
 
Routebeschrijving naar Parc des Expositions Paris Nord Villepinte 
 
 
Met de auto 
Vanuit Nederland: volg de autoroute A1 Breda-Antwerpen-Gent-Lille(Rijsel)-Parijs. 
Ongeveer 25 kilometer voor Parijs, net voorbij de luchthaven Charles de Gaulle, neemt u 
de afslag naar de A104 richting Soissons. Neem vervolgens de afslag:  
Parc des Expositions – exposants/livraisons (voor exposanten/ leveringen/opbouw) of 
de afslag Parc des Expositions - visiteurs indien u de beurs gaat bezoeken. 
 
Adres voor uw navigatiesysteem: ZAC de Paris Nord II, CD 40, 93420 Villepinte.  
of  zoek onder : 
P exposanten : Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, 93420 Villepinte 
P bezoekers : 86, Avenue des Nations, 93420 Villepinte (ingang v.h. expocomplex) 
 
Vanuit Parijs: neem via de ringweg Périphérique de A1 richting Lille. Na ongeveer 25 
kilometer neemt u de afslag A104 richting Soissons. Neem vervolgens de afslag: Parc 
des Expositions – exposants/livraisons (voor exposanten/ leveringen/opbouw) of de 
afslag Parc des Expositions - visiteurs indien u de beurs gaat bezoeken. 
 
 
Met het vliegtuig 
U komt aan op de luchthaven Roissy-Charles de Gaulle, terminal 1 of 2.  
Het expositiecomplex ligt niet ver weg. Er zijn drie mogelijkheden:  

 U neemt een taxi (ongeveer 10 à 15 minuten)  
 U neemt een pendelbus die door de beursorganisatie is ingezet (voor zover dit het 

geval is). Let in de aankomsthal op aanplakbiljetten die aangeven bij welke 
uitgang(en) de pendelbussen stoppen.  

 (N.B.: U komt aan op het Niveau Arrivée. Soms stoppen pendelbussen op 
 Niveau Départ. U moet dan 1 etage naar beneden!)  
 U neemt het openbaar vervoer. Indien u op terminal 1 gearriveerd bent neemt u 

bij uitgang 28 de bus naar het RER snelmetrostation.  
 (Volg de borden Navette Gare RER / Shuttle Railway Station).  
 Koop een kaartje voor het Parc des Expositions Villepinte.  
 Neem de snelmetro in de richting van Parijs. De eerste halte is het 
 expocomplex; Parc des Expositions. Dit totale traject duurt ongeveer 25 
 minuten. 
 Indien u op terminal 2 gearriveerd bent neemt u ter plekke de snelmetro. 

 
 
Met het openbaar vervoer vanuit Parijs 
Om op het expositiecomplex te komen moet u de snelmetro RER, lijn B (BLAUWE LIJN) 
nemen op een van de stations: Gare du Nord, Chatelet, St. Michel, Luxembourg, Port 
Royal of Denfert-Rochereau. 
 
Neem deze snelmetro in de richting van de luchthaven Roissy Charles de Gaulle en 
stap uit op halte ‘Parc des Expositions’. Op de matrixborden boven het perron staan de 
stations aangegeven die de trein aandoet, checkt u voor de zekerheid of dit station 
vermeld staat. Het traject duurt ongeveer 20 à 30 minuten, afhankelijk van de 
opstapplaats en het aantal tussenstops.  
 
De RER kaartjes zijn te koop aan het loket en/of de automaten à ongeveer 3.70 € per 
enkele reis (als u er 10 koopt is het goedkoper). U vraagt om een ‘ticket pour le parc 
d’exposition’ (of in het Engels). Het is aan te raden direct een retour te kopen (dus 2 
kaartjes), daar het erg druk bij de RER loketten op het Parc des Expositions kan zijn. Dan 
hoeft u voor de terugreis niet meer in de rij te staan! 


