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 Seja festejando ou cozinhando, a bordo de uma limusine ou de um balão de ar 

quente, brincando de exploradores urbanos ou espreguiçando-se em um salão 
parisiense, as descobertas em Paris são infinitas.  
 
Mil e uma noites, e o mesmo número de dias, não são suficientes para conhecer 
verdadeiramente a capital francesa. Lúdicas ou interativas, as visitas guiadas invocam 
todo o tipo de especialidade, entre jogo, espetáculo e música, quando os aplicativos e 
sites relevam a diversidade da cidade. Insólita ou confidencial, a capital torna-se 
surpreendente nas mãos de parisienses eruditos que conhecem histórias divertidas e 
locais saborosos. Cidade com múltiplas facetas, Paris pode ser vista em itinerários 
focados no design, nos ateliês de fotográficos e também nas degustações de vinhos ou 
nas peregrinações cinematográficas. Na água, no ar, sob a terra, a pé, sobre rodas ou a 
motor, embarque como desejar. Conheça cada canto e maravilhe-se com esta Paris de 
mil e uma faces.  
 
 

VISITAS CRIATIVAS  

Sozinho, com seu smartphone ou acompanhado por um guia conhecedor dos segredos da 
capital, a descoberta de Paris começa sob uma nova luz.  

> Paris sem segredos 

Que prazer ser iniciado nas sutilezas do patrimônio parisiense por um conferencista 
esclarecido. Boas notícias: Paris conta com guias apaixonados, capazes de contar 
inúmeras histórias divertidas, revelar o lado escondido dos monumentos e lançar um 
novo olhar sobre os edifícios e bairros. 
Assim, ao adicionar cumplicidade, autenticidade ou sagacidade, Robert Pink reinventa 
a exploração de pontos turísticos ao associar temas a eles (arte contemporânea, 
chocolate ...). 
Com Balades du Renard, os vestígios da muralha milenar são revelados com os 
estranhos monumentos de pedra empoleirados nos topos da capital ou as caminhadas 
sinuosas ao final de ruas estreitas que abrigam os segredos mais escondidos.  
Paris criminosa, Paris justiceira, e também Paris guerreira, encontre seu álibi para 
saborear as visitas de Paris Dédale. 
O entusiasta da música e gastronomia Guillaume Le Roux do Vrai Paris revela a cidade 
luz à la carte ou no menu, oferecendo aos apreciadores de sua mesa um mergulho no 
coração de uma Paris autêntica e inesperada. 
Ao virar uma esquina, roupas de época, malabarismos e piruetas, pontuados de belos 
discursos, convidam à poesia ou a verdadeiros shows ensaiados. Comediantes, mágicos, 
acrobatas e bailarinos transformam as calçadas parisienses em um palco aberto.  

 
- Você sabia? Ao passear pelo quartier des Halles, você descobrirá não só uma, mas 
duas casas onde nasceu Molière. O ilustre dramaturgo nasceu nesta vila do 1º bairro. 
Mas na esquina da rue Sauval e da rue Saint-Honoré, e não na 31 rue du Pont Neuf. Ali 
viveu um açougueiro. Aproveitando a notoriedade de Jean-Baptiste Pocquelin, ele 
construiu um baixo relevo e um busto para valorizar sua casa e seu bolso.  
 

 
A journey in Paris – www.ajourneyrinparis.com 
Aimer Paris Tours – www.aimerparistours.com 
APGILS - Association de Guides-Interprètes et Conférenciers Professionnels en 
langues scandinaves - www.apgils.com 
Association des guides interprètes de langue russe – AGILR - www.agilr.org 
Les balades du Renard – www.les-balades-du-renard.com 
Dom in Paris – www.dominparis.com 
Fédération nationale des guides interprètes – www.fngic.fr 

1 visit 4 you – www.1visit4you.com 

http://www.ajourneyrinparis.com/
http://www.aimerparistours.com/
http://www.apgils.com/
http://www.les-balades-du-renard.com/
http://www.dominparis.com/
http://www.1visit4you.com/
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 Paris par Rues Méconnues – www.facebook.com/ParisParRuesMeconnues/ 

Paris pour un jour – www.parispourunjour.fr 
Paris toujours – www.paris-toujours.fr 
Sandy Paris Tours – sandytours.com 
Le Vrai Paris – www.levraiparis.com 
Robert pink - www.robertpink.com 
Helptourist - help-tourists-in-paris.com 
Discover Paris - www.discoverparis.net 
Walking Steps - www.walkmysteps.com/ 
Claudia’s Secret Paris - claudiassecretparis.fr 
Ô mon Paris ! - www.omonparis.fr 
J & L Paris - www.jl-paris.com/ 
Art Town - www.artandtown.fr 
Paris a Dream - www.paris-a-dream.com 
Mon beau paris - monbeauparis.com 
Ahlene Paris - www.ahlene-paris.com/ 
Balwinder Prabhakar - www.guideinparis.me/ 
Calliopée, l’échappée culturelle - www.calliopee.paris 
Mes Sorties Culture - www.messortiesculture.com 
Guidetours - www.ultimateparisguide.com 
Echappée belle - www.echappee-belle.com 
Paris par monts et par vaux - www.parisparmontsetparvaux.com 
Paris à l’envers - www.parisalenvers.com 
Paris Capitale Historique - https://paris-capitale-historique.fr 
Paris tour guide Oxana - private-guide-paris.com 

Pont des Arts – www.pont-des-arts.com 
Visitas Guiadas em Paris - www.visitasguiadasemparis.com 

French à la carte - www.private-frenchlessons-paris.com 
Le Bucentaure – www.lebucentaure.com 
Un guide à Paris – unguideaparis.com 
Paris Marais - www.parismarais.com 
Paris Gay Village - www.parisgayvillage.com 
Paris Visites - paris-visites.wixsite.com/paris-visites 
 
Visitas a espetáculos  
Compagnie Clarance - www.compagnie-clarance.fr 
Visites spectacles – www.visites-spectacles.com 

 

> Paris infantil  

Por que não aproveitar uma estadia em Paris para oferecer aos seus filhos uma 
exploração da cidade projetada só para eles? Museus, monumentos ou bairros também 
podem ser descobertos enquanto se divertem. Para crianças e adultos, essas 
caminhadas são verdadeiros encantos  
Com Delphine Lanvin, Paris é contada nas ruelas de Montmartre ou do Quartier Latin.  
Parisphile atende ao desafio de fazer com que as crianças com mais de 3 anos se 
apaixonem pelo patrimônio, assim como ThatMuse Treasure Hunt, que propõe um rally 
ao museu do Louvre, ou o Aurore Juvenelle/Dédale Visites Guidées, que multiplica os 
detalhes inusitados da capital. O site Familin'Paris lista dicas para aproveitar a capital 
em família.  
 
- Você sabia? O 2º e o 9º bairros compartilham ruas magníficas, escondidas e 
confidenciais: Passage Jouffroy, Passage Verdeau, Passage des Panoramas, Passage 
Choiseul e Galerie Vivienne… Esses espaços pedestres onde se encontram lojas, galerias 
de arte e restaurantes são uma verdadeira imersão na Paris do século XIX.  

