Tưởng niệm các nạn nhân Do Thái - Mémorial de 
la Shoah 
17 rue Geoffroy l'Asnier, Paris 4e.  
Métro Saint-Paul. 
 
Trường đấu La Mã Arènes de Lutèce   
47 rue Monge, Paris 5e.  
Métro Cardinal Lemoine. 
 
Bảo tàng Zadkine (miễn phí khi không có triển 
lãm đặc biệt) 
100 bis rue d'Assas, Paris 6e.  
Métro Notre-Dame-des-Champs. 
 

Bảo tàng huân chương quốc gia - Musée national 
de la Légion d'honneur et des ordres de 
chevalerie. Có thể tìm thấy các khánh, huy 
chương, quốc hiệu thời vua chúa Việt Nam. 
2 rue de la Légion d'honneur, Paris 7e. 
Métro Solférino. 
 
Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Cernuschi   
7 avenue Velasquez, Paris 8e.  Métro Villiers. 
 
Tiểu điện (Petit Palais)- bảo tàng Mỹ thuật của 
thành phố Paris  
Avenue Winston Churchill, Paris 8e 
Métro Champs-Elysées – Clemenceau. 
 
 
 

Bảo tàng Cognacq-Jay  (miễn phí khi không có 
triển lãm đặc biệt) 
Hôtel Donon - 8 rue Elzévir, Paris 3e. 
Métro Saint-Paul. 
Bảo tàng cuộc sống lãng mạn (Musée de la Vie 
Romantique) : giới thiệu một số tác phẩm có liên 
quan đến nhà văn Georges Sand. 
16 rue Chaptal, Paris 9e - Métro Pigalle. 
 

Bảo tàng nước hoa Fragonard    
3-5 square de l'Opéra Louis-Jouvet, Paris 9e. 
Métro Opéra 
 
Nhà Balzac (miễn phí khi không có triển lãm)  
47 rue Raynouard, Paris 16e. Métro Passy  
 
Bảo tàng nghệ thuật đương đại Paris (Musée 
d'Art Moderne de la Ville de Paris) 
11 avenue du Président Wilson, Paris 16e. 
Métro Iéna 
 

Le Plateau – Trung tâm nghệ thuật đương đại 
Place Hannah Arendt, angle des rues des 
Alouettes et Carducci, Paris 19e. 
Métro Buttes-Chaumont Jourdain. 
 
Bảo tàng  quốc gia Không gian và Vũ trụ 
Aéroport le Bourget, 93 - RER Le Bourget 

 
 
 

 
 
 

CÁC BẢO TÀNG VÀ CÔNG TRÌNH NGHỆ THUẬT 
MIỄN PHÍ TẠI PARIS & IDF 

 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

 

Miễn phí cả năm cho bộ sưu tập thường niên – Bảo tàng xếp theo thứ tự quận. 
 

 

Hình : Bút lông trong thư phòng nhà đại văn hào Victor 
Hugo  (Việt ba-lô). 

Hình : Trước Tiểu điện – 
Bảo tàng mỹ thuật Paris. (Việt ba-lô). 

http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71077/Maison-de-Victor-Hugo2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71423/Atelier-Brancusi-Centre-Georges-Pompidou2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71423/Atelier-Brancusi-Centre-Georges-Pompidou2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71160/M%C3%A9morial-de-la-Shoah,-Paris
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71160/M%C3%A9morial-de-la-Shoah,-Paris
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71451/Ar%C3%A8nes-de-Lut%C3%A8ce
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71079/Mus%C3%A9e-Zadkine
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71101/Mus%C3%A9e-national-de-la-L%C3%A9gion-d'honneur-et-des-ordres-de-chevalerie
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71101/Mus%C3%A9e-national-de-la-L%C3%A9gion-d'honneur-et-des-ordres-de-chevalerie
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71101/Mus%C3%A9e-national-de-la-L%C3%A9gion-d'honneur-et-des-ordres-de-chevalerie
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71076/Mus%C3%A9e-Cernuschi-Mus%C3%A9e-des-Arts-de-l'Asie-de-la-Ville-de-Paris
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71087/Mus%C3%A9e-Cognacq-Jay
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71482/Mus%C3%A9e-de-la-vie-romantique
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71482/Mus%C3%A9e-de-la-vie-romantique
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/111797/Nouveau-musee-du-parfum-Fragonard
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71078/Maison-de-Balzac2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71068/Mus%C3%A9e-d'Art-moderne-de-la-Ville-de-Paris
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71068/Mus%C3%A9e-d'Art-moderne-de-la-Ville-de-Paris
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71342/Mus%C3%A9e-de-l'Air-et-de-l'Espace
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Bảo tàng Orangerie : lưu giữ các bộ sưu tập tranh 
thuộc trường phái ấn tượng và hiện đại. 
Jardin des Tuileries, Paris 1er. Métro Concorde. 
 
Bảo tàng Nghệ thuật và Ngành nghề – Musée des 
Arts et Métiers (miễn phí tối thứ năm, từ 18h) 
60 rue Réaumur, Paris 3e. Métro Arts et Métiers. 
 
Bảo tàng săn bắn và thiên nhiên – Musée de la 
Chasse et de la Nature 
Hôtel de Mongelas -  62 rue des Archives, Paris 3e. 
Métro Hôtel de Ville / Châtelet - Les Halles. 
 
Bảo tàng Picasso   
Hôtel Salé - 5 rue de Thorigny, Paris 3e.  
Métro Saint-Paul / Châtelet - Les Halles. 
 
Bảo tàng nghệ thuật hiện đại quốc gia (Musée 
national d’Art moderne) - Centre Pompidou  
Place Georges Pompidou, Paris 4e. 
Métro Hôtel de Ville / Châtelet - Les Halles. 
 
Bảo tàng Trung đại quốc gia – Musée national du 
Moyen-âge, Thermes de Cluny 
6 place Paul Painlevé, Paris 5e.  Métro Cluny - La 
Sorbonne / Saint-Michel - Notre-Dame. 
 
Bảo tàng Eugène Delacroix 
6 rue de Furstenberg, Paris 6e. Métro Saint-Germain-
des-Prés/Saint-Michel - Notre-Dame. 
 

Bảo tàng nghệ thuật nguyên thủy Quai Branly 
37 quai Branly Portail Debilly, Paris 7e. 
Métro Alma - Marceau / Pont de l'Alma. 
 
Bảo tàng Orsay : tập hợp các trường phái nghệ thuật 
từ 1848 đến 1914. 
1 rue de la Légion d'Honneur, Paris 7e. 
Métro Solférino / Bảo tàng  d'Orsay. 
 
Bảo tàng Gustave Moreau    
14 rue de la Rochefoucauld, Paris 9e - Métro Trinité 

 

Viện quốc gia về Lịch sử Di cư  
293 avenue Daumesnil, Paris 12e. Métro Porte Dorée. 
 
Cung xá Kiến trúc và Di sản - Cité de l'Architecture 
et du Patrimoine 
Palais de Chaillot - 1 place du Trocadéro et du 11 
novembre, Paris 16e.  
Métro Trocadéro / Champ de Mars - Tour Eiffel. 
 

Bảo tàng quốc gia về Nghệ thuật châu Á Guimet – 
Musée national des Arts asiatiques Guimet  
6 place d'Iéna, Paris 16e - Métro Iéna. 
 

Bảo tàng Albert-Kahn      
14 rue du Port, 92 - Métro Boulogne Pont de Saint-
Cloud. 
 
Bảo tàng khảo cổ quốc gia Saint-Germain-en-Laye 
Place Charles de Gaulle, 78 - RER Saint-Germain-en-
Laye. 
 
Lâu đài Compiègne      
Place du Général de Gaulle, 60200 Compiège. 
 
Bảo tàng quốc gia thuộc tu viện de Port-Royal des 
Champs 
Route des Granges, 78 - RER Saint-Rémy-lès-
Chevreuse. 
 
Lâu đài Malmaison và Bois-Préau    
Avenue du Lâu đài, 92 - RER Rueil Malmaison. 
 
Viện sành sứ  Sèvres - Cité de la Céramique   
Place de la Manufacture, 92 - Pont de Sèvres. 
 
Bảo tàng quốc gia thời Phục hưng thuộc lâu đài 
Ecouen   
Lâu đài d'Ecouen, 95 - Garges – Sarcelles. 
 
Mac/Val - Bảo tàng nghệ thuật đương đại vùng 
Val-de-Marne 
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine. 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

CÁC BẢO TÀNG VÀ CÔNG TRÌNH NGHỆ THUẬT 
MIỄN PHÍ TẠI PARIS & IDF 

 

Miễn phí chủ nhật đầu tiên hằng tháng suốt năm – Bảo tàng theo thứ tự quận. 
 

http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71107/Mus%C3%A9e-de-l'Orangerie
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71543/Musee-des-Arts-et-Metiers
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71543/Musee-des-Arts-et-Metiers
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71275/Mus%C3%A9e-de-la-Chasse-et-de-la-Nature
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71275/Mus%C3%A9e-de-la-Chasse-et-de-la-Nature
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71125/Mus%C3%A9e-national-Picasso
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71538/Centre-Pompidou
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71538/Centre-Pompidou
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71363/Mus%C3%A9e-de-Cluny-Mus%C3%A9e-national-du-Moyen-%C3%82ge
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71363/Mus%C3%A9e-de-Cluny-Mus%C3%A9e-national-du-Moyen-%C3%82ge
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71084/Mus%C3%A9e-national-Eug%C3%A8ne-Delacroix
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71055/Mus%C3%A9e-du-Quai-Branly
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71537/Mus%C3%A9e-d'Orsay
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71431/Mus%C3%A9e-national-Gustave-Moreau
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71293/Cit%C3%A9-nationale-de-l%E2%80%99histoire-de-l%E2%80%99immigration
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71083/Cit%C3%A9-de-l%E2%80%99architecture-du-patrimoine
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71083/Cit%C3%A9-de-l%E2%80%99architecture-du-patrimoine
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71525/Mus%C3%A9e-des-arts-asiatiques-Guimet
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71525/Mus%C3%A9e-des-arts-asiatiques-Guimet
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71202/Mus%C3%A9e-Albert-Kahn
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71166/Mus%C3%A9e-d'Arch%C3%A9ologie-nationale-Domaine-national-de-Saint-Germain-en-Laye
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71287/Mus%C3%A9e-national-de-Compi%C3%A8gne
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71164/Mus%C3%A9e-national-de-Port-Royal-des-Champs
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71164/Mus%C3%A9e-national-de-Port-Royal-des-Champs
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71223/Mus%C3%A9e-national-du-ch%C3%A2teau-de-Malmaison
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71124/S%C3%A8vres-Cit%C3%A9-de-la-C%C3%A9ramique
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71281/Mus%C3%A9e-national-de-la-Renaissance-Chateau-d%E2%80%99Ecouen
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71281/Mus%C3%A9e-national-de-la-Renaissance-Chateau-d%E2%80%99Ecouen
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71196/Mac-Val-Mus%C3%A9e-d'Art-contemporain-du-Val-de-Marne
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71196/Mac-Val-Mus%C3%A9e-d'Art-contemporain-du-Val-de-Marne
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Lâu đài Fontainebleau       
77 - SNCF Fontainebleau – Avon.  
 
