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A cidade das luzes é um dos destinos mais românticos do mundo! Sinônimo de 
luxo e elegância, quem conhece pela primeira vez se encanta. Não há como não ser 
seduzido com a arquitetura e charme parisiense. Conhecer a belíssima Torre Eiffel é 
um verdadeiro sonho. A capital da França reserva uma surpresa atrás da outra como 
o Arco do Triunfo, a oportunidade de ver a Monalisa no museu do Louvre, fazer 
compras pela Champs Elysées, visitar a catedral de Notre Dame, a basílica Sacré – 
Coeur, admirar as flores do Jardim de Luxemburgo, a riqueza do Château de Ver-
sailles e passear de barco pelo Rio Sena. Confira como tornar sua experiência ainda 
mais apaixonante.
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Existem hotéis muito bacanas na capital da França para todos os bolsos e ainda 
assim cheios de estilo. O Ooops! Hostel, por exemplo, é o primeiro Design Hostel 
de Paris. Possui uma decoração descolada com preços baixos. A rede Comfort Inn 
tem hotéis básicos e confortáveis a preços baixos em diversas localizações de Paris. 
O Comfort Hotel Paris La Fayette se destaca pelo jardim de inverno, bar e atmos-
fera jovem e moderna. Se optar por tradição, o Le Meurice é o hotel ideal. Ele é o 
mais antigo de Paris e abriga o badalado Le Bar 228!, que serve o melhor Bellini do 
mundo. O Ritz Paris é outro hotel supertradicional e luxuoso. Localizado na Place 
Vendome, abriga o premiado restaurante L’Espadon e o Bar Hemingway, frequen-
tado pelo escritor Ernest Hemingway. Outro hotel histórico é o Le Royal Monceau. 
Ele acaba de ser reformulado por designers como Philippe Starck, Karim Rashid e 
Marcel Wanders. Possui mimos como spa, cinema e lojas. 

HOTÉIS 
 
Comfort Hotel Paris La Fayette 
www.comfortinn.com 
+ 33 01 48 00 00 11

Hotel Ritz
www.ritzparis.com 
+ 33 01 43 16 30 30

Le Meurice
www.lemeurice.com
+33 01 44 58 10 10

Le Royal Monceau
www.leroyalmonceau.com
+33 01 42 99 88 00

Ooops!
www.oops-paris.com
+33 01 47 07 47 00

ONDE FICAR 

Acima: Comfort Hotel Paris La Fayette (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Quarto do Ooops! Hostel (foto de divulgação) 
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Quando bater aquela fome não pense duas vezes para provar um crepe doce ou 
salgado. Há quiosques com a especialidade por todos os cantos da cidade. Mas se 
preferir, você pode experimentar um dos melhores de Paris na Creperie Des Canettes. 
Outra delícia tradicional é o croissant. Quem serve um dos melhores é a La Patisserie 
Des Rêves, uma doceria recheada de tentações. A casa de Berthillon é outro local 
famoso que merece uma visita. Foi nomeada uma das 10 melhores sorveterias do 
planeta! Prove o sorvete de morangos silvestres, servido há mais de meio século. A cu-
linária francesa, famosa no mundo todo, pode ser degustada com estilo no Ze Kitchen 
Galerie. O restaurante é decorado com quadros contemporâneos. Você também terá a 
chance de optar por um jantar inesquecível na Torre Eiffel, no restaurante 58. 

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Berthillon
www.berthillon.fr 
+33 01 43 54 31 61

Creperie Des Canettes
www.creperiedescanettes.fr
+33 01 43 26 27 65 

La Patisserie Des Rêves
www.lapatisseriedesreves.com 
+33 01 47 04 00 24

Restaurante 58
www.restaurants-toureiffel.com
+33 01 76 64 14 64 
 
Ze Kitchen Galerie
www.zekitchengalerie.fr
+33 01 44 32 00 32

Acima: Restaurante 58 na Torre Eiffel (Dominique Milherou) | Canto Inferior Esquerdo: La Crêparie des Canettes (foto de divulgação) 
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Acima: Moulin Rouge (J. Habas) | Canto Inferior Esquerdo: Salão de Plasma do Music Hall (foto de divulgação) 
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ATRAÇÕES 
 
