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Thông cáo báo chí Paris 2019
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Năm 2019, Paris quyến rũ và là nguồn cảm hứng ! Luôn cởi mở hơn, sáng tạo hơn, sạch và xanh 
hơn, náo nhiệt hơn, thủ đô của thế kỉ 21 lan tỏa và chuyển mình. Lịch hoạt động văn hóa điểm 
đến này là thế mạnh hàng đầu : triển lãm-sự kiện, khánh thành các điểm tham quan tuyệt vời hoặc 
độc đáo… Với các bảo tàng và các quán bar thời thượng, các phòng trưng bày nghệ thuật và các 
khách sạn phong cách, các công trình biểu tượng và các nhà hàng luôn thu hút khách, hơn bao 
giờ hết, Paris là một thủ đô hàng đầu, muôn vẻ, luôn gây bất ngờ cho chính cư dân và du khách. 

LỊCH SỰ KIỆN ĐỘC ĐÁO. Gần 300 sự kiện được tổ chức hàng ngày tại Paris. Trong số những điểm 
đến không thể bỏ qua, có thể kể tới Lễ hội Âm nhạc, Đêm bảo tàng, Những ngày Di sản, Pháo hoa 
đêm 14 tháng 7, Paris và các Bãi biển, Đêm Trắng, và không quên chiếu sáng nghệ thuật ngày Giáng 
sinh và Giao thừa 31 tháng Chạp trên đại lộ Champs-Élysées. 

Năm 2019, Paris sẽ tổ chức các buổi triển lãm uy tín vừa chuyên đề vừa hướng đến đại chúng : 
Bonnard, Vuillard, Maurice Denis sẽ thu hút khách tham quan đến bảo tàng Luxembourg nhân triển 
lãm « Nhóm Nabis và nghệ thuật trang trí », Léonard de Vinci sẽ được vinh danh tại Viện Bảo tàng 
Louvre, « Bộ Sưu tập Courtauld » sẽ đem người yêu nghệ thuật đến với Trung tâm văn hóa nghệ 
thuật Louis Vuitton, các họa sĩ Berthe Morisot và Degas sẽ lôi kéo khách tham quan đến bảo tàng 
Orsay ; triển lãm Toutankhamon sẽ đưa người yêu lịch sử quay về quá khứ tại Trung tâm văn hóa 
Grand Halle de la Villette ; triển lãm « Nhạc điện tử - Từ Kraftwerk đến Daft Punk » sẽ làm hài lòng 
những người yêu nhạc. Những người yêu nghệ thuật hiện đại và đương đại sẽ có dịp gặp gỡ những 
nghệ sĩ quốc tế hàng đầu - Bacon và Boltanski tại trung tâm văn hóa Pompidou – cũng như sẽ chen 
chân đến những nơi không thể bỏ qua là Hội chợ triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế FIAC và Art 
Paris Art Fair. Những buổi triển lãm mùa hè hướng đến đối tượng công chúng mới với chủ đề năm 
nay « Picasso – Calder » tại Bảo tàng Picasso-Paris và Paris Romantique tại Bảo tàng Petit Palais. 
Những người yêu thời trang sẽ đổ xô tới MAD « Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí » vào mùa xuân để 
theo dõi triển lãm về thập niên 60. Kế đó là việc mở cửa lại được trông đợi nhiều vào cuối năm của 
Bảo tàng thời trang Galliera. Người hâm mộ thiết kế sẽ rất hài lòng với Tuần lễ Paris Design Ngôi nhà 
và Vật dụng, Phiên chợ về Thiết kế và Những ngày các Nhà thiết kế. 

PARISINFO.com, là website tham khảo về du lịch Paris đồng hành cùng khách tham 
quanđể giúp đỡ họ tổ chức tốt hơn chuyến lưu trú tại Paris. Đây là công cụ không thể
 thiếuđể lên kế hoạch về chuyến du lịch. Website này giới thiệu tất cả các sự kiện 
khôngnên bỏ qua. 

Nghệ thuật ẩm thực sẽ được vinh danh tại những lễ hội mang tên Fooding et Omnivore, các ngày 
« Goût de / Good France », « Mọi người cùng đến nhà hàng » và « Hương vị Paris » (thưởng thức 
các món ăn của các đầu bếp nổi tiếng) những người sành ăn ắt hẳn sẽ hài lòng. 