Lâu đài Champs-sur-Marne     
31 rue de Paris, 77 - RER Noisiel. 
 
Bảo tàng khảo cổ Saint-Germain-en-Laye (musée 
d’Archéologie national de St-Germain-en-Laye) 
Place Charles de Gaulle, 78. 
 RER Saint-Germain-en-Laye. 
 
Bảo tàng quốc gia thuộc tu viện Port-Royal des 
Champs          
Route des Granges, 78. 
RER Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
 
Lâu đài Maisons-Laffitte    
2 avenue Carnot, 78 – RER Maisons-Laffitte. 
 
Bảo tàng Maurice Denis    
2 bis rue Maurice Denis, 78. 
RER Saint-Germain-en-Laye. 
 

Lâu đài Malmaison và Bois-Préau   
Avenue du Lâu đài, 92 – RER Rueil Malmaison. 
 
Cung xá bảo tàng Sành sứ Sèvres - Cité de la 
Céramique   
Place de la Manufacture, 92 – Pont de Sèvres. 
 
Nhà thờ hoàng gia Saint-Denis (Basilique royale 
de Saint-Denis)  
1 rue de la Légion d'Honneur, 93- Métro Basilique 
de Saint-Denis.  
 
Bảo tàng Fragonard, trường Thú y quốc gia (Ecole 
vétérinaire de Maisons-Alfort) 
7 avenue du Général de Gaulle, 94-  Métro École 
vétérinaire de Maisons-Alfort 
 
Bảo tàng quốc gia Phục hưng (musée national de 
la Renaissance) – Lâu đài Ecouen 
95 - Garges – Sarcelles 
 
Lâu đài Pierrefonds     
Rue Viollet-le-Duc – 60350 Pierrefonds, Chantilly. 

 

 

Lâu đài  Champs-sur-Marne     
31 rue de Paris, 77 – RER Noisiel 
 
Villa Savoye      
82 rue de Villiers, 78 – RER Poissy 
 

Lâu đài Maisons-Laffitte    
2 avenue Carnot, 78 – RER Maisons-Laffitte 
 
Lâu đài  Versailles     
78 - RER Versailles - Rive Gauche 
 

Nhà thờ hoàng gia  Saint-Denis : nơi chôn cất vua 
chúa Pháp   
1 rue de la Légion d'Honneur, 93. 
Métro Basilique de Saint-Denis. 

 

Lâu đài Vincennes      
Avenue de Paris, 94 – Métro Château de 
Vincennes 
 

Nhà Auguste Rodin tại Meudon   
19 avenue Auguste Rodin, 92.Métro Mairie d’Issy. 
 

Lâu đài Rambouillet, xưởng làm sữa và ngôi nhà 
bằng vỏ sò  78 - SNCF Rambouillet 
 

Nhà des Jardies tại Sèvres : nơi ở của Balzac 
trước khi dọn về Paris 
14 avenue Gambetta, 92 – SNCF Sèvres - Ville 
d'Avray.

 

CÁC BẢO TÀNG VÀ CÔNG TRÌNH NGHỆ THUẬT 
MIỄN PHÍ TẠI CÁC VÙNG ILE-DE-FRANCE 

Dành cho tất cả công chúng. 
 

Miễn phí chủ nhật đầu tiên hằng tháng, từ 1 tháng 11 đến 31 tháng 5 
 
 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

(https://www.parisinfo.com/) 

http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71252/Ch%C3%A2teau-de-Fontainebleau
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71387/Ch%C3%A2teau-de-Champs-sur-Marne-Centre-des-Monuments-Nationaux
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71166/Mus%C3%A9e-d'Arch%C3%A9ologie-nationale-Domaine-national-de-Saint-Germain-en-Laye
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71164/Mus%C3%A9e-national-de-Port-Royal-des-Champs
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71164/Mus%C3%A9e-national-de-Port-Royal-des-Champs
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71074/Ch%C3%A2teau-de-Maisons-Centre-des-Monuments-Nationaux
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/141804/Mus%C3%A9e-d%C3%A9partemental-Maurice-Denis
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71223/Mus%C3%A9e-national-du-ch%C3%A2teau-de-Malmaison
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71124/S%C3%A8vres-Cit%C3%A9-de-la-C%C3%A9ramique
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71124/S%C3%A8vres-Cit%C3%A9-de-la-C%C3%A9ramique
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71479/Basilique-cath%C3%A9drale-de-Saint-Denis-Centre-des-Monuments-Nationaux
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71498/Mus%C3%A9e-Fragonard-%C3%89cole-nationale-v%C3%A9t%C3%A9rinaire-d'Alfort
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71281/Mus%C3%A9e-national-de-la-Renaissance-Chateau-d%E2%80%99Ecouen
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71281/Mus%C3%A9e-national-de-la-Renaissance-Chateau-d%E2%80%99Ecouen
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/141810/Chateau-de-Pierrefonds
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71387/Ch%C3%A2teau-de-Champs-sur-Marne-Centre-des-Monuments-Nationaux
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71075/Villa-Savoye-Centre-des-Monuments-Nationaux2
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71074/Ch%C3%A2teau-de-Maisons-Centre-des-Monuments-Nationaux
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71399/Chateau-de-Versailles
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71479/Basilique-cath%C3%A9drale-de-Saint-Denis-Centre-des-Monuments-Nationaux
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71070/Ch%C3%A2teau-de-Vincennes-Centre-des-Monuments-Nationaux
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/82782/Mus%C3%A9e-Rodin-Meudon
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71180/Maison-des-Jardies,-Mus%C3%A9e-L%C3%A9on-Gambetta-Centre-des-Monuments-Nationaux
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VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

Nếu bạn đến Paris không trùng vào thời điểm chủ nhật đầu tháng, hoặc bạn muốn đến thăm 
các bảo tàng, công trình không có trong danh sách miễn phí, để tiết kiệm và thuận lợi, các bạn 
có thể lưu ý vài lời khuyên sau đây : 

« Être parisien, ce n’est pas être 

né à Paris, c’est y renaître » 

Sacha Guitry 

« Để có tâm hồn Paris, không cần phải 
sinh ra tại đây, mà chính là nơi này làm 
ta được tái sinh. » 

Nghệ sĩ, đạo diễn Sacha Guitry.  
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MỘT VÀI CHI PHÍ THAM QUAN NÀO NÊN LƯU Ý ?  
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TOP 5 BẢO TÀNG MIỄN PHÍ TẠI PARIS  
DÀNH CHO TRẺ EM 

TOP 5 BẢO TÀNG MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM: 
1. Để xem mô phỏng những động vật trong thiên nhiên, hãy đến Grande Galerie de l’évolution của 
Muséum national d’histoire naturelle – Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia (miễn phí cho trẻ em và người 
trẻ dưới 26 tuổi).  
 

2. Để mở rộng tầm mắt, khám phá các loại máy móc và những phát minh hữu ích cho cuộc sống, hãy tìm 
đến  Musée des Arts et Métiers – Bảo tàng Nghệ thuật và Ngành nghề (miễn phí cho trẻ em và người trẻ 
dưới 26 tuổi). Có những tập tài liệu phát miễn phí rất thú vị. 
 

3. Bạn muốn đi chơi thật vui vẻ với những vĩ nhân? Một bộ sưu tập các bức tượng sáp những người nổi 
tiếng đang chờ bạn tại Musée Grévin Paris (miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi).  
 

4. Những gia đình sành ăn chắc chắn không thể bỏ lỡ các bảo tàng về sô cô la như  Musée gourmand du 
chocolat, miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng với cha mẹ. 
 

5. Cuối cùng, các tài năng khoa học nhí hãy đến Cité des sciences et de l’industrie – Thành phố Khoa học 
và Công nghiệp, nơi các bé có thể thực hiện các thí nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào (trẻ em dưới 2 tuổi 
được miễn phí cho triển lãm của Explora, trẻ em dưới 6 tuổi đối với vé triển lãm tại Palais de la 
Découverte). 
 
Tin vui: Các thủy cung trong thành phố đều được miễn phí cả năm và cho tất cả trẻ em ! 
Một số bảo tàng lớn cung cấp các dịch vụ hướng dẫn viên đặc biệt cho trẻ em để giúp cho chuyến thăm 
quan của cả gia đình thêm thú vị, như: khu vực sân chơi tại Louvre, khu hướng dẫn du lịch của musée 
d’Orsay, ,… hoặc những ứng dụng giáo dục giải trí vui nhộn của musée de l’Homme. 
 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/83427/Museum-national-d%27Histoire-naturelle-Grande-Galerie-de-l%E2%80%99Evolution
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71179/Choco-Story-Paris-le-mus%C3%A9e-gourmand-du-Chocolat
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71543/Mus%C3%A9e-des-Arts-et-M%C3%A9tiers
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71063/Gr%C3%A9vin-Paris
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71321/Cit%C3%A9-des-sciences-et-de-l%27industrie
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71065/Mus%C3%A9e-du-Louvre
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71537/Musee-d-Orsay
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71517/104-Centquatre
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71543/Mus%C3%A9e-des-Arts-et-M%C3%A9tiers
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71543/Mus%C3%A9e-des-Arts-et-M%C3%A9tiers
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71191/Museum-national-d%27Histoire-naturelle-Mus%C3%A9e-de-l%E2%80%99Homme
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Gợi ý các nơi vui chơi, giải trí cho trẻ, một 
số viện bảo tàng và địa điểm văn hoá đã tổ 
chức các hoạt động miễn phí cho trẻ em: 
 

- Maison des Petits du  Centquatre, trẻ 
em dưới 5 tuổi đi kèm với cha mẹ có thể 
tham gia vào các hội thảo, hoạt động, tại đó 
có các chương trình đọc sách, trò chơi khác 
nhau, xung quanh một chủ đề hoặc một tác 
phẩm nghệ thuật. 
 

