
 

VERBINDING PARIS NORD – PARIS GARE DE LYON 
 
REISTIJD: 60 minuten 
KOSTEN: 1,90 euro per enkele reis 
 
Paris Nord – Paris Gare de Lyon (heenreis) 

Er wordt gereisd met RER – voorstads-treinen. Metrokaartjes (ook geldig in de RER) zijn te koop in 
het barrijtuig van Thalys (rijtuig 4, 14, 24). Kosten per persoon per enkele reis: € 1,70. Het is aan te 
raden het kaartje hier alvast aan te schaffen, omdat het bij de loketten in Paris Nord zeer druk kan 
zijn. NB: er is geen verschil in prijs tussen de aankoop aan boord van Thalys en aan het loket in Paris 
Nord. 

Loop na aankomst van de trein het perron helemaal af tot in de stationshal. 

Volg daar de bordjes (RER) (M) en neem de trap naar beneden 

Blijf onderaan de trap de bordjes (RER) volgen. Zodra de lijnnummers worden weergegeven volg je: 
(RER) (D) (groen) 

Ga door de poortjes (bewaar je metrokaartje) en volg: (RER) (D2) (D4) (richting: Melun, 
Malesherbes). Je gaat nog 2 roltrappen af. 

Op het perron hangen computerschermen waarop de eerstvolgende treinen naar bovengenoemde 
bestemmingen staan aangegeven. Bovendien hangen er grote borden met daarop alle tussengelegen 
haltes weergegeven. Op dit bord geeft een gele kleur / lampje links van de haltenaam aan dat de 
eerstvolgende trein daar zal stoppen. 

Neem de trein naar de tweede halte (10 min. reistijd): Gare de Lyon. Alle treinen naar Melun, 
Malesherbes stoppen bij deze halte. 

Gebruik je bewaarde metrokaartje om weer door de poortjes te komen. 

Volg daarna de bordjes: Sortie, Gare SNCF – TGV – Grandes Lignes. Je gaat weer 2 verdiepingen 
naar boven, totdat je in het station terecht komt. 

Het station is in 2 delen opgesplitst. In de Centrale hal vertrekken de treinen vanaf de sporen A t/m 
N. Deze worden op de borden met een blauwe kleur weergegeven. Aan één zijde van de centrale 
stationshal bevinden zich de sporen 5 t/m 23. Deze worden op de borden met een gele kleur 
weergegeven. Op de vertrekstaten en de beeldschermen is in eerste instantie aan de kleur te zien van 
welk gedeelte van het station de trein zal vertrekken. Het exacte vertrekspoor wordt echter pas 
ongeveer 20 minuten voor vertrektijd weergegeven op de vertrekstaten en de beeldschermen. 

Houd – gezien de lengte van de TGV treinen – minimaal 5 a 10 minuten tijd over om het perron af te 
lopen naar het juiste rijtuig. 

Houd het TGV ticket gereed voor controle bij het instappen. 
 
Paris Gare de Lyon – Paris Nord (terugreis) 

Loop na aankomst op het Gare de Lyon het perron af tot in de stationshal 

Volg vervolgens de bordjes waarop staat: (RER) 

Blijf onderaan de trap de bordjes (RER) volgen. Zodra de lijnnummers worden weergegeven volg je: 
(RER) (D) (groen) 

Ga door de poortjes (bewaar je metrokaartje) en volg: (RER) (D1) (Orry la Ville - Coye). Je gaat nog 
2 roltrappen af. 

Op het perron hangen beeldschermen waarop de eerstvolgende treinen naar Orry la Ville - Coye 
staan aangegeven. Bovendien hangen er grote borden met daarop alle tussengelegen haltes 
weergegeven. Op dit bord geeft een gele kleur / lampje links van de haltenaam aan dat de 
eerstvolgende trein daar zal stoppen. 

Neem de trein naar de tweede halte (10 min. reistijd): Gare du Nord. Alle treinen naar Orry la Ville - 
Coye stoppen bij deze halte. 

Gebruik na aankomst te Gare du Nord je bewaarde metrokaartje om weer door de poortjes te 
komen. 

Volg de bordjes waarop staat: ‘Grandes Lignes’ en ‘Thalys’ totdat je in de stationshal uitkomt. 



 

De Thalys treinen vertrekken doorgaans vanaf de sporen 7, 8 of 9. Het exacte vertrekspoor wordt 
echter pas ongeveer 20 minuten voor vertrektijd aangegeven op het grote bord in de stationshal en op 
de beeldschermen. 

Houd – gezien de lengte van de Thalys treinen – minimaal 5 a 10 minuten tijd over om het perron af 
te lopen naar het juiste rijtuig. 

Houd het Thalys ticket gereed voor controle bij het instappen. 
 
Overige informatie m.b.t. Paris Gare de Lyon 
Gare de Lyon is het vertrek-/aankomst station voor: 

TGV treinen naar Zuid-Oost Frankrijk en de Franse Alpen 

TGV treinen naar Lausanne, Bern, Brig en Geneve (Zwitserland) 

TGV treinen naar Torino en Milano (Italië) 

Teoz en overige dagtreinen van/naar Clermont Ferrand 
 
Voor meer informatie over de voorzieningen/winkels etc. op station Gare de Lyon: 
http://www.gares-en-mouvement.com/gare-fr-1-frply.html 
http://www.artesia.eu/ressources/files/Plan_de_la_gare_de_Lyon.pdf 
Minimaal aan te raden overstaptijd Paris Nord <-> Gare de Lyon = 1 uur !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder voorbehoud van wijzigingen! 

 