 

 
Visitas pedagógicas  

Art Kids Paris – www.artkidsparis.com 

https://www.facebook.com/ParisParRuesMeconnues/
http://www.paris-toujours.fr/
http://www.levraiparis.com/
http://www.ahlene-paris.com/
http://www.parisalenvers.com/
https://paris-capitale-historique.fr/
http://www.visitasguiadasemparis.com/
http://www.lebucentaure.com/
http://www.parismarais.com/
http://www.compagnie-clarance.fr/
http://www.visites-spectacles.com/
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 Delphine Lanvin – www.lanvinvisites.com  

Familin’Paris – www.familinparis.fr 
Gin Tonique Tours – www.gin-tonique-tours.fr 
Parisphile – Tel : +33 (0)1 40 34 71 57 
Paris est une scène – www.paris-scene.com 
Le petit chercheur d’art – www.lepetitchercheurdart.com 

Les Flâneries de Marion – www.flaneriesdemarion.com 

Paris With Art – www.withart.eu 
 
Ralis e caças ao tesouro 
Muses et Musées - www.musesetmusees.com 
ThatMuse Treasure Hunt at the Louvre –  www.thatmuse.com/fr 
Aurore Juvenelle – www.dedale.org 
 
Espetáculo multimídia 
Paris Story – www.paris-story.com 

 

> Paris tesouro 

Reeditada no primeiro sábado de julho, a grande caça aos tesouros de Paris reúne mais 
aficionados a cada ano nos 14 bairros da cidade até as portas de Saint-Ouen e de Saint-
Denis. Seus percursos poéticos e bilíngues estão acessíveis a todos, inclusive a pessoas 
com mobilidade reduzida. A cada edição, eles conseguem seduzir mais de 30.000 
Sherlock Holmes, iniciantes ou experientes.  
Por seu lado, Qui veut pister Paris? (Quem quer seguir as pistas de Paris?) convida a 
realizar diversas pesquisas. Divididos em equipes, os participantes se transformam em 
detetives nos diversos locais da cidade. Eles podem até mesmo reviver as aventuras do 
jogo Assassin’s Creed Unity na caça ao tesouro Meurtre à Notre-Dame.  
Outra possibilidade: Baixe um aplicativo que combina caças ao tesouro, visitas a Paris e 
a cronometragem do Escape Game. Com o Foxie, você cria seu perfil para acessar os 
percursos e resolver os enigmas no seu smartphone gratuitamente e em menos de um 
minuto.  
 
Você sabia? Criado no século XIII para formar monges cistercienses e competir com a 
Universidade de Paris, o super secreto Collège des Bernardins (5º bairro) é um dos 
edifícios medievais mais antigos de Paris e uma tesouro do estilo gótico. Seu refeitório, 
durante a semana sangrenta de maio de 1871, episódio final da Comuna de Paris, serviu 
de refúgio a inúmeros parisienses.  
 

 
Chasse aux Trésors de Paris – www.tresorsdeparis.fr 
L’Antichambre – www.lantichambre.paris 
Team Break, the Real Escape Game – www.team-break.fr 
Victory Escape Game – www.victoryescapegame.fr 
Paris ma Belle – www.parismabelle.com (jogos de aventura) 
Pont des Arts – www.pont-des-arts.com 
Rallye révolutionnaire parisien –  Tel : +33 (0)6 76 72 13 46 
Les Petits détectives à Versailles – www.lechapeauaplume.fr 
Les Balades du Renard – www.les-balades-du-renard.com 
 
Agências de comunicação de eventos para o jogo 
Agence Ma Langue au Chat – www.malangueauchat.com 
Agence Paris Hors Piste – www.paris-horspiste.com 
Aplicativo para smartphones - Foxie – www.foxie.fr 

 

 

> Seguindo os passos de…  

http://www.lanvinvisites.com/
http://www.familinparis.fr/
http://www.lepetitchercheurdart.com/
http://www.musesetmusees.com/
http://www.dedale.org/
http://www.tresorsdeparis.fr/
http://www.team-break.fr/
http://www.parismabelle.com/
http://www.lechapeauaplume.fr/
http://www.les-balades-du-renard.com/
http://www.malangueauchat.com/
http://www.paris-horspiste.com/
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 Quer estar na pele de Amélie Poulain ou viver os costumes de Henrique IV? Paris está 

repleta de encontros com grandes personagens fictícios ou reais. A pé ou de ônibus, 
entramos nos cenários de filmes famosos, com Ciné Balade. Lire et Partir oferece a 
possibilidade de se conectar com os passeios noturnos de Gérard de Nerval no bairro de 
Halles ou de imaginar os gatos de Colette se enrolando sobre os escritos dela por trás 
das janelas do Palais Royal.  
Paris Walks embarca na Paris de Hemingway em versão original. Já os amantes da 
música poderão cantarolar seguindo os passos de Edith Piaf por Belleville na companhia 
de Passeurs d’Histoires. 
Thierry Le Roi e os Nécro Romantiques abrem as portas do cemitério Père-Lachaise: 
seus 44 hectares, suas 70.000 concessões e 5.300 árvores que abrigam os restos mortais 
de Jim Morrison, Oscar Wilde, Honoré de Balzac, Alfred de Musset e Molière. 
 
 
- Você sabia? Marcel Aymé, cujo personagem do livro O Passa Paredes foi congelado em 
uma estátua de Jean Marais em Montmartre, Marcel Carné e Maurice Utrillo também 
escolheram esse lugar como sua última morada. O cemitério Saint-Vincent (18º bairro) 
revela os corredores floridos, cerca de 900 túmulos e outra visão sobre o Dôme du 
Sacré-Cœur.  

 
 

 
Percursos artísticos 
Ciné balade – www.cine-balade.com 
Montmartre Cinéma et Chansons - www.action-in-montmartre.com 
Movies in Motion (MIM) - www.movies-in-motion.com 
Paris Celebrity Tours - www.paris-celebrity-tours.fr 
Set in Paris - www.setinparis.com 
Syndicat d’initiative à Montmartre (visitas seguindo os passos de Amélie Poulain) – 
www.montmartre-guide.com 
 
Passeios literários e históricos 
Lire et partir – lireetpartir.wordpress.com 
Paris Walks – www.paris-walks.com 
Sur le pavé la plume… - www.surlepavelaplume.com 
Les Nécro-Romantiques - www.necro-romantiques.com 
Les Passeurs d’Histoires – www.lespasseursdhistoires.com 
Paris on the Way – parisontheway.com 
 

 

VISITAS LÚDICAS E DIGITAIS 

Com o smartphone em mãos, basta ter os aplicativos certos e os sites para 
encontrar as obras de arte de Paris.  

> Um aplicativo para cada museu  

Quer descobrir a riqueza dos museus parisienses? É tão simples como telefonar. Ou 
quase. Todos agora têm um aplicativo com uma narração multilíngue de suas obras-
primas.  
Não deixe de preparar sua visita interior/exterior, aos terraços ou piscina, com o 
aplicativo FLV da Fundação Louis Vuitton, que deve ser baixado com o aplicativo ludo-
educativo Archi Moi que leva os mais jovens à descoberta dessa construção magistral 
nascida da pena do arquiteto Frank Gehry. 
O Centre Pompidou, com seu aplicativo enriquecido com 120 anos de história da arte 
moderna e contemporânea. Uma guia único para orientar-se nas inúmeras invenções, 

http://www.cine-balade.com/
http://www.action-in-montmartre.com/
http://www.movies-in-motion.com/
http://www.setinparis.com/
http://www.paris-walks.com/
http://www.lespasseursdhistoires.com/
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 nas utopias e rupturas da bela aventura da criação que abriga o emblemático prédio de 

Piano e Rogers.  
Louvre Ma Visite é o aplicativo para visitantes do maior museu de arte e antiguidades 
do mundo. Graças a ele, descobrimos 60 mil m² representados em 3D, 600 resumos de 
obras e salas históricas do museu, e tudo com comentários em áudio.  
O Museu Nacional de História Natural desenvolveu o aplicativo Paléo Museum. Para 
saber mais sobre esta fascinante galeria de fósseis de animais em exibição.  
E para colocar o Palais de Tokyo no seu bolso, acesse a App Store e o Google Play. Com 
esse aplicativo, você pode preparar sua visita, localizar as obras imperdíveis e 
aprofundar ainda mais sua visita. E pode também compartilhar no Facebook ou no 
Twitter.  
 