Champanheria
www.restaurants-toureiffel.com
+33 01 76 64 14 64

Moulin Rouge
www.moulinrouge.fr
+33 01 53 09 82 82

Music Hall
www.Music-HallParis.com
+33 01 45 61 03 63

Ópera de Paris
www.operadeparis.fr
+33 01 71 25 24 23 

O que não falta são atrações únicas em Paris. Durante o verão, por exemplo, você tem a 
chance de dançar com os franceses em aulas gratuitas disponíveis próximas ao Cais 
Saint-Bernard. Mas a diversão dura o ano inteiro no Music Hall. Em qualquer época 
poderá dançar e comer bem nessa casa noturna e restaurante. O espaço futurista 
localizado na Champs Elysées possui telas de plasma, iluminação multicolorida, DJ 
a noite toda, além de apresentar pratos criativos do chef Hervé Nepple. Se preferir 
uma atividade mais tranquila vai amar as apresentações magníficas de ópera, 
orquestras e balé na Ópera Garnier. A pintura do teto feita pelo artista Chagall é uma 
atração à parte. Não deixe também de assistir a um clássico show do cabaret Moulin 
Rouge. Para finalizar com chave de ouro termine a noite mágica com uma taça de 
champagne na champanheria no topo da Torre Eiffel. 

ONDE CURTIR
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Fique com a carteira na mão, pois o que não falta é lugar para gastar nessa cidade! 
Existem lojas luxuosas e peças de bom gosto espalhadas por todos os lados. A Galerie 
Lafayette é o shopping mais famoso e possui as principais marcas de luxo.  Vale 
a visita mesmo se for só para olhar. Não deixe de visitar a loja moderna do famoso 
designer francês Christian Louboutin e suas tendências em sapatos e bolsas. Quem 
gosta de maquiagem vai adorar a loja da Viseart. A marca de cosméticos, conhecida 
no mundo da moda, abriu um make-up bar, onde além de vender os produtos te en-
sina a fazer uma maquiagem incrível com hora marcada. Paris também possui uma 
“rua dos sapatos”. Na Rue Meslay há diversas marcas de todos os preços. Quer gastar 
pouco? Vá ao Outlet Mistigriff, próximo ao Metro Charles-Michels, onde há peças de 
diversas grifes como Kenzo e Dolce & Gabanna. Não deixe de ir a uma das 17 feiras 
de antiguidades entre a Porta de Saint-Ouen e a Porta de Clignancourt, de sábado a 
segunda-feira.  Há esculturas, vinis, quadros, entre outras relíquias

ONDE GASTAR
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LOJAS 
 
Christian Louboutin
www.christianlouboutin.com
+33 01 42 36 05 31 

Galeries Lafayette 
www.galerieslafayette.com
+33 09 69 36 75 75

Mistigriff
www.mistigriff.fr

Viseart
www.viseart.com 
+33 01 43 55 43 54
 

Acima: Mistigriff (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Boutique (Jean Jacques Rousseau)
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Essa rica cidade europeia também tem muita área verde que merece ser visitada 
como o Parque de Buttles-Chaumont, perfeito para ver pássaros. O Jardim de Luxem- 
burgo e os Jardins de Monet, a 70 quilômetros de Paris, que serviu de inspiração 
para os quadros do artista, são ótimos para contemplar. O Palácio de Versailles 
é o lugar perfeito para caminhar enquanto viaja um pouco pela história francesa. 
Alugue uma cadeira e aprecie a vista. O passeio de barco pelo Rio Sena ou um tour 
de bicicleta durante a noite também é uma boa pedida. Mas se preferir tirar o dia 
para descansar agende uma data no spa do hotel Four Seasons, o melhor de Paris, 
próximo a Champs-Elysées.

RECREAÇÃO

Jardins de Monet 
www.fondation-monet.fr  
+33 02 32 51 28 21

Palácio de Versailles 
www.chateauversailles.fr 
+33 01 30 83 78 00

Passeio de Barco 
(Bateaux-Mouches) 
http://www.bateaux-mouches.fr/ 
+33 01 42 25 96 10

Spa Four Seasons 
www.fourseasons.com/paris/spa/ 
+33 01 49 52 70 00

ONDE RELAXAR

Acima: Jardins de Monet (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Passeio de Barco Bateaux-Mouches (foto de divulgação) 
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