- Vào thứ bảy cuối cùng của tháng, Jeu de 
Paume có Les enfants d’abord! là chương 
trình thăm quan và hoạt động ngoại khóa miễn phí 2 giờ dành cho trẻ em từ 7 đến 11 tuổi.  Đặt chỗ qua 
email: lesenfantsdabord@jeudepaume.org hoặc qua điện thoại : 01 47 03 04 95. 
 

- Vào mỗi cuối tuần, tổ chức Fondation Louis Vuitton tổ chức các chuyến tham quan vi mô 15 phút cho 
trẻ em từ 4 đến 8 tuổi (cùng với cha mẹ). Miễn phí tham gia, không cần đặt chỗ trước. Lịch có thể sẽ thay 
đổi trong những đợt nghỉ của các trường học, sẽ có thông báo trước trên trang web. 
 

- Mỗi thứ sáu hàng tuần, lúc 2h30 chiều (trong các ngày nghỉ hè), les Enquêtes-jeux của musée des Arts 
et Métiers – Bảo tàng Nghệ thuật và Ngành nghề cho phép các gia đình có trẻ em từ 7 đến 12 năm khám 
phá các bộ sưu tập vĩnh viễn của bảo tàng. Miễn phí và không đặt trước cho những người dưới 26 tuổi. 
 

- Vào các thứ tư và thứ bảy, lúc 3 giờ chiều, trong kỳ nghỉ của zone C, l’Institut du monde arabe có 
L’Heure du conte dành cho trẻ em từ 4 tuổi. Tham gia miễn phí, đặt trước qua số điện thoại 01 40 51 38 
14 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 
 

- Mỗi Chủ Nhật đầu tháng, musée d’Orsay có một số hoạt động thường xuyên diễn ra, tuy phải trả tiền 
vào cửa, nhưng rất chất lượng, vui vẻ và thân thiện : Trẻ em có thể sử dụng Parcours-jeux để khám phá 
bảo tàng (đăng ký ngay tại chỗ, cùng ngày), tham dự một buổi hòa nhạc hoặc chương trình Spectacles en 
famille, hoặc vui chơi với các hoạt động sáng tạo dành cho trẻ em L’atelier pour enfants (mỗi Chủ Nhật 
đầu tháng, đăng ký chỉ được thực hiện ngay tại chỗ, cùng ngày). 
 

- MAC/VAL tổ chức cho trẻ em và thanh thiếu niên một số hoạt động miễn phí : Tham quan – thực nghiệm 
cùng gia đình, hoạt động thực nghiệm Cuốn sách của nghệ sĩ cho trẻ em từ 5 tuổi, và rất nhiều sự kiện 
khác. Cần đăng ký trước (email: reservation@macval.fr, hoặc điện thoại : 01 43 91 64 23).  
 

- La Villette đã mở Little Villette, một không gian dành cho trẻ em và gia đình với diện tích 1.000 m² và 
cung cấp tất cả các loại hoạt động thú vị. Vào cửa miễn phí mà không cần đăng ký vào Thứ Tư, Thứ Bảy và 
chiều Chủ Nhật. 

 
Hình : internet. 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MIỄN PHÍ TẠI PARIS  
DÀNH CHO TRẺ EM 
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Métro 4 : Saint-Germain-des-Prés. Métro 10 : Odéon/ Mabillon. 
Gare : RER B Luxembourg/  Bus : 21, 27, 38, 58, 82, 83, 84, 85, 89. 
 

Vườn rộng hơn 22 ha. Gần các địa điểm nổi tiếng ở trung tâm Paris. Tại đây có hơn 100 bức tượng điêu 
khắc tinh xảo trong thời gian, hơn 20 tác phẩm điêu khắc của những nghệ sĩ hàng đầu trong lịch sử. Bãi 
cỏ được cắt tỉa, hoa đủ màu, lại có vườn táo và lê, sân bóng và tennis (tổng cộng 6 sân) và vô số ghế cho 
du khách ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Khu vườn có nhà hát múa rối và nhiều sân chơi khác để giải trí. 
 

Métro 1,7 : Palais-Royal - Musée du Louvre, Métro 3 : Bourse. 
 

Jardin du Palais-Royal là một quảng trường rộng lớn có diện tích 20.850 m², được xây dựng vào năm 1633 
ở trung tâm của Palais-Royal. Khu vườn được nhắc đến là « Khu vườn không nên bỏ lỡ". 
Nằm kế bên bảo tàng Louvre nổi tiếng. Ngay cả trước khi vào công viên, bạn đã có thể cảm nhận thấy 
hương hoa thơm ngát. Khá yên tĩnh, vòi phun nước đẹp, cảnh quan thanh bình giữa trung tâm Paris.  
 

Métro 8 : Ecole militaire. 
 

Champ de Mars là quảng trường lớn nhất ở phía trước tháp Eiffel. Ở đây, bạn không chỉ có thể nhìn thấy 
nhiều người dân địa phương, mà còn cả du khách từ khắp nơi trên thế giới. 
 

Métro 1 : Tuileries, Métro 1, 8, 12 : Concorde. 
 

Vườn Tuileries rộng 25,5 ha, ngay phía sau bảo tàng Louvre, bạn có thể đi bộ đến công viên Jardin des 
Tuileries và quảng trường trường Concorde. Nếu bạn đi với trẻ em thì công viên Jardin des Tuileries là nơi 
không nên bỏ qua. Có rất nhiều hoạt động dành cho trẻ em tại đây, đặc biệt là các chương trình múa rối 
Marionette, hay hoạt động cưỡi lừa và ngựa con. Ở quảng trường Concorde, bạn có thể ngắm nhìn Paris 
từ Grande Roue, bánh xe đu quay khổng lồ nhìn thẳng ra đại lộ Champs-Élysées ngập ánh đèn. 
 

Gare : Gare d’Austerlitz (RER C).  
Métro : 5, 7, 10 – Gare d’Austerlitz, Censier Daubenton, Monge, Jussieu /  Bus : 24, 47, 63, 67, 89, 91. 
 

Đây là một công viên và vườn thực vật rộng 23,5 ha. Nằm ngay bên bờ sông Seine, Jardin des Plantes là 
khu vườn lớn nhất và cổ nhất ở Paris với tuổi đời hơn 400 năm. Trong khuôn viên có hàng loạt những bảo 
tàng như bảo tàng lịch sử tự nhiên, bảo tàng tự nhiên, sở thú, khu vui chơi, v.v. Nơi đây có hàng trăm loại 
hoa quý hiếm khác nhau.  
Khi đến thăm Jardin des Plantes, cha mẹ cùng trẻ nhỏ sẽ lần lượt được khám phá lịch sử phát triển của 
động vật, những loại hoa độc đáo, đặc biệt là Sở thú Ménagerie. Với diện tích nhỏ, vườn thú không có 
nhiều loại động vật lớn nhưng thay vào đó, vườn thú có những loại động vật lạ, hiếm thấy. 
 

Métro 2 : Monceau/ Bus 30 : Monceau. 
 

Diện tích 8,25 ha. Nằm trong khu phố châu Âu, vườn có cảnh quan đẹp, thoáng đãng, thích hợp với các 
chuyến picnic, gặp gỡ bạn bè. 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 
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Gare : RER B Cité universitaire /  Tramway T3a : Montsouris /   Bus : 21, 88. 
 

Diện tích 15,5 ha. Được xây dựng theo phong cách Anh cao quý, danh tiếng của nó tồn tại trong bóng tối 
của những người làm vườn, những kiến trúc sư đáng chú ý, các nhà thiên văn học và Hoàng đế Napoléon.  
 

Đi bộ  khá xa từ bến bus và métro 1, trạm dừng Château de Vincennes (có thể xem chi tiết trên bản đồ 
hoặc nhờ chỉ dẫn từ người tư vấn tại gare). 
 

Parc Floral de Paris là một công viên đô thị và vườn bách thảo, rộng 28 ha (rộng nhất Paris), nằm ở trung 
tâm của rừng Vincennes, gần lâu đài Château de Vincennes thuộc quận 12 Paris. Có bốn khu vực cảnh 
quan riêng biệt. Công viên có nhiều khu vực vui chơi cho trẻ em, bao gồm một sân golf mini 18 lỗ, mỗi khu 
đại diện cho một tượng đài ở Paris, thư viện xanh ... như một thủ đô thu nhỏ ! Công viên cũng nơi diễn ra 
nhiều sự kiện miễn phí mùa hè: Liên hoan nhạc Jazz Paris, Pestacles, Lễ hội cổ điển xanh... 
 

Entrées aux 1-7, rue Botzaris. Entrée 2 - 6b, rue Manin ; 55, rue de Crimée et 42, avenue Simon-Bolivar. 
Gare : Gare de Paris-Est. Métro 7 : Buttes Chaumont, Botzaris. 
 

Công viên Buttes-Chaumont là một khu vườn công cộng nằm ở phía đông bắc của Paris, Pháp, ở quận 19 
của thành phố. Với gần 25 ha, công viên là một trong những không gian xanh lớn nhất ở Paris. 
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5 CÂY CẦU ĐẶC BIỆT 

TRÊN SÔNG SEINE 

Phần sông Seine chảy qua Paris 
có tổng cộng 35 cây cầu bắc 
ngang, trong đó có những cây 
cầu tuyệt đẹp về ý nghĩa kiến 
trúc, vị trí đắc địa, nhân chứng 
lịch sử.  Hãy khám phá 5 cây cầu 
đặc biệt. 

 

http://paris1900.lartnouveau.com 

 

Pont-Neuf : Cây cầu cổ nhất Paris. 

Cầu Pont-Neuf, dù trong tên có chữ Mới (Neuf), 
nhưng lại là một trong ba cây cầu cổ nhất Paris. Có 
từ năm 1607, đây là cây cầu xuất hiện nhiều nhất 
trong các bức hội họa xưa về Paris. 

Hình : paris1900.lartnouveau.com 
Tranh của RAGUENET Nicolas Jean-

Baptiste (1763) 

Đầu cầu có tượng vua Henri IV, dọc 
theo cầu chạm nổi 385 bức phù điêu 
đầu người. Có ít nhất 2 đặc điểm 
trong thiết kế của cầu mang tính đột 
phá thời đại cách đây hơn 400 năm: 
cầu được xây với thành nhiều nhịp 
nhỏ bắc qua sông, và có vỉa hè hai bên 
cầu. Pont-Neuf trong danh sách Di sản 
nhân loại của Unesco từ năm 1991, là 
một trong những điểm ở Paris xuất 
hiện trong rất nhiều bộ phim điện ảnh 
nổi tiếng thế giới. 