 
- Você sabia? Os arabescos em ferro forjado das portas laterais de Notre-Dame-de Paris 
foram feitos pelo ferreiro Biscornet no século XIII. O jovem, transtornado pela 
magnitude da tarefa, teria feito um pacto com o diabo. No dia da inauguração, foi 
preciso um grande reforço de água benta para salvar a alma do rapaz e abrir as portas 
do inferno que estavam fechadas. 
 

 
Archi moi - http://archimoi.fondationlouisvuitton.fr/ 
Centre Pompidou - www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cgX4oEg/r5XzRny   
FLV applicativo Fondation Louis Vuitton, disponível em Apple Store e Google Play 
Louvre : ma visite 
https://itunes.apple.com/fr/app/louvre-ma-visite/id1100629786?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.smartapps.louvre&hl=fr 
Musée d’Orsay 
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Mus%C3%A9e+d%27Orsay&hl=fr 
Grand Palais - http://www.grandpalais.fr/fr/nos-applications-android 
Quai Branly 
http://www.quaibranly.fr/fr/medias/medias-tab/app/medias-type/App/medias-
action/list/ 
Paris Comic Street - https://itunes.apple.com/fr/app/paris-comic-street/id401857810 
Palais de Tokyo - www.palaisdetokyo.com/en/node/376 
 

> Organizar passeios com seu smartphone  

Os aplicativos não param de evoluir e de facilitar os percursos em Paris.  
Sair, visitar, deslocar-se, descobrir as novidades (Paris Live), pedir um táxi, 
experimentar o scooter elétrico (Cityscoot), encontrar banheiros próximos (Street’WC), 
agora tudo é possível... 
A RATP propõe “Visite Paris de metrô”. Basta inserir o nome de um monumento 
parisiense para obter o endereço, uma apresentação, meios de transporte para chegar 
lá e outros locais interessantes próximos. Os visitantes apressados poderão completar 
as informações com “Paris ci la sortie du métro” (Paris após sair do metrô) e não 
chegar a plataformas equivocadas. Agora, você saberá onde entrar para pegar 
rapidamente a composição desejada. 
O mapa da cidade, por sua vez, propõe reunir em um único aplicativo todo o transporte 
de Paris e seus subúrbios: descubra, em tempo real, os horários do ônibus, do metrô e 
do RER, e os locais da estação de Vélib’ no seu bolso. 
Balades Paris Durable o leva a encontrar a biodiversidade da particularidade dos 
designs de cada parque ou jardim parisiense.  
Fique conectado com Paris Bouge, que dará todas as agendas de festas, concertos, 
exposições e espetáculos. E para colocar no bolso todos os parques e jardins, arme-se 
com o aplicativo City Garden e conheça a natureza na cidade.  
 
- Você sabia? A misteriosíssima Dame à la licorne (A dama e o unicórnio) revela-se na 
sala do Musée National du Moyen-âge (5º bairro). Essa tapeçaria é tão famosa que 
ornamentou as paredes imaginárias da casa Grifinória em Harry Potter.  

https://itunes.apple.com/fr/app/paris-comic-street/id401857810
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Seleção de aplicativos para smartphones sobre Paris 
 
Transportes 
Autolib - www.autolib.eu/fr/reservation-mobile/ 

Citymapper –  
https://itunes.apple.com/fr/app/citymapper/id469463298?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citymapper.app.release&hl=fr 
Cityscoot - https://itunes.apple.com/fr/app/cityscoot/id1011202160?mt=8 ; 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.livebanner.cityscoot&hl=fr 
My Airport (aplicativo dos aeroportos de Paris) - 
www.parisaeroport.fr/passagers/services/my-airport 
RATP -https://www.ratp.fr/application-next-stop-paris 
Vélib’-www.velib.paris/ 
Taxis G7 - https://itunes.apple.com/fr/app/g7-taxi-commande-de-taxi/id402196027 - 
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.taxisg7.grandpublic&hl=fr 
Paris Live - https://itunes.apple.com/fr/app/paris-live-toute-
lactualite/id561646107?mt=8 
Parking Dispo avec Path to Park - https://itunes.apple.com/fr/app/path-to-
park/id739095664?mt=8 
Street’WC - 
https://play.google.com/store/apps/details?id=streetwc.android.alpha&hl=fr 
 
Saídas 
https://tootsweet-app.com/#/homepage 
Balades Paris Durable - www.baladesparisdurable.fr/ 
Bars à Paris -   https://www.thebarcorner.com/ 
City Garden – la nature dans la ville - https://itunes.apple.com/fr/app/citygardens-la-
nature-dans/id505955763?mt=8 ; 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citygardens_android.idbis.com 
Foursquare - fr.foursquare.com/download 
Paris bouge – www.parisbouge.com 
Paris sans attendre - https://fr.hurikat.com/ 
Sunny Chairs, Terrasse au soleil - https://itunes.apple.com/fr/app/sunnychairs-
terrasse-au-soleil/id887383974  
Welcome to Paris 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otcp.w2paris&hl=fr ; 
https://itunes.apple.com/fr/app/welcome-to-paris-city-guide/id1128798382 

 

 

VISITAS EM TORNO DO INSÓLITO 

Descobrir o lado obscuro da cidade-luz, aproximar-se das altas esferas do poder, 
conhecer as dicas dos parisientes: é algo tentador? Siga o guia!  

> A Paris do estranho 

A história de Paris é temperada por mistérios e segredos, zelosamente guardados. As 
Catacumbas, o Museu de Esgotos, os cemitérios de Père-Lachaise ou de Montmartre 
despertam todo tipo de fantasias. É obrigatória uma visita para investigá-los. Os 
subterrâneos do metrô parisiense também reservam inúmeras surpresas: estações 
fantasmas, vias abandonadas e identificadores antiquados.  
Dark Paris leva aos cantos e recantos mais sombrios da cidade-luz, sobre as pegadas de 
vampiros, fantasmas, assassinos em série e outras tristes figuras parisienses. Les visites 
de Théo, colocando em cena a Paris criminosa, atrairá igualmente os que apreciam este 
gênero.  

http://www.autolib.eu/fr/reservation-mobile/
https://itunes.apple.com/fr/app/citymapper/id469463298?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/cityscoot/id1011202160?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.livebanner.cityscoot&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/g7-taxi-commande-de-taxi/id402196027
https://itunes.apple.com/fr/app/paris-live-toute-lactualite/id561646107?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/paris-live-toute-lactualite/id561646107?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/path-to-park/id739095664?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/path-to-park/id739095664?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=streetwc.android.alpha&hl=fr
http://www.baladesparisdurable.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/citygardens-la-nature-dans/id505955763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/citygardens-la-nature-dans/id505955763?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citygardens_android.idbis.com
http://www.parisbouge.com/
https://fr.hurikat.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otcp.w2paris&hl=fr
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 No 10o bairro, o Manoir de Paris coloca em cena 17 lendas parisienses em uma 

impressionante decoração de casa assombrada. Sangrentas, com certeza.  
Almas sensíveis, afastem-se: o museu da caça e da natureza é ornamentado com 
animais empalhados. Mas o magnífico hotel particular no coração do Marais traz 
também coleções de armas, artes gráficas, fotografias e cerâmicas, obviamente ligadas 
à caça. No mínimo, 5 mil obras são enriquecidas com exposições temporárias durante o 
ano  
Crimes e punições, ou ficar na pele de um policial, é o que oferece a caverna do Ali 
Babá dos amadores de mistérios: o museu da Delegacia Central da Polícia de Paris. De 
impressões digitais a armas das mais variadas, passando por um exemplar da guilhotina, 
o local está cheio de histórias autênticas.  
 