Suốt năm 2019, những buổi gặp gỡ thể thao sẽ làm hài lòng những người hâm mộ : Giải quần vợt 
Roland-Garros, đích đến cuối cùng cuộc đua xe đạp Tour de France, các giải đua ngựa Diane hoặc 
Amérique tại trường đua ngựa mới Longchamp. Giải marathon Paris, giải đua xe Công thức E… Paris 
là nơi tổ chức những sự kiện thể thao như Cúp bóng đá thế giới nữ (từ 7 tháng 6 tới 17 tháng 7), 
bước chuẩn bị cho ngày hội Cúp thế giới về bóng bầu dục năm 2023 và Thế vận hội mùa hè và Thế 
vận hội dành cho người khuyết tật vào năm 2024. Thủ đô Paris đã rất nỗ lực để chuận bị tốt công tác 
đón tiếp các sự kiện thể thao cũng như người hâm mộ trong những điều kiện tối ưu : Sau tổ hợp thể 
thao AccorHotels Arena (cũng là nơi tổ chức các buổi biểu diễn và hòa nhạc), sân vận động Công viên 
các Hoàng tử cũng vừa hoàn tất việc nâng cấp và sân vận động đa năng Paris La Défense Arena de 
Nanterre đã hoàn thành vào cuối năm 2017. 

PARIS  2019
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Cảm nhận năng lượng ! 
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Thông cáo báo chí Paris 2019

Trong số các hội chợ triển lãm dành cho giới chuyên môn và công chúng, có thể kể đến Hội chợ quốc 
tế Nông nghiệp (tháng 2), Japan Expo (tháng 7), Lễ hội Sô cô la (tháng 11), và cũng không thể bỏ 
qua Hội chợ quốc tế Hàng không và Vũ trụ (Paris Air Show tại sân bay Le Bourget từ ngày 17 tới 23 
tháng 6) hoặc Triển lãm Công nghệ Vivatech vào tháng 5, sự kiện đưa thủ đô Paris chiếm vị trí đầu 
về phát minh, sáng tạo. 

TÍNH THU HÚT CỦA PARIS THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC LÀM MỚI. Hàng năm, những địa điểm văn 
hóa mới xuất hiện góp phần vào sự lan tỏa của thủ đô. Năm 2018 đã chứng kiến sự ra đời của tổ 
chức hỗ trợ sáng tạo Lafayette Anticipations tại khu le Marais và của phòng trưng bày Atelier des 
Lumières – nơi sẽ tổ chức cuộc triển lãm của Vincent Van Gogh vào năm 2019 – và việc mở cửa trở 
lại sau nâng cấp của công viên giải trí Jardin d’Acclimatation và bảo tàng Quốc gia trung cổ Cluny. 
Trong vòng 5 năm gần đây, Paris đã làm giàu thêm nguồn cung văn hóa và giải trí của mình với sự 
ra đời của Trung tâm văn hóa nghệ thuật Louis Vuitton, nhà hát giao hưởng Philharmonie de Paris, 
đồng thời với việc chỉnh trang bảo tàng Picasso-Paris và bảo tàng tiền tệ Monnaie de Paris, nay được 
đặt tên mới Bảo tàng số 11 Conti. Ngoài ra, khách tham quan sẽ có thể khám phá bộ sưu tập Pinault 
tại trụ Sở giao dịch Thương mại do kiến trúc sư Tadao Ando bài trí lại. Trong năm 2019, Paris cũng sẽ 
tiến hành kỉ niệm 350 năm nhà hát lớn Opéra de Paris, 130 năm ra đời của tháp Eiffel và rạp Moulin 
Rouge, sinh nhật thứ 30 của Kim tự tháp Bảo tàng Louvre… 

Nghệ thuật thứ 7 đã có truyền thống gắn liền với Kinh đô Ánh sáng từ rất lâu và không biết đã có bao nhiêu 
phim và tập phim truyền hình được ghi hình tại Paris – 2018 cũng đã chứng kiến sự ra đời của những phim 
bon tấn như Nhiệm vụ bất khả thi 6 và Sinh vật huyền bí 2. Những phim dài như Cuộc đời tuyệt vời của 
Amélie Poulain hay Nửa đêm ở Paris là nguồn cảm hứng cho những du khách tản bộ trên phố Paris với 
các cảnh trí điện ảnh lộ thiên theo vết chân của các diễn viên và các hoạt cảnh huyền thoại. 