 
Cầu Concorde :  
Gạch xây cầu Concorde được lấy từ nhà tù nổi tiếng Bastille vào năm 1791. Đây cũng là cây cầu có nhiều 
thăng trầm về thiết kế nhất. Vốn được xây rất đơn giản lúc đầu tiên, cho đến năm 1810, cầu đã được thêm 
vào nhiều họa tiết dưới lệnh của Napoléon, trong đó gồm 8 bức tượng để tưởng nhớ cho 8 vị tướng hy 
sinh ngoài chiến trường. Sau đó, vua Louis XVIII cho thay hết 8 bức tượng này bằng 12 bức tượng khác, 
tượng trưng cho 4 bộ trưởng, 4 võ quan, và 4 vị tướng thủy quân. Cho đến ngày nay, các bức tượng này 
đã được gỡ ra vì lý do quá tải với trọng lượng cầu, và được trưng bày ở khắp nơi trên nước Pháp. Cây cầu 
trở lại đơn giản, nhưng từng viên gạch vẫn là đồ cổ từ gần 300 năm qua. 
 

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 
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Cầu Alexandre III 

Là món quà của Đại đế Nga Alexandra III tặng cho Hội 
chợ quốc tế Paris vào năm 1900, nên mang tên của 
vị Nga hoàng này, hiện thuộc hai quận sang trọng của 
Paris là quận 8 và quận 9, ngay cạnh Đại Điện (Grand 
Palais) và Tiểu Điện (Petit Palais). 
Tuổi đời hơn 100 năm, cầu có trang trí hoàng gia gồm 
32 chùm đèn đồng, những điêu khắc thiên thần dọc 
thành cầu, 4 chú ngựa được dựng cao hai đầu cầu để 
tượng trưng cho 4 lĩnh vực: Nghệ thuật, Khoa học, 
Thương mại, Công nghiệp.. (có lẽ Nga hoàng Đại đế 
Alexandre III muốn gửi lời chúc « mã đáo thành 
công » tới Hội chợ quốc tế Paris năm nào !?). Đây là 
một trong những cây cầu đẹp nhất Paris, đã xuất hiện 
trong rất nhiều bộ phim Holywood nổi tiếng hoặc 
trong những video ca nhạc, mới nhất là video 
Someone like you của nữ ca sĩ Adele. Hình : Việt ba-lô. 
 

Cầu Pont des Arts : 
Cũng như tên gọi của mình, cầu Nghệ thuật là cây 
cầu nối giữa Viện Hàn lâm Pháp và Cung điện 
Louvre, nối giữa nghệ thuật và hàn lâm. Hiện nay, 
cầu chỉ dành cho cho người đi bộ, vì vậy, rất nhiều 
nghệ sĩ, họa sĩ đến ngồi vẽ, hoặc tổ chức triển lãm, 
các hoạt động nghệ thuật.  
Pont des Arts còn là chiếc cầu của tình yêu với hơn 
1 triệu khóa nguyện ước của các cặp đôi đã được 
móc vào thành cầu, tính cho đến năm 2015. Từ 
giữa năm 2015 trở đi, các móc khóa này, tương 
đương 45 tấn, đã được gỡ bỏ, để bảo đảm an toàn 
cho thành cầu. 

Hình : Việt ba-lô. 

Cầu Alma – Dự báo thủy văn bằng một bước chân : 

Cầu Alma không chỉ được biết đến vì gắn với 
sự kiện công nương nước Anh Diana đã đi qua 
đường hầm Alma, cách cây cầu không xa, lần 
cuối cùng trong đời bà, mà còn là nơi dự báo 
« điềm » thủy văn của cả dòng sông Seine. 
Pho tượng chống gươm ngay giữa dòng là nơi 
đo mực nước chính xác cực kỳ. Khi thấy nước 
dâng ngập bàn chân của tượng, ta cần bắt đầu 
cẩn thận về nguy cơ nước dâng cao, dẫn đến 
ngập lụt.  
Ở trên đường hầm Alma, cách cầu Alma 
không xa, là ngọn lửa từ phiên bản tượng Nữ 
thần Tự do. Bức tượng này là món quà của tờ 

báo nổi tiếng International Herald Tribune tặng nước Pháp để cảm ơn Pháp đã giúp phục hồi tượng Nữ 
thần Tự do tại New York. 

Hình : paris1900.lartnouveau.com 
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Điều gì đặc biệt ở kiến trúc Paris ? 

Chú thích bằng tên gọi thiết kế kiến trúc trong tiếng Pháp.  
Hình và thông tin : http://paris1900.lartnouveau.com – (Đối tác của Sổ tay Việt ba-lô) 

  
 

Coupoles.  
Hình : Mái vòm trong Đền Panthéon và Nhà thờ Sacré-Coeur. 

  

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

Frontons. Hình từ trái sang: Phù điêu trên cửa của Nhà thờ Madeleine, và trên Điện Invalides. 

Lanternons. 
 
Hình từ trái 
sang: Tháp 
đỉnh của Điện 
Invalides,  
Nhà thờ 
Sacré-Coeur, 
Trung tâm 
mua sắm 
Printemps 
(gần Nhà hát 
Opéra). 
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Điều gì đặc biệt ở kiến trúc Paris ? 

Chú thích bằng tên gọi thiết kế kiến trúc trong tiếng Pháp.  
Hình và thông tin : http://paris1900.lartnouveau.com – (Đối tác của Sổ tay Việt ba-lô) 

 

  

VIỆT BA-LÔ KHÁM PHÁ PARIS 

Horloges.  
Đồng hồ là một phần kiến trúc, hình từ trái sang: ở Bảo tàng 
Orsay, và ở Tháp Đồng hồ. 

Dômes.  
Hình từ trên xuống: Đỉnh tròn ở Đền Panthéon 
và Điện Invalides. 

Porte d’entrées.  
Cửa các tòa nhà ở Paris ngõ bình thường nhưng đều là những 
phần kiến trúc quan trọng. Hình từ trái sang: Cửa phong cách 
năm 1901, và năm 1912. 

Khu phố Beaubourg quận 9. 
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Địa chỉ cho người yêu sách : 

Tủ sách Việt Nam tại thư viện Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue National 75013 : Làm thẻ miễn 

phí, mượn được đến 20 quyển miễn phí trong vòng 3 tuần. Sách mới cập nhật thường xuyên : truyện 

ngắn, tiểu thuyết, sách văn hóa, hồi ký, tôn giáo, ngoại ngữ,… Những quyển sách kinh điển của Pháp đã 

được dịch sang tiếng Việt cũng có mặt ở đây. 
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Cà phê Procope : quán cà phê cổ nhất Paris.  

Năm 1686, sau khi cà phê đã được dâng đến cho các vua Pháp 
thưởng thức trong cung, một người Ý gốc đảo Sicile tên 
Francesco Procopio dei Coltelli quyết định mở quán cà phê cho 
tất cả mọi người, trang trí vô cùng tráng lệ. Nơi đây gắn với 
nhiều tên tuổi quan trọng trong lịch sử Cách mạng Pháp, như 
những nhà cách mạng : Robespierre, Rousseau, hay nhóm 
Jacobin. Voltaire, Diderot… thường xuyên hội họp để trao đổi, 
truyền bá tư tưởng của mình. Nếu đến đây, bạn đừng bỏ lỡ 
phòng có bản Nhân quyền Pháp từ 1789 trên tường. Ngày nay, 
cà phê Procope cũng là nơi được chọn để trao các giải thưởng 
văn học. 

 

Cà phê Flore : nơi mang tên bức tượng nữ thần Flore tượng trưng cho Mùa xuân và hoa trong truyền 

thuyết Hi Lạp-La Mã. Bức tượng vốn nằm gần quán nên được đặt làm tên quán. 
Quán ra đời năm 1885. Nơi đây từng là nơi làm việc, tụ họp của các văn sĩ, triết gia vì rất nhiều tầng lớp 
trí thức Pháp sống tại khu Saint-Germain-des-Prés vào thời điểm đó. Nhà thơ Guillaume Appolinaire 
thường xuyên đến sáng tác, đến nỗi bạn bè biết gặp ông vào giờ nào ở đây. Khi Thế chiến thứ hai trong 
giai đoạn gay gắt, thì tại đây, nhóm bạn André Breton, Louis Aragon trao đổi cũng gay gắt không kém cùng 
những nghệ sĩ khác, để rồi từ đó, khái niệm "Siêu thực" ra đời, dẫn theo trường phái siêu thực, trường 
phái Dada. Nơi đây cũng là nơi họp hành của cặp vợ chồng 
triết gia Jean-Paul Sartre và Simoine de Beauvoir - nổi tiếng 
với phong trào nữ quyền sau này. 
 

Cà phê Les Deux Magots 
Les Deux Magots là tên hai bức tượng sứ cổ Trung Hoa của 
cửa hàng bán áo quần, vải vóc Trung hoa rất được ưu 
chuộng vào thế kỷ 19. Năm 1885, cửa hàng đổi chủ, thay 
bằng quán cà phê, nhưng người ta vẫn giữ tên gọi "Les deux 
Magots". Paul Verlaine, Arthur Rimbaud hay Stéphane 
Mallarmé thường xuyên lui tới nơi này để bàn chuyện văn 
chương với các văn sĩ cùng thời. Năm 1933, một nhóm nghệ 
sĩ thuộc trường phái siêu thực nhận thấy giải văn chương 
Goncourt mang tính hàn lâm quá, nên họ cùng nhau đề 
xướng ra giải thưởng văn học "Les Deux Magots" tại đây. Sự kiện này đánh dấu quan trọng cho huyền 
thoại văn học của quán. Ta có thể kể tên một số nghệ sĩ thường xuyên lui tới đây như : André Gide, Pablo 
Picasso, Jacques Prévert, Ernest Hemingay, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, v.v. 
 

Cà phê de la Paix 
Quán cà phê nằm gần nhà hát Opéra có trang trí trang trọng, nhưng đó chưa là điểm nổi bật của quán. 
Đặc điểm của quán nằm trong một huyền thoại, rằng : Nếu bạn không biết địa chỉ của người nhận, hay 
người bạn muốn gửi không ở trú ngụ một địa điểm nhất định thì chỉ cần gửi thư đến quán, quán sẽ giữ lại 
và người nhận sẽ đến đây lấy thư. Đây cũng là nơi ban giám khảo giải thưởng Văn học danh giá Goncourt 
trao giải lần đầu tiên  vào năm 1903.  