- Você sabia? O boulevard do templo que se estende pelos 3º e 11º bairros foi 
apelidado nos anos 1830 de boulevard do crime.  Não porque ali houvesse mais 
assassinatos que nos outros lugares. Mas porque ali dezenas de milhares de pessoas 
vinham ao teatro ou ver os saltimbancos instalados na rua encenarem 
envenenamentos, sacrifícios, afogamentos e sequestros, sendo mais de 151.000 crimes 
de comédia contados pelo Almanach des Spectacles.  
 

 
Ademas / Métro historique – ademas.assoc.free.fr 
Les Catacombes – www.catacombes.paris.fr 
Le Manoir de Paris – lemanoirdeparis.fr 
Musée de la chasse et de la nature – www.chassenature.org 
Musée des Égouts de Paris – http://www.parisinfo.com/musee-monument-
paris/71499/Musee-des-egouts-de-Paris 
Musée de la Préfecture de police de Paris - 
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/musee 
Necro-Romantiques – www.necro-romantiques.com  

 

> Jornadas de portas abertas pela cultura 

No terceiro final de semana de setembro, as Jornadas Europeias do Patrimônio abrem 
ao público muitos locais que habitualmente estão fechados. Juntamente com obras-
primas do patrimônio parisiense, são homenageadas as testemunhas de atividades 
industriais ou políticas, parques e jardins, sítios arqueológicos, móveis, o patrimônio 
literário, fluvial ou militar… 
Durante o ano todo, diversos grupos que reúnem artistas plásticos, pintores, escultores 
e fotógrafos organizam jornadas festivas para encontrar os artistas em meio a suas 
obras, como na Cité Montmartre aux artistes, rue Ordener. Outra possibilidade: 
descobri-los reunidos em um mesmo local, como o Viaduc des Arts, sob os arcos verdes. 
Um modo original de explorar um bairro de Paris, a capital das artes. 
 
– Você sabia? Um caminho florido, um paço sobre uma bela casa – o hotel Scheffer-
Renan – e dois ateliês de artistas, esta joia preciosa é o museu da vida romântica. Um 
ambiente único na 16 rue Chaptal (9º bairro).  

 

 
Les ateliers d’artistes de Belleville – http://ateliers-artistes-belleville.fr/ 
Les ateliers associés du Père-Lachaise – www.apla.fr 
Les ateliers d’artistes – Les Frigos – les-frigos.com 
Les ateliers de Paris – www.ateliersdeparis.com 
Les ateliers de Ménilmontant - www.ateliersdemenilmontant.org 
http://ateliersdemenilmontant.org 
Journées européennes du Patrimoine - www.journeesdupatrimoine.culture.fr 
Montmartre aux artistes – montmartre-aux-artistes.org 
Le Viaduc des Arts – www.leviaducdesarts.com 

 

http://www.catacombes.paris.fr/
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71499/Musee-des-egouts-de-Paris
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71499/Musee-des-egouts-de-Paris
http://www.necro-romantiques.com/
http://ateliers-artistes-belleville.fr/
http://www.ateliersdeparis.com/
http://www.ateliersdemenilmontant.org/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
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 > Um passeio aos bastidores 

Nada como ver os bastidores para continuar a apreciar um espetáculo, um filme ou os 
segredos de um grande diretor. Em direção aos bastidores dessas salas míticas – o 
Grand Rex ou o teatro do Châtelet e também locais esportivos emblemáticos que 
oferecem a chave de seus vestiários: o estádio de France ou o Parc des Princes. A partir 
de março de 2018, este último abrirá as áreas normalmente reservadas aos jogadores 
oficiais do mítico clube parisiense. Você poderá entrar no vestiário, chegar à borda do 
gramado ou ver os mais belos salões de recepção, como um verdadeiro jogador do PSG.  
Os que gostam de comida gourmet desfrutam dos passeios oferecidos pela Meeting the 
French, que revela os segredos das grandes brasseries parisienses, chocolatiers ou 
outros padeiros e confeiteiros.  
Em busca de descobrir e explorar um lugar misterioso de Paris carregado de história? O 
Oblique abre as portas da Cité Internationale Universitaire de Paris. Uma cidade 
ajardinada excepcional dedicada à hospedagem de estudantes internacionais. 
Salão principal, cúpula, terraço... A história da importante loja de departamentos no 
bulevar Haussmann é descoberta em francês e inglês, contada pelas Galeries Lafayette.  
Além dos monumentos, cada vez mais as empresas abrem pontualmente suas portas ao 
público. As visitas a empresas, que valorizam o conhecimento dos indivíduos e as 
instalações industriais, são objeto de uma verdadeira paixão popular. A maioria ocorre 
nas portas de Paris, em Seine-Saint-Denis. 
 
- Você sabia? Se você for à Opéra Garnier, prolongue seu passeio por alguns metros até 
a Société Générale do 29 boulevard Haussmann (9º bairro). Este prédio, adquirido pelo 
banco em 1905, é um estandarte do estilo Art Nouveau do chão ao teto, com destaque 
para seu centro com uma magnífica cúpula em vitral.  
 

 
Cultival – www.cultival.fr (bastidores da Torre Eiffel, do Théâtre de l'Athénée, do 
Théâtre du Châtelet, etc.) 
Le Rex Studio – http://www.legrandrex.com/mobile/rex-studios.php 

Galeries Lafayette - http://haussmann.galerieslafayette.com 

Cité Internationale - L/OBLIQUE - www.ciup.fr/ 
Meeting the French – www.meetingthefrench.com 

Opéra Bastille ou Opéra Garnier - www.operadeparis.fr/visites 

Studio Harcourt - www.studio-harcourt.eu 
Parc des Princes –  https://www.psg.fr 
Stade de France –  https://www.stadefrance.com/fr 
Visites d’entreprises - www.tourisme93.com  

 

 
 
> Conhecer os endereços secretos dos parisienses  
 
A Paris dos parisienses revela-se à margem dos grandes locais turísticos. Para encontrar 
os melhores endereços, explore o site www.parisinfo.com e compartilhe o entusiasmo 
dos embaixadores voluntários do Paris Greeters. Bleu comme un orange e Ça se visite 
agregam visitas com momentos privilegiados com artistas de performance ao vivo, 
artesãos e comerciantes de um bairro. 
Com o INSIDR, aborde a capital por seus imperdíveis lugares ocultos e insólitos, armado 
com um smartphone conectado. Este verdadeiro guia digital também apresenta 
serviços, como a possibilidade de jantar com os parisienses.  
Por fim, algumas editoras publicam guias orientados sobre “A Paris dos parisienses" e 
informam endereços incomuns e desconhecidos.  
 