Sự hấp dẫn của Paris cũng đến từ chất lượng và tính đa đạng của cơ sở hạ tầng và phong cảnh, 
luôn được các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đánh giá cao. Là thủ đô thế giới về các hội nghị, 
Paris là một điểm đến ưu tiên để tổ chức các hội chợ và sự kiện của các doanh nghiệp. Thành phố 
đã tự trang bị thêm những cơ sở hạ tầng mới xứng tầm như Trung tâm Hội chợ triển lãm Paris, trung 
tâm Hội chợ triển lãm lớn nhất châu Âu tại cửa ô Porte de Versailles (72 000 m² có thể tiếp đón 35 
000 người tham dự). Phiên bản 2019 của ESC Congress, hội thảo hàng đầu về tim sẽ được tổ chức 
tại đây. Dự án nâng cấp Công viên Triển lãm tại cửa ô Porte de Versailles vẫn đang tiếp diễn và đến 
2024 sẽ hoàn tất với những trang thiết bị thế hệ mới và nhờ vào sự tham gia của nhiều kiến trúc sư 
lỗi lạc. Một trung tâm Hội nghị khác cũng vừa mới mở cửa vào năm 2018 tại Trung tâm kinh tế Paris 
Saclay. Trong lĩnh vực sự kiện, hàng loạt địa điểm mới có thể tư nhân hóa mang tính đột phá bổ sung 
thường trực cho nguồn cung. Theo đề xuất của Trung tâm triển lãm Viparis, chính quyền thành phố 
đã cho ra đời vườn ươm các công ty khởi nghiệp, Paris Event Booster, nơi gặp gỡ lý tưởng của các 
doanh nghiệp cũng như các đơn vị sự kiện. 

Hàng năm, Văn phòng Hội nghị thuộc Cơ quan Du lịch Paris thực hiện cuộc nghiên 
cứu thống kê và phân tích các hội nghị được tổ chức tại các địa điểm thuộc vùng Ile 
de France. Với 1 110 hội nghị được tổ chức trong năm 2017, vùng Paris tăng tính
hấpdẫn của mình từng năm một.

MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG KHÔNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC. Trong lĩnh vực khách sạn, năng lực tiếp 
nhận và tính đa dạng của các cơ sở lưu trú tại Paris không ngừng gia tăng. Các khách sạn cao cấp 
góp phần vào danh tiếng của thủ đô thi nhau sáng tạo nhằm thu hút khách. Trong số các khách sạn 
hạng cao cấp vừa được cải tạo, có thể kể đến khách sạn le Lutetia, cơ sở lưu trú tiêu biểu của bờ trái 
sông Seine Rive gauche và khách sạn le Fouquet’s Barrière cũng vừa trình làng không gian được làm 
mới của mình. Paris ngày càng có nhiều khách sạn có ý tưởng độc đáo, đem lại sự bất ngờ, theo chủ 
đề, đem lại các trải nghiệm mới về lưu trú : Các khách sạn Armance, le Brach Paris, khách sạn Alfred 
Sommier, la Maison Astor hoặc các khách sạn 25hours và Okko Gare de l’Est, góp phần vào việc làm 
mới bộ mặt của thành phố. Những cơ sở lưu trú cho giới trẻ cũng chẳng kém cạnh bằng nhiều ý tưởng 
táo bạo về mặt thiết kế cũng như về mặt túi tiền nhằm thu hút các nhóm du khách trẻ, có thể kể đến 
khách sạn Meininger, sẽ mở cửa vào hè 2019. 

 
Về mặt ẩm thực, các bếp trưởng giới thiệu những địa chỉ và món ăn ngày càng giàu tính sáng tạo, có 
thể kể ra Hélène Darroze với nhà hàng Jòia, Thierry Marx với nhà hàng Marxito hoặc Alain Ducasse, 
bếp trưởng sau khi thành công tại Versailles đã chọn mở nhà hàng mới Ducasse sur Seine. Địa chỉ 
Beaupassage đã mở ra khái niệm khu ẩm thực tại trung tâm quận 7 và là nơi tập trung nhiều địa chỉ ăn 
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uống hấp dẫn mới. Không thể phủ nhận sự thành công của xu thế quán ẩm thực (quán và ẩm thực) và 
những địa chỉ mới theo mô hình này liên tục được mở ra. Những điểm ăn mới này chuyên về các hương 
vị đặc trưng và sản phẩm địa phương tiêu biểu cho chuỗi cung ứng thực phẩm ngắn. Các lớp chuyên 
đề về nấu ăn tại các trường lớn và các chuyến thăm quan chuyên đề ẩm thực luôn đắt hàng. Thật khó 
cưỡng lại được sự hấp dẫn của thức ăn đường phố cách tân tại mỗi góc phố hoặc tại cụm cửa hàng, 
hiệu ăn tiêu biểu Ground Control (tại nhà ga mang tên Gare de Lyon hoặc tại Đại lộ Champs-Élysées) ; 
ngày nay người tiêu dùng thực sự hướng đến các nhà hàng sử dụng sản phẩm địa phương và khách 
tham quan cũng không thể bỏ qua các khu chợ nhỏ rải rác trong thành phố với các gian hàng đầy hấp dẫn. 