VIỆT BA-LÔ ĐI CÀ PHÊ TẠI PARIS 
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1. Café des Chats Bastille – Pour câliner les matous, 75011 Paris. 
Quán cà phê độc nhất tại Pháp dành cho những người yêu mèo, nằm 
ngay khu Bastille náo nhiệt. Đóng cửa ngày thứ hai hàng tuần.  

(Hình : web của quán) 
 

2. La Recyclerie – 83 Boulevard Ornano, 75018 Paris. 
Nép mình trong ga Ornano cũ, nằm trên một lối nhỏ, quán  gồm một 
nhà hàng, một bar và không gian tổ chức chương trình văn hóa và xã 
hội tập trung vào các khái niệm “sống tốt hơn” và “ăn uống tốt hơn”, 
điều mà rất nhiều người cần và mong muốn. 
 

3. Lockwood – 73 rue d’Aboukir, 75002 Paris. 
Quán cà phê mệnh danh « 1 địa điểm – 3 tốc độ » vì có ba không gian 
khác nhau : uống cà phê nhanh buổi sáng, ăn trưa đơn giản, và nhâm 
nhi, ăn tối ở dưới tầng hầm. Mở cửa đến 2 giờ sáng, đóng cửa chủ 
nhật. (Hình : www.pariszigzag.fr) 
 

4. Pavillon des Canaux – 39 Quai de la Loire, 75019 Paris. 
Nằm ở trung tâm khu Bassin de la Villette, Pavillon des Canaux có rất 
nhiều điểm cộng, vừa là nơi thư giãn, thưởng thức đồ uống và các 
món ngon, vừa là không gian làm việc cho tất cả mọi người.  

(Hình : www.sortiraparis.com) 
 

5. Le Coffee Shop de Empreintes – 5 Rue de Picardie, 75003 Paris. 
Dành cho người sành ăn, nằm ở tầng một của cửa hàng đồ thủ công.  
 

6. Aki Cafe – 75 Rue Sainte-Anne, 75002 Paris 
Phòng trà Nhật Bản lấy cảm hứng từ cả ẩm thực Nhật Bản và Pháp, 
nằm ở khu phố Nhật, sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm ẩm thực khó 
quên. 
 

7. Fringe –  106 Rue de Turenne, 75003 Paris 
Địa chỉ tuyệt vời cho những người yêu thích uống cà phê và chụp 
ảnh! Không gian quyến rũ dành cho vị giác và thị giác của bạn. 
 

8. Café Auto Passion - 197, boulevard Brune, 75014 Paris. 
Quán cà phê dành cho dân mê xe với ghế ngồi lấy từ những xe đua 
thượng hạng, đây đó trong quán là động cơ của một chiếc từng tham 
gia đường đua tốc độ Formule 1, cùng những trang trí mê người khác. 
(Hình : www.lebonbon.fr) 
 

9. Bliss Paris - 8, rue Coquillière – 75001 Paris. 
Quán cà phê với giếng trời sáng sủa, có bàn bi-da, bóng bàn, bóng đá 
bàn, và vài chục trò chơi tập thể khác để các nhóm bạn tha hồ chơi 
như ở nhà. (Hình : www.lebonbon.fr) 

 

LIEN99  
Dịch và tổng hợp thông tin.  
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NHỮNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CHỢ NỔI TIẾNG BẬC NHẤT 
Mỹ phẩm, quần áo là những thứ du khách quan tâm khi du lịch Pháp. Rượu vang ở đây rất tuyệt mà giá 
cả cũng rất vừa tầm. Các siêu thị mở cửa từ thứ hai tới thứ bảy, một số cửa hàng thường mở cửa từ thứ 
hai (từ 8h30 đến 21h30) đến hết trưa chủ nhật (12h30) hàng tuần.  
Paris là thiên đường mua sắm, nơi tập trung của hàng loạt những thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế 
giới. Chất lượng hàng hóa thì khỏi phải bàn, đặc biệt là nếu đến vào đúng các dịp lễ tết thì sẽ có vô vàn 
các chương trình khuyến mãi hấp dẫn chờ đón du khách. 
Hai đợt soldes toàn quốc : đợt 1 từ tháng 1 đến tháng 2, đợt từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8.  

Đợt soldes hè năm 2018 sẽ bắt đầu từ 8h sáng ngày 27 tháng 6, kết thúc ngày 7 tháng 8. 

 
Một số trung tâm thương mại lớn tại Paris : Trung tâm thương mại Carrousel du Louvre (trong khuôn 
viên bảo tàng Louvre), Printemps Haussmann trên đại lộ Haussmann cạnh Galeries Lafayette (quận 9, 
gần Nhà hát Opéra de Paris), đại lộ Champs-Élysées, Le Bon Marché … Đặc biệt, Les Halles, khu phố thuộc 
quận 1 - trung tâm thủ đô Paris, gồm một công viên lớn cùng trung tâm thương mại Forum des Halles xây 
ngầm dưới lòng đất, có tổng diện tích 60.000 m² cùng 180 cửa hàng, bể bơi, rạp chiều phim… 
Hoặc bạn có thể đến các khu chợ, các khu bán đồ cổ, các chợ chuyên về đặc sản vùng như :  
- Khu chợ Marché Richard Lenoir (Boulevard de la Bastille at Breguet-Sabin, 75011),   
- Khu chợ Marché Des Puces, St. Ouen De Clignancourt (Avenue de la Porte de Clignancourt 75018), 
- Làng Bercy, (28 rue 
François Truffaut), từ 
một kho rượu cũ hồi 
thế kỷ 19, là chứng tích 
tuyệt vời của kiến trúc 
thời Phục Hưng… 
 
 
   

VIỆT BA-LÔ MUA SẮM TẠI PARIS 

Trung tâm mua sắm 
Lafayette với kiến trúc sang 
trọng, đã có mặt ở Paris từ 
những năm 1900 đến nay. 

 

http://paris1900.lartnouveau.
com 

http://dulich.vnexpress.net/mua-sam/paris/trung-tam-thuong-mai-carousel-du-louvre-4785.html
http://dulich.vnexpress.net/mua-sam/paris/khu-cho-marche-richard-lenoir-4782.html
http://dulich.vnexpress.net/mua-sam/paris/khu-cho-marche-des-puces-st-ouen-de-clignancourt-4783.html
http://dulich.vnexpress.net/mua-sam/paris/cho-trang-tri-noi-that-lang-bercy-4784.html
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Tiệm tabac đa dịch 
vụ Le Reveil Matin là 
địa chỉ đáng tin cậy 
cho những người 
Việt ở quận 20, đặc 
biệt gần métro 
Gambetta. Bà chủ 
người Việt tiếp đón 
ân cần, nói tiếng Việt 
với những ai vừa 
sang Pháp, tư vấn 
những dịch vụ theo 
yêu cầu. 
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ĐỊA CHỈ SIÊU THỊ - MUA SẮM UY TÍN VIỆT NAM TẠI PHÁP  

Theo tinh thần khách quan giới thiệu đến cộng đồng những dịch vụ có chất lượng, các địa chỉ của người Việt 
Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của Việt ba-lô khảo sát và tuyển chọn, 
dựa trên những tiêu chí sau: 
- Dịch vụ uy tín, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm trực tiếp, đưa đánh giá 
cho chúng tôi. 
- Các địa điểm được đề cử trong các nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 
  

VIỆT BA-LÔ MUA SẮM TẠI PARIS 

Siêu thị đầu tiên và 
hiện là duy nhất của 
người Việt Nam tại 
Pháp. 
Trong thời gian ở Paris, 
nếu bạn thèm nước 
mắm, gạo, các loại gia 
vị chua-cay-mặn-ngọt, 
cũng như  đặc sản Việt 
Nam, bạn có thể ghé 
siêu thị Thanh Bình 
Jeune, nơi có nhiều sản 
phẩm hơn thế nữa cho 
bạn thỏa nỗi nhớ nhà. 
 
Hãy hỏi thẻ Khách 
hàng thân thiết, mỗi 
đơn mua hàng từ 30€ 
sẽ tích lũy điểm cho 
bạn. 

Tiệm kim hoàn của 
người Việt, nổi tiếng ở 
quận châu Á nói riêng 
và của cộng đồng Việt 
Nam tại Paris nói 
chung. 
Đích thân bà chủ sẽ tư 
vấn cho bạn về các loại 
đá quý. 
Các dịch vụ ở đây được 
nhiều khách hàng 
đánh giá rất chuyên 
nghiệp và tận tình. 
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MỘT SỐ ĐỊA CHỈ UY TÍN CỦA PHÁP : CỬA HÀNG & TRÊN MẠNG 

Thuốc, dược mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng 

Các trang cung cấp các code giảm giá, 

tích điểm quy đổi hoàn tiền khi mua 

hàng (truy cập lấy code trước khi 

mua hàng trên mạng) 

Mỹ phẩm, các sản phẩm 
làm đẹp 

1.Powersante.com 

( Centre commercial du RER 

Station la Défense,  

29 Le Parvis, 92800 Puteaux) 

 

2. Pharmacie-monge.fr 

(74 Rue Monge, 75005 Paris) 

 

3.Pharmacie-citypharma.fr 

(26 rue du Four 75006 Paris) 

 

1.Codespromo.lefigaro.fr 

2. Ma-reduc.com 

3. Radins.com 

4. Poulpeo.com 

5. Reduc.fr 

6. Igraal.com 

(Có thể dùng các trang so sánh giá cả 

giữa các site nhưng đồng thời bạn cũng 

có thể so các code giảm giá ở các trang 

này để chọn code phù hợp, hữu ích nhất) 

1.Yves-rocher.fr 
2.Sephora.fr 
3.Kikocosmetics.com 
4.Nocibe.fr 
5.Marionnaud.fr 
 
 

 

8 trang web bán hàng tư nhân tốt 
1. Vente-privee.com: Được tạo vào năm 2001, đây là trang web đầu tiên thuộc loại này ở Pháp. Bạn sẽ tìm 
thấy giảm giá lên đến 70% ra đối với nhiều hàng hiệu: quần áo, giày dép, nhưng cũng ẩm thực và du lịch. Bạn 
phải đăng ký để xem số sản phẩm bán. 
 

2. Showroomprive - www.showroomprive.com: Được thành lập tại Pháp vào năm 2006, công ty hiện đang có 
mặt ở một số nước châu Âu. Nguyên tắc hoạt động giống với đối thủ cạnh tranh vente-privee.com. Ngoài thời 
trang, bạn cũng sẽ tìm thấy các sản phẩm làm đẹp, trang trí, thể thao…. 
 