Você sabia? A alguns metros da Gare de Lyon esconde-se uma vista tão secreta que até 
os parisienses podem não saber que existe. Por isso, depois que as fachadas pintadas e 
alegres da rue Crémieux (12º bairro) forem descobertas, vai ser difícil esquecê-las.  
 
 

http://www.meetingthefrench.com/
http://www.tourisme93.com/
http://www.parisinfo.com/
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Os endereços secretos dos parisienses  
 
Bleu comme une orange – www.bleucommeuneorange.com 
Le Bonbon – www.lebonbon.fr 
Ça se visite – www.ca-se-visite.fr 
Editions Parigramme – www.parigramme.com 

Localers – www.localers.com 

Merci Alfred – www.mercialfred.com (para os homens) 
My Little Paris – www.mylittleparis.fr 
L’Officiel des Spectacles – www.offi.fr 
Paris Bons Plans – www.parisbonsplans.fr 
Parisiens d’un Jour, Paris Greeters – www.greeters.paris 

Time Out – www.timeout.fr 
Insidr - www.insidr.paris 

 

VISITAS TEMÁTICAS  

Bons endereços, guias particulares nos setores da gastronomia, do design, da fotografia 
ou do urbanismo parisienses, Paris oferece uma variedade de fórmulas personalizadas.  

> A Paris gastronômica 

Famosa por sua gastronomia, a capital igualmente se descobre pelo paladar, um 
excelente vetor para compartilhar a saborosa cultura francesa.  
Muitas agências oferecem passeios gastronômicos guiados a pé, como passeios de 
chocolate, caminhadas pelo mercado com parisienses e chefs, visitas aos bastidores de 
uma padaria, aulas de culinária e reuniões sobre vinho, tanto em Paris, como nas 
regiões vinícolas de renome. Não se pode perder a visita ao museu do Vin de Paris, 
acompanhada por um jantar refinado, na rue des Eaux.  
Com o Tasting Passport, obtenha o seu Passeport Dégustation da Food Trip para 
descobrir os melhores restaurantes e lanchonetes de Paris, 12 produtos deliciosos de 
diferentes artesãos da capital, espalhados por quatro bairros, com anedotas e dicas no 
cardápio.  
No coração de Saint-Germain-des-Près, empurre a porta da adega parisiense para os 
apaixonados por champanhe. O Dilettantes oferece uma seleção de mais de 150 
champanhes raros e autênticos, principalmente de Grand Cru, todos orquestrados por 
verdadeiros artesãos viticultores.  
E para cozinhar como um parisiense de verdade, baixe o VizEat, o aplicativo favorito de 
viajantes gastronômicos: de aulas de culinária a passeios no mercado, passando por um 
simples jantar, bastam alguns cliques neste aplicativo para encontrar a atividade 
culinária da capital que mais combina com você. Aplicativo para smartphones Cerise: 
esse aplicativo também permite que você se comunique com os parisienses para 
descobrir a cidade luz com prazer e autenticidade.  
 
- Você sabia? Próximo ao parc des Buttes-Chaumont, os 230 pés de uva do monte 
Bergeyre produzem uvas suficientes para a fabricação de algumas dezenas de garrafas. 
Essa vinícola urbana no coração do 19º bairro nasceu em 1995. Foi um jardineiro 
municipal que quis experimentar essa cultura da uva em meio urbano. 
 

 
Sobre o vinho  
 
De Vinis Illustribus – www.devinis.fr 
Dilettantes – www.dilettantes.fr (champanhes) 
Musée du Vin de Paris - www.museeduvinparis.com 
Ô Château – www.o-chateau.com  

Œnodyssee – www.oenodyssee.fr 

http://www.bleucommeuneorange.com/
http://www.lebonbon.fr/
http://www.ca-se-visite.fr/
http://www.parigramme.com/
http://www.localers.com/
http://www.mylittleparis.fr/
http://www.parisbonsplans.fr/
http://www.parisgreeter.org/
http://www.timeout.fr/
http://www.devinis.fr/
http://www.dilettantes.fr/
http://www.o-chateau.com/
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 Paris wine day tours – www.wine-day-tours.com 

Wine tasting in Paris – www.wine-tasting-in-paris.com 

Les Caves du Louvre – www.cavesdulouvre.com 
Vino Cado – www.vinocado.fr 
Le Vin Qui Parle – www.levinquiparle.fr 
 
Visitas e passeios gourmet 
Meeting the French – www.meetingthefrench.com 
My Workshop in Paris – www.myworkshopinparis.com  
A journey in Paris - www.ajourneyinparis.com 
1day in Paris – www.1dayinparis.com 
La Route des Gourmets – www.laroutedesgourmets.fr 
Promenade des sens – www.promenadedessens.fr 
Robert Pink – www.robertpink.com 
Le Food Trip - https://www.le-food-trip.com/fr/ 
Le Connoisseur - www.le-connoisseur.com/fr 
Discover Paris - www.discoverparis.net/ 
Paris a Dream - www.paris-a-dream.com 
L’Atelier des Sens - www.atelier-des-sens.com 
Original Food Tours - www.originalfoodtours.com 
VizEat-EatWith – https://fr.eatwith.com 
Tasting Passport – www-le-food-trip.com 
DEGUST’Emoi – Tel : +33 (0) 810 009 847 
Vino Itineris – vinoitineris.com 

 

> Paris shopping 

Os fãs das compras vão adorar compartilhar esta experiência única. Com os serviços de 
um personal shopper, especialista em recepção personalizada, encontramos novas 
butiques. Mas, principalmente, encontramos aquele lugar, aquele objeto ou aquele 
perfume que nos faz partilhar a elegância tão francesa. A tarde de uma parisiense fica 
completa ao conhecer La Parisienne. Ali, você pode inclusive entrar em um estúdio de 
criação para desenvolver sua própria fragrância exclusiva e personalizada, como no 
Studio des Parfums, que fica no coração do histórico bairro de Marais.  
 
- Você sabia? E se após ceder aos ícones da moda parisiense presentearmos os olhos 
com uma linda vista?       A grande loja le Printemps, no boulevard Haussmann (9º 
bairro), propõe um terraço panorâmico magnífico que é, sem dúvida, uma das vistas 
mais belas de Paris.  

 
 

 
Aimer Paris – www.aimerparistours.com 
Artoo travel – www.artootravel.com 
Dom in Paris – www.dominparis.com 
Greets Paris – www.greetsparis.com 
Sacrebleu Paris – www.sacrebleu-paris.com 
Paris pour un jour – www.parispourunjour.fr  
Paris Shopping Tour – www.parisshoppingtour.com/fr/ 
Paris upperside – www.parisupperside.com  
Personal Shopper @ Paris – www.personal-shopper-paris.eu 
Personal shopper by Ronteix Nadia – www.personalshopperbyronteixnadia.com 
Promenade des Sens – http://www.promenadedessens.fr/ 
1day in Paris – www.1dayinparis.com  
Ultimate Paris Guide – www.ultimateparisguide.com 
Wonderful Time – www.wonderfultime.com  
Jules et Julie, your shopping concierge – https://julesandjulie.com/ 
Paris Celebrity Tours – www.paris-celebrity-tours.fr 

