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…… PARIS ……
Para quem vai pela primeira vez, um bom planejamento é necessário se quiser aproveitar
bem dessa inesgotável cidade.
A rede de transporte públicos facilita a locomoção (andar é muito bom, mas as distâncias
no mapa enganam…). O planejamento deve levar em conta as intenções dos viajantes, com mais ou
menos museus, escadarias, igrejas…

COMO CHEGAR
A TAM e a AirFrance tem vôos diretos para Paris (sem escalas). Em razão da procura, as
passagens diretas são mais caras. Os vôos com escalas podem ser mais econômicos, sendo
realizados por todas companhias européias que operam no Brasil, tais como Iberia, KLM (parceira da
AirFrance), Alitália, dentre outros.
O principal aeroporto é o Charles de Gaulle (CDG), a cerca de 45 minutos da cidade.
Acesso por metrô / Trem.
O ideal é ficar pelo menos uma semana. No mínimo, cinco dias para quem vai pela
primeira vez.

ATRAÇÕES
MONUMENTOS NACIONAIS:
* Arc de triomphe (75)
* Chapelle expiatoire (75)
* Conciergerie (75)
* Domaine national du Palais-Royal (75)
* Hôtel de Béthune-Sully (75)
* Musée des Plans-Reliefs (75)
* Panthéon (75)
* Sainte-Chapelle (75)
* Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris (75)

PALAIS DE LUXEMBURG
A região denominada Saint Germain é das mais populares, por reunir a área universitária
da Universidade de Paris e boêmios, comércio, restaurantes (estilo “brasseries”) tradicionais, além
de muitos prédios antigos. A uma curta caminhada Sul do Rio Sena. Acesso pelo RER da Saint Michel
(Notre Dame) ou Metrô Cluny e Luxemburgo.
O Palais de Luxemburgo fica em um grande jardim, de mesmo nome, é a sede do Senado.
Por perto: Panteão (450mts do hotel), Sorbonne (Universidade From Monday to Friday: 9a.m. to
5p.m. 47, rue des Ecoles), Museu da Idade Média.

>>> Subindo até as margens do Sena (a pé): na Ilha de Cité tem o Concierge, Notre Dame (700mts
do hotel) e a Ponte Neuf (Nêf – quer dizer nove, em francês). Na margem superior do Sena, está a
Prefeitura (Hotell de Ville) e umas quadras adiante, o Centre Pompidou – Musée national d’art
moderne (tirando o parque com esculturas ao redor, o museu mesmo é Arte contemporânea,
depende do gosto do viajante)
** Panthéon . Metrô Luxemburgo; 10am-6:30pm from 04.1 to 09.30 ; 10am-6pm from 10.1 to 03.31.
Last entry 45 min prior to closing.
* Conciergerie (antigo palácio real e prisão) 9:30am-6pm. Last entry 30 min prior to closing.
*** Sainte-Chapelle (todos os dias, 9:30 am to 6 pm) Closed between 1 and 2 pm during the week.
Passa por detector de metais (não carregar objetos afiados ou cortantes) 800mts do hotel., ao lado
do concierge
*** Tours de Notre-Dame (não há fila exclusiva com cartão de museus)
10am-5:30pm from 10.1 to 03.31 ; 10am-6:30pm from 04.1 to 09.30 ; late opening until 11pm on
Saturdays and Sundays of June, July, August and September. Last entry 45 min prior to closing.
Closed on 01.1, on 05.1 and on 12.25.
METRÔ

ÔNIBUS

*
*
Livraria Shakespeare and Company - 37 Rue Bûcherie
Musée national Eugène Delacroix (6, rue de Furstenberg, Paris 6e.) A oeste do hotel.
Metrô Saint-Germain-des-Prés. 9:30am-5pm. Last entry at 4:30pm. Closed on Tuesdays.
DICA: A maioria dos museus é gratuito no primeiro domingo de cada mês. Para museus e lugares
históricos, compensa comprar um passe de museus, vende em qualquer metrô ou posto de turismo.
Uma das melhores opções é o de 4 dias, dá entrada a todos museus e ainda não pega fila.