3. BazarChic - bazarchic.com 
Được mua bởi Galeries Lafayette vào năm 2016, BazarChic cung cấp thời trang bán hàng tư nhân, trang trí, đồ 
trang sức, rượu vang và du lịch. Các trang web sang trọng và theo xu hướng với hơn 800 thương hiệu lớn. 
 

4. Zalando - www.zalando-prive.fr 
Sau khi đăng ký, bạn sẽ tìm thấy các mặt hàng hiệu với mức giảm tới 75%. Trên mô hình trang web cạnh tranh, 
bán hàng chỉ kéo dài vài ngày và liên quan đến một số lượng sản phẩm giới hạn. 
 

5. Brico - www.bricoprive.com 
Từ các công cụ cho đến đồ nội thất lẫn ngoại thất, bạn sẽ còn tìm thấy nhiều loại sản phẩm giảm giá.  
 

6.www.voyage-prive.com 
Trang web cung cấp các chương trình khuyến mãi lên đến - 70% khi đi lại và ở lại Pháp hoặc ở nước ngoài, cho 
một đêm, một ngày cuối tuần hoặc một kỳ nghỉ dài. Với 7 triệu thành viên, Voyage Privé tuyên bố là trang web 
hàng đầu cho doanh số bán hàng du lịch tư nhân. 
 

7.www.vente-du-diable.com 
Trang web cung cấp giảm giá tới 80% với điện thoại, máy tính bảng, TV, ổ đĩa cứng, máy tính, loa, v.v. Một số 
phiếu mua hàng chỉ hiển thị đối với thành viên. 
 

8.Privatesportshop - www.privatesportshop.fr 
Bạn có thể chọn các sản phẩm đa dạng như: đi xe đạp, trượt tuyết, cưỡi ngựa, chạy bộ, tập thể dục, v.v.  
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Mỗi vùng đất ở Pháp đều có những nét độc đáo rất riêng về ẩm thực. Miền Tây Bắc có bánh Crêpe, rượu 
vang Saumur và rượu táo, miền Đông Bắc có champagne với các nhãn hiệu nổi tiêng như Veuve Cliquot, 
Roederer, Heidseik, Moët & Chandon, Laurent – Perrier… Trong khi miền trung của Pháp nổi tiếng với 
nhiều loại phô mai, rượu cognac và vang trắng Sancerre, thì phía Tây Nam lại được ưa chuộng với gan 
ngỗng béo và thương hiệu rượu Bordeaux. Người Pháp luôn được đánh giá là sành ăn và rất cẩn trọng 
trong việc ăn uống, đặc biệt còn có cả tính nghệ thuật trong cách sắp xếp cũng như thưởng thức món ăn. 
Vì thế, văn hóa ẩm thực của Pháp luôn được xem như cái nôi của ẩm thực châu Âu và là tinh hoa của ẩm 
thực thế giới. Một số món ăn, thức uống của Pháp đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Và bữa ăn truyền 
thống của người Pháp được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. 
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https://www.tohapi.fr/blog/carte-france-specialite-gastronomique/ 
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Rượu Pháp 
Mỗi loại rượu được sản xuất tùy theo đặc điểm khí hậu và 
trái cây từng vùng, từng công thức chế biến, từng kiểu lưu 
trữ rượu riêng biệt, với sự nâng niu, chăm chút của những 
người sản xuất. Chính những yếu tố đó tạo nên sự khác 
biệt cho các loại rượu Pháp, so với các nước châu Âu, về 
chất lượng tuyệt hảo và truyền thống, kinh nghiệm lâu đời. 
Rượu không chỉ được uống trong bữa ăn của người Pháp, 
mà còn được dùng chế biến cho các món ăn thêm phần 
đậm đà, đặc biệt là các món hải sản.  
Người Pháp thường thưởng thức rượu vang vào buổi trưa 
hay tối. Mỗi món ăn có một loại rượu riêng phù hợp, mà 
mỗi loại rượu có kiểu ly riêng, cũng như cách thưởng thức 
tại bàn khác nhau.   
 
 

Foie gras - Gan ngỗng 
Gan ngỗng là món ăn hảo hạng của ẩm thực Pháp, có mặt ở hầu hết các nhà hàng đạt chuẩn quốc tế. 
Không phải nhà hàng nào cũng có khả năng chế biến món ăn từ gan ngỗng, và không phải gan ngỗng nào 
cũng giống nhau. Cách chế biến món ăn này cũng được xem là kỳ công bậc nhất trong các loại.   
Đặc biệt, người dân Pháp thường dùng gan ngỗng với rượu Sauterne - một loại rượu vang trắng làm từ 
nho. 
 

Nước sốt 
Nhắc đến hương vị thơm ngon trong món ăn Pháp không thể không nhắc đến những loại nước sốt, bởi 
đó là thành phần chính tạo nên những hương vị đặc trưng rất riêng của các món ăn. Chế biến nước sốt là 
sự hòa quyện đầy nghệ thuật, tinh tế giữa các loại thảo mộc, lá thơm và một số loại lá gia vị khác như quế, 
oải hương hay đơn thuần chỉ với cam, bưởi… Nhưng trên tất cả, để tạo ra món ăn với sự ưng ý nhất đó là 
khâu chọn nguyên liệu, ẩm thực Pháp ưu tiên sử dụng thực phẩm đúng mùa. Chính vì vậy món ăn luôn 
giữ được độ tươi ngon. 
 

Phô mai 
Phô mai ở Pháp nổi danh khắp nơi bởi hương vị cũng như số lượng. 
Ở Pháp có hơn 300 loại phô mai, chủ yếu được làm từ sữa bò, cừu và 
dê. Để tạo ra phô mai người ta sử dụng sữa bò tươi cho lên men, sau 
đó qua khâu xử lí chế biến với nhiều phương pháp khác nhau tùy theo 
mỗi vùng miền. Người Pháp dùng phô mai thường xuyên trong các 
bữa tiệc hay đơn giản chỉ là ăn kèm với bánh mì. Phô mai rất được 
ưa chuộng không chỉ ở Pháp mà hầu như ở tất cả các nước châu Âu. 
 

Bánh mì baguette 
Bánh mì được dùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày ở Pháp. Nhắc đến bánh mì Pháp, người ta thường 
nghĩ ngay đến bánh mì baguette – một loại bánh mì dài và có vỏ giòn. Tuy nhiều nơi đều gọi chung bánh 
mì Pháp là baguette, nhưng khi đến Pháp, bạn sẽ được biết thêm nhiều hơn về các loại bánh mì Pháp khác 
như bánh mì Bâtard, bánh mì Flute, bánh mì Ficelle, bánh Brioche… 
  

VIỆT BA-LÔ ĂN & UỐNG TẠI PARIS 

Các vùng làm rượu chủ yếu của Pháp. 
http://marcdelage.unblog.fr/2008/09/04/carte-des-

vignobles-francais/ 
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Ngoài những điểm mà nhắc đến người ta nghĩ ngay đến ẩm thực Pháp như đã kể trên, thì Việt ba – lô 
cũng gợi ý các bạn những món ăn khác để bạn có thể tham khảo, khi chọn món trong các nhà hàng Pháp. 
Ở Pháp, khi bước chân vào một nhà hàng đồng nghĩa với việc nhà hàng sẽ  phục vụ các thực khách một 
bữa ăn hoàn chỉnh, formule thông thường gồm « khai vị + món chính » hoặc « món chính + món tráng 
miệng ». Vì vậy, nếu bạn không đói lắm và chỉ muốn ăn một món thì bạn hãy đến những quán bia và gọi 
những món nhẹ (khoai tây chiên, bánh mì kẹp,…). 
Dưới đây là gợi ý cho các phần : khai vị, món chính, tráng miệng và cả cho các bữa ăn nhẹ, lót dạ cho bạn 
khi nhìn vào Menu (thực đơn) ở nhà hàng Pháp. 
 

1. Khai vị : 
Các loại món ăn khai vị được phân loại: Khai vị nóng hay 
lạnh. Bạn có thể tùy vào sở thích hoặc hỏi trực tiếp để nhân 
viên tại nhà hàng gợi ý và tư vấn món ngon cho bạn. 
 
Vài gợi ý nhỏ : 
Súp hải sản kiểu Pháp – Bouillabaisse  
Bouillabaisse là một món súp điển hình của vùng Marseille. 
Món ăn này gồm nhiều loại cá, sò, cà chua, rau thơm, mù 
tạt và lòng đỏ trứng. Súp hải sản thường được phục vụ tùy 
theo mùa, kèm nước sốt làm từ ớt, tỏi và dầu oliu. Để ăn 
kèm với món Bouillabaisse cầu kỳ này còn phải có bánh mỳ 
nướng hoặc khoai tây. Chắc chắn món ăn này sẽ không làm 
du khách thất vọng. 
 
Ratatouille : có lượng rau củ nhiều như cà chua, cà tím, bí 

courgette, hành tây, tỏi, ớt chuông, và các loại rau thảo mộc đặc trưng vùng Provence. Ngày nay hầu hết 

các nhà hàng phục vụ cá hoặc thịt kèm theo. Ở Provence, đây là món truyền thống gia đình.  

Hoặc bạn cũng có thể chọn khai vị là hải sản tươi sống như hàu sống vắt chanh, món ốc sên (escargot) 
nướng sốt, hay cá hồi hun khói,… 
  

2. Món chính : 
Moules Marinieres : Nếu Moules & Frites (vẹm và khoai tây chiên) là món ăn truyền thống của Bỉ thì 
Moules Marinieres lại là món ăn phổ biến của vùng Normandie nước Pháp. Đây cũng được coi là thức ăn 
nhanh tại Pháp và thu hút rất nhiều người sành ăn. 
 

Sườn cừu nướng : Món sườn cừu nướng kiểu Pháp luôn khiến cho thực 
khách khó quên bởi hương vị độc đáo của nó. Sườn cừu sau khi sơ chế, 
ướp gia vị, đem rán đến độ chín vừa ý. Khoai tây luộc chín và nghiền 
nhỏ, đóng thành khuôn và được bày giữa đĩa ăn. 
Nước xốt thơm lừng với một chút mùi vị của hành tây thái nhỏ, mùi 
thơm thanh của cherry anh đào tươi. Điểm đặc biệt trong món sườn 
cừu nướng Pháp chính là sự hòa quyện trong nước xốt vị ngọt thú vị của 
rượu Porto, một loại rượu ngọt của Pháp. 