Le Connoisseur – www.le-connoisseur.com 

http://www.wine-tasting-in-paris.com/
http://www.cavesdulouvre.com/
http://www.meetingthefrench.com/
http://www.myworkshopinparis.com/
http://www.ajourneyinparis.com/
http://www.1dayinparis.com/
http://www.promenadedessens.fr/
http://www.robertpink.com/
http://www.originalfoodtours.com/
https://fr.eatwith.com/
http://www.aimerparistours.com/
http://www.parispourunjour.fr/
http://www.parisupperside.com/
http://www.personalshopperbyronteixnadia.com/
http://www.1dayinparis.com/
http://www.ultimateparisguide.com/
http://www.wonderfultime.com/
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 A journey in Paris – www.ajourneyinparis.com 

Ai Shopping Paris – www.aishoppingparis.com 
www.parisinfo.com 

 

>Paris jardim 

Além de seu patrimônio excepcional, Paris também é rica por seus 500 hectares de 
jardins, parques e jardins públicos, sem contar seus dois bosques que a contornam a 
leste e a oeste: o bosque de Vincennes e o bosque de Boulogne. Mas a capital também 
abriga inúmeros jardins de dar inveja nos espaços vazios das ruas; eles podem ser 
encontrados, por exemplo, no site parcours-botaniques.com, onde as praças e os 
jardins nunca são secretos. 

- Você sabia? O musée Guimet, dedicado às artes asiáticas no 16º bairro, preserva 
zelosamente um jardim como nenhum outro: o Jardin Japonais de Paris, o espaço mais 
zen da cidade. Em mais de 450 m2 encontram-se lagos, pontes de pedras, de madeira e 
bambus gigantes.  
 

Le fil des jardins – www.lefildesjardins.com 

> Retratar Paris 

Visitar Paris, os mais belos monumentos e os locais mais lindos enquanto se aprende a 
arte da fotografia, eis o que propõem agências como Pic my trip e Focus on Paris. Esses 
mestres ensinam as diferentes técnicas para continuar a saborear seus instantâneos 
mais belos de Paris. 
E se você sonha em manejar ao ar livre a aquarela e o carvão, inscreva-se nos rando-
croquis. Como um estudante de Belas Artes, você passeará na companhia de um 
professor emérito, para desenhar ao vivo cenas de paisagens, fachadas ou 
personagens... Em resumo, a vida. 
Vívido e colorido, o cenário de arte de rua de Paris não deixa nada a desejar em 
relação aos seus vizinhos europeus! Inúmeros lugares de arte urbana florescem na 
capital, invadindo o 13o bairro com murais gigantescos, os telhados e os caminhões dos 
subúrbios de Ménilmontant ou ainda os recantos do Marais onde cada rua reserva sua 
parcela de surpresas coloridas. Paris, local histórico de graffiti e cena de arte de rua, 
pode ser descoberta com os guias apaixonados da Fresh Street Art Tour Paris. 
E para se imortalizar em Paris, coloque-se nas mãos do Studio du Louvre. A equipe que 
lhe dá atenção por várias horas vai fazer sua maquiagem e seu cabelo. Objetivo: 
imortalizar o seu retrato mais bonito vestido com roupas do passado ou cercado pelas 
artes excepcionais dos melhores artistas de Paris.  
 
 - Você sabia? Na Passage Dantzig (15º bairro), a Ruche continua sendo a residência 
mais famosa dos artistas parisienses, que em seu tempo foi frequentada por grandes 
nomes, como Modigliani e Chagall. Originalmente, esse prédio era a rotunda do 
pavilhão de vinhos da Exposição Universal projetada pelo não menos famoso Gustave 
Eiffel. 
 

 
Ever Photo Shoot – www.everphotoshoot.com 
Fresh Street Art Tour Paris - www.freshstreetarttourparis.com 
Urban Visit Paris – www.urbanvisitparis.com 
Fresh Street Art Tour - www.freshstreetarttourparis.com/ 
Randocroquis - www.randocroquis.com 
Tram Réseau art contemporain Paris Île-de-France – www.tram-idf.fr 
Studio du Louvre – www.studiodulouvre.fr 

 

 
 

http://www.aishoppingparis.com/
http://www.parisinfo.co/
http://www.lefildesjardins.com/
http://www.everphotoshoot.com/
http://www.tram-idf.fr/
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 > Urbanismo em Paris  

 
Com bairros em mutação e patrimônio em conservação, Paris é um centro de 
arquitetura e de urbanismo em movimento. Algumas associações experientes organizam 
passeios ao encontro dessa outra leitura da cidade.  
Através de Paris e seus subúrbios, os guias, na sua maioria arquitetos, decodificam a 
cidade falando ao mesmo de história, geografia, paisagem, urbanismo, história da 
arquitetura, desenvolvimento, vida diária, política, design e imaginário coletivo e 
individual.  
 
- Você sabia? No 4º bairro descubra o Pavillon de l'Arsenal. Este espaço oferece mais de 
2.000 m² de exposições, atividades e visitas pela cidade e pela arquitetura.       
 

 
Aimer Paris – www.aimerparistours.com 

GA Paris – www.ga-paris.fr 
Gin Tonique Tours – www.gin-tonique-tours.fr 
Pavillon de l’Arsenal - www.pavillon-arsenal.com/visites_guidees/ 
Promenades urbaines - www.promenades-urbaines.com 

 

 
 

NA ÁGUA, NA TERRA, NOS ARES… PARIS EM TODAS AS DIREÇÕES 
 
Os transportes se multiplicam e rivalizam em originalidade. Ecológica, esportiva, 
luxuosa, festiva, agitada... a travessia de Paris pode ser renovada sem cessar a cada 
dia.  
 

> Em veículos insólitos 

 
Quer pertençam a coleções ou tenham vindo de outros locais, a tração ou puxados por 
outros veículos, com duas ou quatro rodas, Paris está repleta de meios de transportes 
originais para a percorrer.  
 
Os táxis de bicicleta, os tuk tuk e outros veículos de transporte pessoal podem fazer 
caminhos simples ou desfrutar de uma visita guiada à capital, respeitando o meio 
ambiente. Também ecológico e lúdico, com alguns conceitos de equilíbrio, deslize em 
Paris sobre o patinete elétrico chamado Segway, ou o Trikke, máquina de três rodas 
que mistura a sensação dos patins, da moto e do ski. 
Quanto ao famoso 2 CV, ele abraça seus adeptos vindos do mundo inteiro na companhia 
de um motorista-guia, pronto para responder quase todas as perguntas.  
Os que gostam de transportes retrô ou românticos podem chegar à dolce vita ao estilo 
parisiense, em uma Vespa. Os que desejam luxo, espaço e voluptuosidade, deleitam-se 
em uma longa e opulenta limusine branca, preta ou cor-de-rosa.  
Em trenzinhos, mergulhamos na infância no cenário mágico de Montmartre e, graças à 
companhia de Another Paris, o circuito se torna real em Marais, boêmio no 14º bairro 
ou artístico de Saint-Germain-des-Prés ao Louvre. 
E se você vivesse um conto de fadas, o tempo de um passeio de carruagem? A empresa 
de transporte Paris Calèches convida para a mais mágica das viagens, colocando à sua 
disposição a carruagem de Cinderela. Macarons, champanhe, rosas, tudo pode ser 
entregue a bordo. 
 
- Você sabia? Caminho coberto de vegetação depois do fim das atividades, o Sentier 
Nature é um pequeno trecho para conhecer. Conectando a Porte d'Auteil a La Muette 
(16º bairro) em 1,2 quilômetros, esse mosaico vegetal abriga também espécies animais 
diversas e surpreendentes em plena Paris.  