PLAZA DE LA CONCORDIA
A uma praça, com uma fonte, às vezes tem noivas tirando foto. Por perto: Museu do
Louvre, logo atrás, Igreja de Madeleine (Metrô de mesmo nome)

*** Musée du Louvre (1,5km do hotel)Entrar pela “Passage Richelieu” (entre a Place du Palais
Royal e a Cour de la Pyramide). 9am-6pm, Quarta e Sexta: até 21:45pm
METRÔ
Linha 12 Porte de La Chapele
(sentido norte) – Estação Madeleine ÔNIBUS
Linha 1 La Defense (sentido oeste) –
Estação Concorde

*** Musée d’Orsay
9:30am-6pm, Aberto Quinta feira até 9:45pm. Fechado Segunda, on 1.01, 5.01,12.25.
Metrô Estação Asemblée Nationale (linha 12 Mairie D’Issy)
Palais Royal (jardim atrás do Louvre, seguindo a Richielieu). Quanto for ao Louvre, saindo pela Rua
de Rivoli, haverá entrada para um Jardim, que é chamado Palais Royal
METRÔ

ÔNIBUS

*

*

———————————————————–

OPERA
www.operadeparis.fr- o prédio é bonito, mas deve ser mais bonito dentro. Metrô Opera. Por perto:
Galeria Laffayette
METRÔ
Linha 7 – Gare D’Est

ÔNIBUS

*

*

TORRE EIFFEL
- Ticket para elevador: €13,40. Todo mundo cruza o rio para onde está o Palais de Chailot e
Trocadero, para tirar foto lá.
Bateau (cruises): um passeio pelo Rio Sena. Em mapas e informativos turísticos há cupons de
desconto (pegue os informativos só para ver se tem cupom). 11 a 12 euros por pessoa.
www.bateaux-mouches.fr/ e www.bateauxparisiens.com
A escada é mais barato, mas só compensa se você tiver ótimo preparo físico.
ÔNIBUS
METRÔ
Linha 72 (Louvre, Rue de Rivoli, Cours La Reine
Linha 6 – Estação Bir-Hakeim ou Trocadero
Linha 42: Opera, Madeleine, Champs Elysees

*

CHAMPS ELYSEES
* (Metrô Charles de Gaulle Etoile) quando for ao Arco do Triunfo (Metrô 6, verde claro e 1,
amarela), caminhe pela Champs Elysees até o Grand Palais, ou ir de metrô (Estação Champs-Élysées
Clemenceau) – Virar direita na Av. de Marigny, parece um prédio de Jardim botânico, mas é uma
casa de eventos.

*** Arc de Triomphe
10am-11pm from 04.01 to 09.30 ; 10am-10:30pm from 10.1 to 03.31. Last entry 30 min prior to
closing.
METRÔ
Linha 1 La Defense (sentido oeste)
Linha 6 Charles de Gaulle
Linha 2 Porte Dauphine

ÔNIBUS
Linha 73 Champs Elysees, Museu D’Orsay
Linha 92 Ecole Militaire, Av. Tourville, Av. Bosquet

*

*

Invalides – onde está a Tumba de Napoleão (a cúpula é coberta de ouro e pode ser vista de vários
pontos da cidade) e o Museu Militar, ambos grátis com o Passe de Museus. Ao lado está o Museu do
Rodin.
Musée de l’Armée – Tombeau de Napoléon 1er
Metrô La Tour Maubourg, Varenne. 10am-6pm from 04.1 to 09.30 ; 10am-5pm from 10.1 to
03.31.Late opening until 9 pm on Tuesdays from April to September.
* Musée Rodin
Metrô Varenne 10am-5:45pm (Park : 6pm); Last entry 30 min prior to closing. Closed on Mondays, on
01.1, on 05.1 and on 12.25.
METRÔ

ÔNIBUS

*

*

PLACE DE VOGES
Onde está a casa de Vitor Hugo. Próximo à Bastilha, antiga prisão. Metrô ▼ Bastille
METRÔ
Ônibus
Linha 1 Chateau de Vincennes – Estação
Linha 76 – Louvre, Rue De Rivoli até St Antoine

Bastille

Linha 86 St. Germain (St. Sulpice e R. de Ecoles) até
Bastille

*

*

OUTRAS ATRAÇÕES
* DISNEYLANDIA: http://www.ratp.info/touristes/index.php…
50 Adulto e 42 criança mais o valor da passagem de trem (metrô)
* LOUVRE
Gratis se comprar o passe de museu (não pega filas pra comprar nem pra entrar)
ou: 9 euros. e tarifa reduzida 18 horas: 6 euros.
Se gosta de arte impressionista, você vai gostar de ir até o Musee D’orsay. Gratis com o
passe de museu, ou paga 7,50 euros.
Sacre Coeur (descer no Metrô Anvers (ou Pigalle), seguir a mutidão pela estreita rua dos
Mártires, e pegar o Funicular, com seu passe de metrô)
METRÔ
ÔNIBUS