VIỆT BA-LÔ ĂN & UỐNG TẠI PARIS 

http://tourdulichchauau.vn/wp-content/uploads/2015/01/suon-cuu-nuong-du-lich-phap.jpg
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Le Cassoulet 
Món ăn này bao gồm đậu trắng, chân vịt và thịt lợn 
(ở các dạng khác nhau). Được các gia đình nông dân 
tiêu thụ trong nhiều thế kỷ, người Pháp nấu ăn ngày 
hôm nay trong dịp đoàn tụ gia đình. 

Carbonnade Flamande : Bạn sẽ tìm thấy nhiều loại 
bia ở miền Bắc nước Pháp. Sự gần gũi của Bỉ đã thực 
sự truyền cảm hứng cho các bà nội trợ nấu ăn từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. Đây là món thịt bò hầm bia 
cùng các loại thảo mộc. Có một chút bánh gừng mù 
tạt truyền thống được thêm vào để cho món ăn thêm 
hương vị. 
 

La quiche Lorraine : Theo truyền thống Alsatian, đây 
là một món bánh có nguyên liệu là kem, sữa, trứng, 

nhục đậu khấu và thịt xông khói nướng. Món này đã trở nên phổ biến đến nỗi có thể bạn tìm thấy nó 
trong một tiệm bánh hoặc nhà hàng, trong một phiên bản hiện đại hơn: nấm, tỏi tây, thịt gà. Trong một 
nhà hàng ở Lorraine, bạn cũng có thể thưởng thức dưa cải bắp, một món ăn làm từ bắp cải lên men và 
thịt nguội trong vùng. 
 

Bœuf Bourguignon, Blanquette de Veau, Hachis Parmentier : Thịt bò Bourguignon là một món hầm bằng 
rượu vang đỏ với rau củ. Blanquette de Veau cũng là một món được nấu với kem, cà rốt và nước dùng. 
Hachis Parmentier bao gồm hai lớp: đầu tiên là thịt băm mà đầu bếp thêm thảo dược vào, lớp thứ hai là 
khoai tây nghiền. Ba món ăn này là món mà người Pháp thích ăn tại nhà hàng, trong tuần, trong giờ ăn 
trưa, và với gia đình vào cuối tuần. 
 

Steak tartare et Soufflé au fromage : Dưới đây là hai món ăn điển hình mà bạn sẽ tìm thấy trong các quán 
rượu tốt. Bít tết tartare là thịt bò sống được cắt bằng dao, sau đó thêm gia vị và một quả trứng. Phục vụ 
với khoai tây chiên, đây là một lựa chọn tốt cho món bít-tết truyền thống. 
Món soufflé au fromage pho mát là một món sử 
dụng kỹ thuật nấu cổ điển phức tạp. Thành công 
của nó phụ thuộc đặc biệt vào thời gian nấu và 
nhiệt độ của lò.  
 

Les cuisses de grenouille : Đùi ếch thường được 
tẩm bột hoặc chiên với hành tây nhỏ. Thịt hương 
vị tương tự như thịt gia cầm khi đã chín mềm.  
 

Confit de carnard 
Vịt là loại thịt đặc trưng của ẩm thực Pháp, thuộc 
vùng Gascogne nằm ở miền nam nước Pháp. 
Confit de carnard là món đùi vịt nấu chín rồi 
được bảo quản trong mỡ vịt. 
 

3. Tráng miệng : 
Một số gợi ý : Fondant au chocolat, Tarte aux pommes/fraises, Tiramisù, Crème brûlée, Profiteroles, 
Gâteau au fromage blanc. 

 

4. Lót dạ : Bánh crêpe, panini,…  
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ĂN MÓN VIỆT NGON Ở ĐÂU ? 
Theo tinh thần khách quan giới thiệu đến cộng đồng những dịch vụ có chất lượng, các địa chỉ nhà hàng Việt 
Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của Việt ba-lô khảo sát và tuyển chọn, 
dựa trên những tiêu chí sau: 
- Các món ăn đặc sản Việt Nam, ngon, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm 
trực tiếp, đưa đánh giá cho chúng tôi. 
- Các quán được vào các bảng xếp hạng của các trang chuyên ẩm thực Pháp, đồng thời được đề cử trong các 
nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 
 

Để phản hồi hay đề cử các nhà hàng khác, anh/chị có thể gửi đến email lien.vf99@gmail.com. 
Nếu các nhà hàng không muốn vào Sổ tay Việt ba-lô và trên các phương tiện truyền thông của công ty truyền 

thông LIEN99, các anh chị có thể gửi email về : lien.vf99@gmail.com. 
 

 
TẠI PARIS & ILE-DE-FRANCE : 
Địa chỉ được xếp theo thứ tự quận.  

 

 

 

  

VIỆT BA-LÔ ĂN & UỐNG TẠI PARIS 

Quận 5 của Paris có vườn Luxembourg và đền 
Panthéon nổi tiếng. Du khách có thể kết hợp đi 
tham quan và đến ăn tại quán Un jour à Hanoi. 
Quán rất được đánh giá cao từ những người Pháp 
sành ăn món Việt Nam. Giá trung bình : 15€-20€. 

Khu quận 7 của nhà hàng La table du Vietnam thuộc vào 
địa điểm sang trọng của người Pháp. Với thang điểm 
9,6/10 trên trang ẩm thực Lafourchette, đây là nhà hàng 
đã có tên tuổi với người Pháp sành ăn và sang trọng. Giá 
trung bình : 41€. 
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Các địa chỉ nhà hàng Việt Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của Việt ba-

lô khảo sát và tuyển chọn, dựa trên những tiêu chí sau: 

- Các món ăn đặc sản Việt Nam, ngon, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm 
trực tiếp, đưa đánh giá cho chúng tôi. 
- Các quán được vào các bảng xếp hạng của các trang chuyên ẩm thực Pháp, đồng thời được đề cử trong các 
nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 
 

 

 

 

 

 

 

  

VIỆT BA-LÔ ĂN & UỐNG TẠI PARIS 

Tiệm bánh mì Ôbami nằm ngay gần Đại lộ Champs-
Elysées, là mô hình bán đồ ăn nhanh cao cấp của người 
trẻ Việt Nam. Ở vị trí đắt đỏ của Paris, nhưng giá khá 
cạnh tranh, chất lượng món và phục vụ được khách 
đánh giá tốt, năng động. Giá trung bình : 7€-10€. 

Nhà hàng Hanoi Corner ở quận  9 
Paris có không gian rất Việt Nam và 
ấm cúng, tươi trẻ, mỹ thuật. Các 
món ăn-uống đều được trình bày 
đẹp với các tên gọi, hương vị Việt 
Nam. Giá trung bình : 15€-20€. 
 
Nhà hàng Ngọc Xuyến, được Tòa 
thị chính Paris chọn đưa vào « TOP 
100 nhà hàng ngon nhất Paris », là 
thương hiệu ẩm thực lâu đời của 
người Việt tại Pháp. Các món thuần 
Việt ở đây được khách Pháp lẫn 
khách Việt đánh giá rất cao. Giá 
trung bình : 15€. 
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Các địa chỉ nhà hàng Việt Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của Việt ba-lô 
khảo sát và tuyển chọn, dựa trên những tiêu chí sau: 
- Các món ăn đặc sản Việt Nam, ngon, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm 
trực tiếp, đưa đánh giá cho chúng tôi. 
- Các quán được vào các bảng xếp hạng của các trang chuyên ẩm thực Pháp, đồng thời được đề cử trong các 
nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 

  

VIỆT BA-LÔ ĂN & UỐNG TẠI PARIS 

Nhà hàng Chào bà trong quận 13 được đánh giá 9,4/10 trên 
trang ẩm thực Lafourchette, cũng như trên các trang mạng 
xã hội. Giá trung bình : 18€. 

Nhà hàng Phở 13 với các món lẩu, cách phục vụ 
nhanh, bánh mì,… là nơi được đông đảo người Việt 
đánh giá tốt. Giá trung bình : 10€-15€. 
 
 
 

Quán DNJ Café được nhiều 
khách hàng đánh giá các 
món ăn rất đậm đà hương 
vị Việt Nam. Không gian 
quán rộng rãi, đặc biệt có 
thêm nhạc sống vào cuối 
tuần. Nơi đây là điểm hẹn 
của đông đảo người Việt, vì 
quán mở cửa non-stop cả 
ngày, nên bất kỳ lúc nào 
khách cũng có thể ghé để 
ăn đồ Việt.. 
Giá trung bình : 10€-15€. 
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Các địa chỉ nhà hàng Việt Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của Việt ba-lô 
khảo sát và tuyển chọn, dựa trên những tiêu chí sau: 
- Các món ăn đặc sản Việt Nam, ngon, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm 
trực tiếp, đưa đánh giá cho chúng tôi. 
- Các quán được vào các bảng xếp hạng của các trang chuyên ẩm thực Pháp, đồng thời được đề cử trong các 
nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẠI MONTPELLIER : 

  

Nhà hàng Midi 
được nhiều 
khách hàng 
đánh giá là 
chuẩn vị Bắc, 
cùng với các 
dịch vụ năng 
động, nên đang 
là địa điểm 
được cộng 
đồng Việt tại 
Pháp tìm đến. 
Giá trung bình : 
dưới 10€. 

VIỆT BA-LÔ ĂN & UỐNG TẠI PARIS 

Nhà hàng Việt Nam 
Cuisine S rất nổi 
tiếng ở Montpellier. 
Các món đường 
phố Việt ngon, chất 
lượng ; không gian 
quán đẹp và gọn, 
đây là điểm hẹn cho 
những người Việt 
du lịch đến thành 
phố Montpellier. 
Giá trung bình : 
10€-15€. 
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NHỮNG CHỖ Ở NÀO TIẾT KIỆM Ở PARIS ? 

Dịch vụ khách sạn nói chung : 
Các khách sạn ở trung tâm thành phố giá rất đắt. Các khách sạn ở Paris ít có phòng dưới 70 euro.  
Bảng giá tham khảo : 
Giá phòng trung bình 

Thấp Trung Cao Sang trọng 

15-50 €50-100 €100-150 €150+ 

 
Chúng tôi gợi ý một số địa chỉ do cộng tác viên cung cấp, dựa trên tiêu chí đầu tiên là giá cả : 
1. Aloha hostel – 1, rue Borromée, 75015 Paris. Giá : 20-25 euros/giường, 70 euros/phòng riêng. Gần 

tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris, bảo tàng Louvre. Nằm trong hẻm nhỏ, yên tĩnh, gần 
siêu thị, bến bus. 