 

http://www.aimerparistours.com/
http://www.promenades-urbaines.com/


→ Dossiê de imprensa 2018 – Oficina do Turismo e dos Congressos de Paris 

 14 

 

P
A

R
IS

 D
E
 O

U
T
R
A
 P

E
R
S
P
E
C
T
IV

A
  

Táxis de bicicleta e sidecars 
Allo Tuk Tuk – www.allo-tuktuk.com 
Cyclopolitain – www.visite-insolite-cyclopolitain.com/fr/ 
Happy moov – www.happymoov.com 
Retro tour – www.retro-tour.com 

Freescoot – www.freescoot.com 
Tuktuk in Paris - www.tuktukinparis.com  
Cooltra – Rent a scooter – www.cooltra.com 
Ride’N’Smile – ridensmile.fr 
 
Segway e bondes  
City Segway tours – www.citysegwaytours.com 
Fat tire tours –www.fattiretours.com/paris 
Paris bike tours – www.parisbiketour.net 
Paris Trikkes – www.paristrikkes.com 

L’œil d’une parisienne (scooter elétrico) - www.loeilduneparisienne.com 
 
Carruagem 
Les Calèches de Versailles – calechesdeversailles.com 
 
2 CV, coccinelle (Fusca) e outras trações 
La Traction Parisienne – www.latractionparisienne.fr 
City Wheels Tours –www.citywheels-paristours.com 
Paris Authentic – www.parisauthentic.com 
4 Roues Sous 1 Parapluie – www.4roues-sous-1parapluie.com 
DS World Paris - www.dsworld.paris/ 
Drive Collection – www.drivecollection.fr 
Paris Classic Tour – www.parisclassictour.com 
Quad in the City (passeio noturno em Quad em rota especial) - www.paris-trip.com     
 
Limusine 
Anciennes de prestige – www.anciennesdeprestige.fr 
Gasnier Services Limousine – www.gasnier-limousine.com 
Paris Major Limousines – www.1st-limousine-services.com 
Drive Collection – www.drivecollection.fr 
Chauffeurs de maître – www.chauffeursdemaitre.com 
Limousine’s Agency – www.limousinesagency.com 
Carigami – www.carigami.fr 
My Daily Driver – www.mydailydriver.fr 
Easy-van – www.easy-van.fr 
Paris Connection – www.parisconnection.fr 
 
Trenzinho 
Another Paris – www.another-paris.com 
Le Petit Train de Montmartre, place Blanche (9o bairro) - http://www.promotrain.fr/ 

 

 
 
> De bicicleta 
 
Para descobrir Paris com toda a liberdade e passear em seu próprio ritmo, nada como 
uma bicicleta. E, mais uma vez, além da possibilidade de alugar uma bicicleta, a 
capital oferece a possibilidade de procurar um aluguel self-service. 
 
Graças à Vélib', alugar uma bicicleta nunca foi tão fácil. Pegue uma bicicleta em uma 
estação, entregue-a em outra, este sistema de locação self-service está disponível 24 
horas por dia, nos 7 dias na semana. Também está ao alcance dos pequenos parisienses 

http://www.allo-tuktuk.com/
http://www.visite-insolite-cyclopolitain.com/fr/
http://www.retro-tour.com/
http://www.freescoot.com/
http://www.tuktukinparis.com/
http://www.citysegwaytours.com/
http://www.paristrikkes.com/
http://www.loeilduneparisienne.com/
http://www.4roues-sous-1parapluie.com/
http://www.parisclassictour.com/
http://www.anciennesdeprestige.fr/
http://www.gasnier-limousine.com/
http://www.1st-limousine-services.com/
http://www.drivecollection.fr/
http://www.chauffeursdemaitre.com/
http://www.limousinesagency.com/
http://www.carigami.fr/
http://www.mydailydriver.fr/
http://www.easy-van.fr/
http://www.promotrain.fr/
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 graças à P'tit Vélib', que propõe a locação de quatro modelos de bicicletas para 

crianças de 2 a 8 anos. 
Passear de bicicleta pode também ser uma ocasião de conhecer parisienses que 
partilhem a mesma paixão por esse meio de transporte. Você pode participar em todas 
as noites de sexta-feira e no terceiro domingo do mês (às 10h30) de um passeio de 
bicicleta pelas ruas da capital, partindo do Hotel de Ville. Os adeptos da lei do menor 
esforço podem experimentar uma bicicleta elétrica. 
E se numerosas agências propõem visitas guiadas em duas rodas em diversos idiomas, os 
ciclistas em busca de autonomia podem decidir seus itinerários graças aos planos 
adequados projetados especialmente para a cidade de Paris.  
 
-Você sabia? No Cercle, no coração do parque da Villette (19º bairro), sai da terra uma 
divertida escultura monumental. Feita pelos artistas Claes Oldenburg e Coosje Van 
Brugen e batizada de Bicyclette ensevelie, ela espalha roda, guidão, pedal e banco em 
quatro partes parcialmente enterradas na terra.  
 
 

 
Ptit’Vélib – blog.velib.paris.fr/ptit-velib/ 
Vélib’ - www.velib.paris.fr 
Paris Rando Vélo – www.parisrandovelo.com 
Holland Bikes – www.hollandbikes.com 
 
Visitas guiadas de bicicleta 
Bike About Tours – www.bikeabouttours.com 
Paris Fat Tire Bike Tours – www.fattiretours.com/paris  
Paris à Vélo c’est Sympa – www.parisvelosympa.com 
Blue Fox Travel – www.bluefox.travel/paris 
Paris Bike Tour – www.parisbiketour.net 
 
Para fazer seu próprio itinerário de bicicleta 
Mapa para download dos itinerários recomendados para bicicleta – 
http://www.paris.fr/velo 

 

 

    > Paris vertiginosa 

Quer seja pelo ar ou sobre o telhado do último andar de uma torre, Paris convida a se 
elevar. Vistas do céu, pés no chão... ou não.  
 
Vertigem garantida para essas visitas a Paris vista do céu. Ao subir a Torre Eiffel, seu 
assoalho de vidro a 57 metros de altura só será percorrido pelos mais corajosos, antes 
de continuarem a subida até o ponto mais alto da Dama de Ferro. Mas outros telhados 
com vista panorâmica oferecem essas experiências embriagantes. Um exemplo é o 56º 
andar da Torre Montparnasse e sua vista de 360° sobre os mais belos monumentos da 
cidade. Para explorar pelo alto a via real que atravessa a capital a partir da estátua 
equestre de Luís XIV no pátio do Louvre até o Grande Arche de Défense: dirija-se ao 
terraço do Arco do Triunfo.  
 
Aqueles que não têm problemas cardíacos, é nos ares que se devem ousar para dominar 
a capital. A bordo de um helicóptero, de um balão ligado ao solo, de um balão de ar 
quente, descubra todas as formas de voar sobre a cidade-luz.  
 
