
 



COM PODEU ARRIBAR AL PARC DELS PRÍNCEPS?

Des del nord: agafeu la sortida fins a Boulogne/Avenue de la Porte de Saint-Cloud, i girar després a la 
dreta, a dalt de la via, seguint les indicacions anteriors. 

En metro: la parada de Porte de Saint-Cloud, de la línia 9, és l’estació més propera a l’estadi, a uns cinc 
minuts a peu. La línia 9 del metro creua el centre de París per la riba nord del riu Sena, i està unida al 
mateix temps per diverses línies més de la xarxa de la regió de Île-de-France. Una altra possibilitat és 
agafar la línia 10 del metro i baixar a la parada de Porte d’Auteuil, una mica més allunyada de l’estadi però 
també accessible a peu. Si véns des del sud, la línia 10 et permet arribar a l’estadi, sobretot mitjançant les 
parades situades a la riba sud de París. 

En autobús: les línies d’autobús RATP 22, 62 i 72 arriben a l’estació de Porte de Saint-Cloud, mentre que 
les línies 32 i 52 comuniquen amb l’estació de Porte d’Auteuil. Cal observar que totes aquestes línies 
d’autocar passen pel centre de la capital, encara que segueixen itineraris diferents. 

Adreça del Parc dels Prínceps: 24, Rue du Commandant Guilbaud, 75781 Paris Cedex 

CONSELLS PRÀCTICS D’ACCÉS

A causa de la gran afluència de públic, es recomana als espectadors que arribin a l’estadi almenys una 
hora abans de l’inici del partit. Sempre que sigui possible, és millor optar pel transport públic o compartir 
vehicle per accedir als voltants de l’estadi. 

L’obertura de les portes es realitza hora i mitja abans de l’inici del partit: sigues previngut per aprofitar al 
màxim les actuacions que hi ha abans del partit i evitar tenir que esperar a les portes de l’estadi. 

ACCÉS A L’ESTADI

Situació: el Parc de los Prínceps està situat a sobre del bulevard perifèric de París, aproximadament a 
quatre quilòmetres a l’oest de la Torre Eiffel, i a menys d’un quilòmetre al sud del Bois de Boulogne i del 
complex de tenis de Roland Garros.

Arribant des del perifèric sud: agafeu la sortida D910/Boulogne (pel túnel). Gireu a continuació a 
l’esquerra en la sortida del ramal (ja veureu l’estadi), per l’Avenue de la Porte de Saint-Cloud, després 
agafeu la primera a la dreta, és a dir, la Rue du Commandant Guilbaud.

Entrada obligatòria

L'accés a l’estadi està estrictament reservat només per als titulars d'un Passi d'Accés (entrada), la validesa 
dels quals (la naturalesa de l'esdeveniment, data, categoria/disposició del  seient, nom del titular, etc) sigui 
verificada per un empleat de l'organització i/o pel sistema de control automatitzat d’accés a l’Estadi.

Restricció d’edat

L'accés a l’estadi està prohibit als menors de 16 anys d'edat que no vagin acompanyats per un adult. 
L'Organització recomana als pares no portar els nens de menys de cinc anys a l'Estadi.



Mobilitat reduïda

Tan aviat com les persones amb mobilitat reduïda i els seus acompanyants estiguin equipats amb un Passi 
d'Accés vàlid, podran accedir a les àrees que estan reservades per a ells a través de les entrades previstes 
per a això.

Control d’accés

El públic ha de saber que per entrar a l'estadi, pot ser sotmès a control d'identitat, mesures de seguretat 
per palpació i convidat a mostrar els objectes de la seva possessió. Les palpacions de seguretat, els 
controls d'identitat i la inspecció visual d'equipatge de mà es podran dur a terme a les portes de l'Estadi i en 
qualsevol lloc dins de l'Estadi per qualsevol oficial de policia i/o per qualsevol empleat de l'organitzador 
autoritzat pel Comissionat de la Policia en compliment del decret 2005-307 de 24 de març del 2005.

Els controls a l'atzar es poden dur a terme a l'interior de l'Estadi i el Passi d'Accés ha de poder ser 
presentat en qualsevol moment.

NORMES INTERNES

Prohibició de fumar

Està prohibit fumar (sobretot cigarretes, cigars, pipes, cigarretes electròniques): (i) en àrees 
tancades o cobertes de l'Estadi; a les grades (incloent les grades VIP); en qualsevol zona de 
l'Estadi, on una prohibició d'aquest tipus s'indica mitjançant un pictograma. 

Existeixen cendrers a les zones en què està autoritzat fumar. És imperatiu que les burilles i altres 
residus d'articles de fumar es dipositin allà. És prohibit llençar-los a terra.

Comportaments prohibits

Està estrictament prohibit: 

estar dempeus als passadissos, en l'accés a la sortida, o les escales; 
molestar els altres espectadors, en particular estant drets a les grades equipades amb seients, així 
com exhibint un comportament que pugui perjudicar les persones que realitzen un paper actiu en 
l'Esdeveniment (en particular jugadors, personal esportiu i tècnic, cossos d’arbitratge, personal o el 
director de l'organitzaciór, etc.) i més generalment causar pertorbacions als altres, lesions corporals, 
danys als béns o a mostrar un comportament agressiu, violent, provocador, insultant, ofensiu, 
incivil, indecent, immoral o contrari als bons valors morals.
enfilar-se, aferrar-se o creuar les barreres, baranes, portes metàl·liques i tanques de l’Estadi, per 
passar d'una part a una altra, així com per accedir a zones no autoritzades, zones sotmeses a 
obres, construcció o a la teulada de l'Estadi.
entrar al camp de joc durant un esdeveniment esportiu o a l'escenari durant un concert.
participar en carreres, tumults o allaus. 
disfressar-se o camuflar-se a si mateix (en particular la cara) d'una manera que dificulti la 
identificació.

Prohibicions generals