2. Perfect Hotel & Hostel – 39 Rue Rodier, 75009 Paris. Tiện đường tàu ra sân bay, gần khu trung tâm. 
Gía 20 -30 euros/ giường và 70 euros/ phòng riêng. 

3. Khách sạn Pavillon Bercy Gare de Lyon.  
Ngoài ra, bạn có thể tìm các đợt giảm giá của các khách sạn như : Ibis, Kyriad, Mercure,…  Nhằm tránh 
tình trạng hết phòng vào gần mùa du lịch cao điểm, du khách nên lựa chọn và đặt khách sạn từ 30-60 ngày 
trước khi chính thức khởi hành. Tránh đặt phòng vào thời điểm các lễ hội lớn ở Pháp. Đặt phòng sớm sẽ 
giúp bạn có nhiều sự lựa chọn và tiết kiệm rất nhiều chi phí. 
 

Dịch vụ chỗ ở của người Việt tại Pháp : 
Theo tinh thần khách quan giới thiệu đến cộng đồng những dịch vụ có chất lượng, các địa chỉ homestay, 
phòng/nhà cho thuê của người Việt Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của 
Việt ba-lô khảo sát và tuyển chọn, dựa trên những tiêu chí sau: 
- Dịch vụ uy tín, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm trực tiếp, đưa đánh giá 
cho chúng tôi. 
- Các địa điểm được đề cử trong các nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 
 

Để phản hồi hay đề cử các nhà hàng khác, anh/chị có thể gửi đến email lien.vf99@gmail.com. 
Nếu chủ nhà không muốn vào Sổ tay Việt ba-lô và các phương tiện truyền thông của công ty truyền thông 

LIEN99, các anh chị có thể gửi email về : lien.vf99@gmail.com. 

TẠI PARIS & IDF:.  

 

 

 

 

 

 

 

  

VIỆT BA-LÔ TÌM CHỖ Ở TẠI PARIS 

Giá bữa ăn trung bình: 

Thấp Trung Cao Sang trọng 

€4-15 €15-25 €25-35 €35+ 
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Dịch vụ chỗ ở của người Việt tại Pháp : 
Theo tinh thần khách quan giới thiệu đến cộng đồng những dịch vụ có chất lượng, các địa chỉ homestay, phòng/nhà cho 
thuê của người Việt Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của Việt ba-lô khảo sát và tuyển 
chọn, dựa trên những tiêu chí sau: 
- Dịch vụ uy tín, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm trực tiếp, đưa đánh giá cho chúng 
tôi. 
- Các địa điểm được đề cử trong các nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 
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Dịch vụ chỗ ở của người Việt tại Pháp : 
Theo tinh thần khách quan giới thiệu đến cộng đồng những dịch vụ có chất lượng, các địa chỉ homestay, phòng/nhà cho 
thuê của người Việt Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của Việt ba-lô khảo sát và tuyển 
chọn, dựa trên những tiêu chí sau: 
- Dịch vụ uy tín, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm trực tiếp, đưa đánh giá cho chúng 
tôi. 
- Các địa điểm được đề cử trong các nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 
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Dịch vụ chỗ ở của người Việt tại Pháp : 
Theo tinh thần khách quan giới thiệu đến cộng đồng những dịch vụ có chất lượng, các địa chỉ homestay, phòng/nhà cho 
thuê của người Việt Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của Việt ba-lô khảo sát và tuyển 
chọn, dựa trên những tiêu chí sau: 
- Dịch vụ uy tín, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm trực tiếp, đưa đánh giá cho chúng 
tôi. 
- Các địa điểm được đề cử trong các nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 

 

 

 

 

  

VIỆT BA-LÔ TÌM CHỖ Ở TẠI PARIS 

TẠI CÁC THÀNH PHỐ KHÁC 

CỦA PHÁP: 
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Dịch vụ chỗ ở của người Việt tại Pháp : 
Theo tinh thần khách quan giới thiệu đến cộng đồng những dịch vụ có chất lượng, các địa chỉ homestay, phòng/nhà cho 
thuê của người Việt Nam giới thiệu trong Sổ tay Việt ba-lô đã được hệ thống cộng tác viên của Việt ba-lô khảo sát và tuyển 
chọn, dựa trên những tiêu chí sau: 
- Dịch vụ uy tín, chất lượng, được khách hàng và cộng tác viên Việt ba-lô trải nghiệm trực tiếp, đưa đánh giá cho chúng 
tôi. 
- Các địa điểm được đề cử trong các nhóm cộng đồng Việt Nam số lượng từ 1000 người trở lên. 
- Thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng (địa chỉ, điện thoại, trang web, trang facebook,…) 

 

TẠI CÁC THÀNH PHỐ KHÁC CỦA PHÁP: 

 

 

  

VIỆT BA-LÔ TÌM CHỖ Ở TẠI PARIS 



SỔ TAY VIỆT BA-LÔ PARIS – N°1 

 

Page 52 sur 56 
 

 

CHỤP ẢNH CƯỚI – THUÊ XE 
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LÀM ĐẸP CHUYÊN NGHIỆP –  ÁO DÀI – HƯỚNG DẪN VIÊN 
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ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY & DU LỊCH 

Danh sách một số công ty du lịch, lữ hành, phòng vé máy bay của người Việt, xếp theo thời gian hoạt 
động từ lâu nhất (cách đây gần 35 năm) đến mới nhất (cách đây chưa tròn một năm). Danh sách này 
chắc chắn chưa đầy đủ, nhưng đã được Việt ba – lô cập nhật dựa trên sự đánh giá tích cực từ cộng 
đồng và khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ tại chính các công ty này.  
 
Các dịch vụ cung cấp chủ yếu: bán vé máy bay, dịch vụ visa du lịch, bảo hiểm du lịch, bán tours du lịch 
châu Âu và châu Á, hướng dẫn viên du lịch, cho thuê xe du lịch…. Ngôn ngữ sử dụng chủ yếu trong các 
tours du lịch châu Âu: tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh (sử dụng ít hơn). 
Các công ty này chủ yếu tập trung ở khu vực quận châu Á. Quy mô hoạt động: là những công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên, quy mô nhỏ (từ 3 – 9 nhân viên làm việc thường xuyên). 
Sự liên kết giữa các công ty này chưa mạnh. Ngoài ra, họ cũng bị cạnh tranh về giá cả với nhiều công ty du 
lịch và phòng vé của đối thủ Trung Quốc, Pháp, và các nước khác, các trang web bán vé và tours trên 
mạng, sự hoạt động tự phát của các cá nhân, nhóm về các dịch vụ du lịch địa phương. 
 
 

1. HITVOYAGES 

6 Rue Cochin, 75005 Paris  - 01 43 54 17 17 

Email: info@hitvoyages.fr 

 

2. TANGKA VOYAGES 

201 Rue de Tolbiac, 75013 Paris -  01 45 65 24 04 

Email: receptif@tangka.com tangka.com 

 

3. PACIFIC VOYAGES 

23 Rue Bobillot, 75013 Paris  

01 45 80 38 38 

 

4. AULAC Tour 

3, rue Jean Lurçat, 94800 Villejuif. (Métro Louis 
Aragon) - 01 70 13 09 90  / 07 71 01 76 42 

Email: info@aulactours.fr 

 

5. MAI VOYAGES 

54 avenue de La Motte Picquet, Village Suisse, 
75015 Paris  - 06 59 25 34 41 

Email: haianh.maivu@maivoyage.fr   

 

6.  SAIGON VOYAGES 

2 Rue Danton, 95100 Argenteuil - 06 61 06 42 82 

Email: tourchauau@dulichparis.com 

 

7. NOVA VOYAGES 

2 Rue du Suffrage Universel, 77185 Lognes  

01 78 94 79 91 

Email: info@novavoyages.com 

 

8. Chantours | EAST SEA TRAVEL FRANCE 

145 Rue de Tolbiac, 75013 Paris - 01 45 82 72 00 

Email: paris@eastseatravel.com 

 

9. EUROVIE TRAVEL & CONSULTING 

366 T RUE DE VAUGIRARD à PARIS 15 (75015) 

 

10. Viet Travel 

19 Rue Damesme, Paris 75013 - 01 43 13 29 29 

Email: info@ann.fr 

Tel: 01 43 13 29 29 

Email us: info@ann.fr 

Website: http://vietravel.fr 
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Nếu bạn có vấn đề tại Paris, dù đang sinh sống hay đang du lịch, bạn có thể xem vấn đề của mình 

liên quan lĩnh vực nào, và liên lạc với cộng đồng Việt Nam tại Pháp. 

Một vài gợi ý cho bạn: 

 

- Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp 

Địa chỉ:  61 Rue de Miromesnil, 75008 Paris. 

Điện thoại: +33-0144146400 - Fax: +33-01-45243948. 

Email: vnparis.fr@gmail.com; vnemb.fr@mofa.gov.vn 

 

- Hội người Việt Nam tại Pháp 

Địa chỉ : 16 rue du Petit Musc 75004 Paris. 

Điện thoại : +33-0142723944. 

Email : contact@ugvf.org. 

Liên quan đến đời sống cộng đồng, các thủ tục xin đổi hay cấp lại hộ chiếu, Văn phòng xã hội (giấy 

tờ, hành chính, tư vấn,…). 

 

- Luật sư Vũ Trang, trong Đoàn luật sư Paris  – Văn phòng tư vấn luật tại Paris 

Luật sư chuyên thuế tư nhân và doanh nghiệp, đặc biệt bất động sản (thừa kế, mua bán,...), và hỗ 

trợ các thủ tục luật gia đình. Luật sư chuyên tư vấn, giúp đỡ, giải đáp thắc mắc giúp cộng đồng hòa 

nhập và thích nghi với cuộc sống, luật pháp tại Pháp. 

Email: clemence_vu@yahoo.fr 

 

- Biên-phiên dịch Trần Thị Thu Hương (Traductrice et Interprète)  

175, route du Massot, 38500 Coublevie. 

Điện thoại: 06 79 81 82 79 - Email: traduction.vietnamien@gmail.com 

Chuyên dịch Việt – Pháp. Có nhiều tư vấn hữu ích và tận tâm cho cộng đồng về các vấn đề liên quan 

đến luật pháp, cuộc sống tại Pháp và những vấn đề luật, thủ tục hành chính có liên quan. 

 

 

VIỆT BA-LÔ TÌM GIÚP ĐỠ TẠI PARIS 
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