- Você sabia? Para fazer a Torre Eiffel brilhar por cinco minutos todas as horas até 1 
hora da manhã desde que foi ligada foi preciso instalar 20.000 lâmpadas (5.000 de 
cada lado), que representam o trabalho de 25 alpinistas durante cinco meses, o 
equivalente a 40 quilômetros de fios de luzes e cabos de alimentação e de 10.000 m² 
de redes de segurança. .  
 

http://www.hollandbikes.com/
http://www.parisvelosympa.com/
http://www.paris.fr/velo
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Telhados e pisos panorâmicos 
Arc de Triomphe – www.arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr 
Bar La Vue – http://parisetoile.regency.hyatt.com/fr/hotel/dining/bar-la-vue.html 
Tour Eiffel - http://www.toureiffel.paris/ 
56e étage Tour Montparnasse – www.tourmontparnasse56.com 
 
De helicóptero 
Helipass – www.helipass.com/fr/ 
 
De balão de ar quente 
Aerfun Montgolfière France – www.aerfun.com  
Ballon Generali - www.ballondeparis.com 
Panoramagique – panoramagique.com 

 

 

> De ônibus mas não como os outros 
 
Em um carro especial, com climatização, um ônibus de dois andares ou em um mini-
ônibus retrô, descubra Paris com guias poliglotas e circuitos temáticos. Você pode 
escolher a maneira que preferir: individual, privativo para um grupo, uma manhã, uma 
tarde ou uma noite. 
 
Muito prática, a fórmula hop on/hop off dos ônibus de dois andares para subir e descer 
livremente a cada parada nos locais turísticos.  
Original e especialmente digital, o Busity reinventou a experiência deste transporte 
público. Este aplicativo propõe descobrir Paris pela janela dos seus ônibus. Graças a um 
serviço de geolocalização, ele exibe pequenas histórias culturais ao longo de sua 
jornada. Sua outra vantagem: totalmente gratuito, também disponível offline.  
A descobrir: alguns ônibus podem ser alugados para eventos particulares e festas 
memoráveis de despedida de solteiro, de casamento, de aniversário. A capital também 
é considerada festiva a bordo de um ônibus articulado e equipado da Stan and Walter. 
Ideal para reuniões originais de trabalho, pode se transformar em discoteca ou espaço 
lounge com um bar chique e estiloso. E para imortalizar esse momento, uma cabine de 
fotos/tablet está disponível para utilização.  
 
- Você sabia? A piscina Georges Vallerey (20º bairro) revela-se nos dias bonitos. 
Primeira piscina olímpica (50 x 21 m) especialmente concebida para os Jogos 
Olímpicos, o nadador Johnny Weissmuller ganhou ali três medalhas de ouro em 1924. 
Uma classificação que lhe abriu as portas da sétima arte 8 anos depois para 
desempenhar o papel de Tarzan, o homem-macaco, no cinema.  
 

 
Carros de hop on and off  
Big Bus Paris - www.bigbustours.com/fr/paris/visites-paris-bus 
Paris l’open tour - www.paris.opentour.com 
City Sightseeing Paris - www.city-sightseeing.com 
Foxity Paris - www.foxity.com 
 
Ônibus atípico 
Locabus Ratp - http://services.ratp.fr/fr/ratp/r_108544/louez-un-bus-avec-locabus/ 
Bustronome (almoço e jantar a bordo de um ônibus panorâmico) – 
www.bustronome.com/fr/ 
Stan and Walter - www.stanandwalter.com 
Bus Burger – www.bus-burger.com 
 
Ônibus digital 
Busity – www.busity.com 
 

http://www.tourmontparnasse56.com/
http://www.aerfun.com/
http://www.ballondeparis.com/
http://www.paris.opentour.com/
http://www.bustronome.com/fr/
http://www.busity.co/
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 Ônibus discoteca 

Bus discothèque – www.busdiscotheque.com (ônibus de luxo) 
Soirée Bus – www.soireebus.fr 
 

> Paris no Sena 

 
Não se pode visitar Paris, sem flutuar ao longo de seu rio. Deslizando com suas ondas, 
ao longo de suas margens, cais e canais, o Sena oferece muitas imagens inesquecíveis 
da capital.  
 
Imperdível durante uma estada em Paris, deve-se desfrutar de um cruzeiro no rio Sena 
para descobrir a capital por sua avenida mais bela. Os mais belos museus e 
monumentos serão contemplados no ritmo de uma viagem de barco. Para as crianças, 
as empresas têm previsto animações que tornam a viagem ainda mais mágica: um 
Cruzeiro encantado, com espetáculo musical, ou um cruzeiro Petits Matelots, em torno 
do Barthélemy, o pirata. Também valem a pena os cruzeiros sobre o Canal Saint-Martin 
com a pitoresca passagem pelas suas eclusas. Contraste oferece aos clientes a 
possibilidade de realizar muitas coisas, de uma escapada no Zodiac ou um rally náutico 
entre o Port de Paris Arsenal e o Bassin de la Villete.  
Veneza não é a única cidade a possuir embarcações icônicas. Com alguns Riva em 
marrom e cobre vivo, a Paris Boat Prestige explora os sulcos das embarcações para uma 
navegação fantástica.  
Além disso, esse rio que corre pelo meio da capital, pode ser conhecido também a pé, 
com suas múltiplas pontes e as novas margens do Sena onde se demorar. Essas rotas 
para pedestres tornaram-se um ponto de encontro popular para caminhadas. Elas são 
invadidas pelos adeptos de caminhadas dominicais, scooters e bicicletas.  
As informações sobre esses trajetos ao longo do Sena e também através de bosques, 
parques e jardins podem ser obtidas no Comitê Departamental da Trilha Pedestre de 
Paris que propõe 88 itinerários sinalizados. Para os mais experientes, duas trilhas para 
longas caminhadas sinalizadas convidam à travessia de Paris de norte a sul ou de leste a 
oeste.  
 
- Você sabia? Deseja belas vistas da água logo ao sair do metrô? Em direção ao Club 
Nautique do 19º bairro, na 28 avenue Simon Bolivar, arrepios garantidos no Sena em 
Paris em ski náutico, wakeboard, wakeskate, wake-ski e air-chair.  
 
 

Cruzeiros de luxo e em Riva  
La Marina de Paris – www.marina-de-paris.com 
Croisieurope - http://www.croisieurope.com/croisieres/la-seine-en-croisiere-paris-
rouen-et-la-normandie 
Yachts de Paris – www.yachtsdeparis.fr 
 
Transportes públicos  
Batobus - Port de la Bourdonnais, Paris 7° – Metrô Alma-Marceau, RER Pont-de-l’Alma – 
www.batobus.com 
 
No Sena 
Bateau Ivre Maxim’s – http://maxims-de-paris.com 
Bateaux-Mouches – www.bateauxmouches.com 
Bateaux Parisiens – www.bateauxparisiens.com (Cruzeiro encantado) 
Capitaine Fracasse – www.croisiere-paris.com 
Les Vedettes de Paris – www.vedettesdeparis.com (cruzeiro Petits Matelots, para 
crianças dos 4 aos 11 anos) 
Les Vedettes du Pont-Neuf – www.vedettesdupontneuf.com 
 
No Canal Saint-Martin 

Canauxrama – www.canauxrama.com 

http://www.busdiscotheque.com/
http://www.croisiere-paris.com/
http://www.canauxrama.com/
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 Paris Canal – www.pariscanal.com 

Marin d’eau douce – www.marindeaudouce.fr (barcos elétricos na bacia de Villette) 
 
A pé 
Comitê departamental de rotas para pedestres em Paris – www.rando-paris.org 
 

 
 
Contato de imprensa  
+33 (0)1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com  
Este dossiê de imprensa foi feito em colaboração com Stéphanie Lacaze-
Haertelmeyer. 

 

http://www.pariscanal.com/
http://www.marindeaudouce.fr/
http://www.rando-paris.org/
mailto:press@parisinfo.com