*

CHATEAUX DE VERSAILLES

Precisa pegar um trem que leva até Versailles (fora da cidade de Paris, leva uns 45 minutos para
chegar). A região é zona 5, ou seja, tem que pagar um passe específico do metrô / RER para chegar
lá,
Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon
Home of the kings of France from 1661 (Louis XIV) to 1789 (Louis XVI).
Pont de Sèvres + bus 171 stop Place d’Armes.
9am-6:30pm from 04.1 to 10.30 ; 9am-5:30pm from 11.1 to 03.31. Last entry 30 mn prior to closing.
Closed on Mondays.
LeHalles onde está localizada a Igreja de Saint-Eustache, o antigo mercado LesHalles. Tem o Bistrô
no Le Cochon à l’Oreille, ou no Le Tambour; Cafés na rue Montorgueil; um shopping center Forum
des Halles; o Cinema Le Forum des Images, restaurado.
Cemitério du Père Lachaise – http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio_do_P%C3%A8reLachaise

PASSES DE TURISMO
* Paris Museum Pass
http://en.parismuseumpass.com/ 2 dias: 35 | 4 dias: 50 | 6 dias: 65
Exclua o dia que visitar Versailles, pois é necessário um passe especial. Compre o Mobilis nesse dia.
http://en.parismuseumpass.com/2 dias: 35 | 4 dias: 50 | 6 dias: 65
Aquarium Tropical de la Porte
Dorée
Arc de Triomphe
Musée de l’Armée – Tombeau de
Napoléon 1er
Centre Pompidou – Musée national
d’art moderne
Musée national des Arts asiatiques
– Guimet
Musée des Arts décoratifs
Espaces Mode et Textile
Espaces Publicité
Musée Nissim de Camondo
Musée des Arts et Métiers
Musée de l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris
Chapelle expiatoire

Musée du quai Branly
La Cinémathèque française –
Musée du Cinéma
Cité des Sciences et de
l’Industrie Conciergerie
Musée national Eugène Delacroix
Musée des Égouts de Paris
Musée d’Ennery*
Musée Hébert*
Musée de l’Institut du Monde
arabe
Musée d’art et d’histoire du
Judaïsme
Musée du Louvre
Musée national de la Marine
Musée de la Monnaie*
Cité de l’Architecture et du
Patrimoine

Musée Gustave Moreau
Musée Cluny – Musée national
du Moyen Âge
Cité de la Musique – Musée de
la Musique
Crypte archéologique du Parvis
Notre-Dame
Tours de Notre-Dame
Musée national de l’Orangerie
Musée de l’Ordre de la
Libération
Musée d’Orsay
Panthéon
Musée national Picasso*
Musée des Plans-reliefs
L’Adresse Musée de la Poste
Musée Rodin
Sainte-Chapelle

INTERACTIVE MAP: http://en.parismuseumpass.com/rub-museums-monuments-interactive-map18.htm
Circule tudo no mapa, que tem no aeroporto, de graça, da Printemps, depois marque o metrô que
você deve pegar e boa viagem!!!!
Paris VISIT (transport)

http://www.ratp.fr/en/ratp/c_21894/paris-visite/

OPENTOUR (BUS)
http://www.parislopentour.com/paris-accueil.php
32,00 € 2 dias
mapa circuito http://www.parislopentour.com/img/upload/Plan-des-circuits.jpg
Every 10-15 minutes from April to October.
Paris Visites discount 25,00 one day: You must come to the OpenTour office: 13th Auber Street (bus
stop n 1). The discount will be granted only upon presentation of the Paris Visite pass. This discount
could not be applied if you buy your ticket on the bus.
—————————————————————

QUANDO IR
Qualquer época há grande procura. Prefira entre janeiro e abril para preços melhores (porém com
frio) e a partir da segunda quinzena de agosto até novembro.
Feriados
Lundi de Paques : 9 Avril 2012
Fête du Travail : 1er Mai 2012
8 Mai 1945 : 8 Mai 2012
Jeudi de l’Ascension : 17 Mai 2012
Lundi de Pentecôte : 28 Mai 2012
Fête Nationale : 14 Juillet 2012
Assomption : 15 Août 2012

ONDE FICAR:
As hospedagens costuma ter os mesmos valores que cidades como Nova York, cerca de
$200 dólares (190 euros, variável conforme o câmbio) ou mais. Se o hotel é central, os preços
chegam aos $300 dólares, mas a qualidade do hotel nem sempre acompanha o valor.
Na baixa temporada, tal como fevereiro a abril, ou outubro a novembro, há promoções
dos melhores hotéis, com preços mais convidativos. Não significa que ficam baratos, mas acabam
sendo uma opção a ser considerada.

A melhor forma de se evitar preços altos é ficar mais afastados (perceba que cada bairro
tem um número, vai afastando do centro da cidade e os preços vão abaixando, escolha até a 13).
Opções econômicas, se não optar por pacotes tem albergues, IBIS, Adagio e hotéis de redes. Na
região do Arco do Triunfo há hotéis de boa qualidade por preços justos.
Outra dica é reservar com antecedência. Se o hotel permite cancelamento gratuito, faça
a reserva e pense depois.
Não estranhe o tamanho dos hotéis: devido à capacidade reduzida de crescimento vertical
e horizontal da cidade, os quartos são pequenos. Alguns estabelecimentos não tem elevador
(informe-se antes) e há pensões que tem banheiros apenas compartilhados.
Nem todos tem frigobar ou outras comodidades, bem como ser variável oferecem caféda-manhã. Poucos tem quartos familiares ou triplos. Entre os que aceitam: New Orient,
Citadines, Novotel, Adagio, Mercure, Allegro, Relais Lafayette
www.tripadvisor.com
Qualquer hotel próximo ao metrô garante uma viagem feliz e tranquila. Nem todos os
hoteis em pacotes turísticos são bem localizados, verifique antes. Evite: La Defense, Montparnasse
(verificar se há muito barulho, se é perto do metrô, etc), Cité de Industrie, Gare D’Est, Bercy.
Preços indicados abaixo são para baixa temporada.
Hotel de Varenne #8 €136
Hotel Relais Bosquet Paris #16
Le Relais Montmartre #45
Hôtel Gramont Opera 239 euros
Hôtel du Triangle d’Or 140 euros
New Imperial Hotel #21 (apenas via website deles)
Hotel de Londres Eiffel #22
Hotel du Pantheon #31 $200 (variável)
Hotel des Grands Hommes #32 € 137 (variável)
Banke Hôtel € 182
Hôtel Galileo
Select Hotel – Rive Gauche $160 (variável)
L’hotel Duquesne Eiffel $195 € 126
Abbatial Saint Germain $164 € 123
Hotel France Albion $128
Hotel la Demeure $122
Grand Hotel des Gobelins $177 (variável)

COMER
Restaurantes, bistrôs e muitas padarias (boulangeries) garantem boa comida em Paris. Há
o Menu Du Jour: com a entrada, prato principal, uma taça de vinho e a sobremesa. Cerca de 12
euros.
BRASSERIES
Brasserie Lipp 151 Blvd St-Germain
Le Café de Flore
La Closerie des Lilas
La Coupole
Brasserie Bofinger 3 Rue de la Bastille (a mais antiga da cidade)
Brasserie Flo – 7 cour des Petites-Ecuries
Brasserie Julien – 16 rue du Faubourg-St-Denis, 10
Café de l’Industrie 16 rue St-Sabin, 11e; Mº Bastille.(Rough guides)
http://www.guardian.co.uk/travel/2002/oct/20/travelfoodanddrink.foodanddrink.paris

TRANSPORTE
O metrô e trem (RER) é a melhor forma de transporte público disponível. Além de
economizar, não precisa se preocupar com trânsito ou estacionamento. O passe ilimitado é ótima
opção, pois permite utilizar todos os meios públicos de transporte.
Mapa
do
metrô
:
http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/application/pdf/201102/paris_tourisme.pdf
O ônibus tem o incoveniente de ter que saber o itinerário (ou pede-se um mapa da rede
de transporte). As linhas iniciam com o número da dezena para cada região da cidade. 2 para Gare
Saint-Lazare | 3 para Gare de l’Est | 4 para Gare du Nord | 5 para Place de la République | 7
para Châtelet | 8 para Quartier Latin | 9 para Gare Montparnasse
Mapa de Bus http://www.ratp.fr/informer/picts/plans/pdf/reseaux/bus_paris.pdf
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COMPRAS
Tax Refund :
Em algumas lojas em que houver o selo azul da Global Blue é permitido comprar
mercadorias com direito à devolução de impostos de IVA (nosso ICMS). As compras devem ser feitas
em um mesmo estabelecimento que esteja cadastrado no programa, somando valor superior a
175,01€ na nota fiscal, em uma mesma compra.
::Links::
* Estadao – Time Out: http: ://www.guiatimeout.e…
* New York Times: http://travel.nytimes.com/travel/guides…
* Terra turismo: http://turismo.terra.com.br/inter…
* Tripadvisor (hoteis) : http://www.tripadvisor.com/Hotels-…
http://wheretraveler.com/classic/intl/fr/paris/where_archive/
Roteiros a pé Revista Viagem e Turismo
http://www.decaonline.com/img/ed61pag093.jpg
http://www.decaonline.com/img/ed61pag097.jpg
http://www.decaonline.com/img/ed61pag095.jpg
TOPICOS RELACIONADOS:
* Paris – Mapas
* Paris – City Pass e transporte
* Paris a pé – Mapa
* PARIS: google maps – atrações
Descrição adicional: Turismo em Paris. Viagem a Paris.