Paris vẫn và luôn là là thủ đô của thời trang, hàng cao cấp… và mua sắm. Vậy lúc nào là thời điểm 
hấp dẫn nhất ? Dĩ nhiên là các tuần lễ thời trang và đặc biệt là những mùa giảm giá mùa đông và mùa 
hè không thể bỏ qua vào tháng các tháng giêng và tháng 7. Suốt năm, các cửa hàng chủ lực, cửa 
hàng theo mùa hoặc các hoạt động mua bán khác thu hút các tín đồ thời trang đi săn hàng mới. Ngày 
nay thậm chí vào chủ nhật khách cũng có thể đi săn hàng khi các cửa hiệu được mở ra tại 10 khu du 
lịch quốc tế (Haussmann, le Marais, les Champs-Élysées, Montmartre, Saint-Germain-des-Prés…). Về 
những điều mới mẻ, trung tâm mua sắm dưới lòng đất Carrousel du Louvre vừa khoác lên mình một 
món trang sức mới ; trung tâm thương mại le Forum des Halles đã thay da đổi thịt ; trung tâm bán lẻ la 
Vallée Village mở ra nhiều cửa hàng mới. Cửa hàng thực phẩm La Grande Épicerie mở thêm tại khu 
Passy và cửa hàng thực phẩm quà tặng Eataly đổ bộ vào khu La Marais. Thương xá Le Printemps đã 
cho ra đời một khu vực dành riêng cho ẩm thực trên tầng 7 và tầng 8 trong cửa hàng chính của mình với 
một nhà hàng trên sân thượng áp mái. Sắp tới đây, cửa hàng thực phẩm cao cấp Hédiard sẽ mở cửa 
trở lại và thương xá Galerie Lafayette sẽ có mặt trên đại lộ Champs- Élysées. Thương xá đặt tại đại lộ 
Haussmann sẽ phát triển các cửa hàng chuyên đề để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Paris. Về phía 
cửa hàng bách hóa BHV Marais khẳng định vị thế của mình là cửa ngõ vào khu phố bằng việc cung cấp 
nhiều dịch vụ và mở ra những cửa hàng với nhãn hiệu mới. Các nhãn hiệu quốc tế danh tiếng đặt cửa 
hàng tại các địa điểm ngày càng thời thượng và ganh đua với nhau bằng chất lượng dịch vụ được cung 
cấp. Các khu phố và cửa hiệu xô ngã các quy ước và đưa ra nguồn cung ngày càng đa dạng nhằm thu 
hút các tín đồ về sáng tạo cũng như những người yêu thời trang hoài cổ, những người ngưỡng mộ dấu 
ấn Pháp cũng như những người say mê cảm hứng mang tính dân tộc.

MỘT CUỘC SỐNG GIẢI TRÍ NÁO NHIỆT VỀ ĐÊM. Phong cách Paris ? Một sự pha trộn các thể 
loại và các thời kì nhằm thỏa mãn mọi loại sở thích. Từ các tiệm hát có vũ công truyền thồng, đồng 
nghĩa với sự lôi cuốn, cho đến các câu lạc bộ thời thượng và các địa điểm khác lạ, từ các địa chỉ 
không thể bỏ qua đến các đêm phù du, các quy ước về giải trí đêm thật đa dạng. Khách sống về 
đêm tìm đến quán 153 để uống cocktail, tìm đến các quán Rosa sur Seine, le Balrock, le Perchoir, le 
Point Ephémère, la Clairière, la Bellevilloise, le Divan du Monde et le Bridge để có những đêm điên 
cuồng, phòng hòa nhạc Pleyel với chương trình mới của mình, hoặc khu Docks en Seine với các 
phòng nhạc jazz Paris huyền thoại của mình. Lễ hội thâm nhập vào những nơi ngày càng độc đáo 
hơn (Wanderlust, Yoyo, Badaboum…) trong khi các nhóm hội (WATO, Surprize) đua tranh về tính độc 
đáo để tổ chức những đêm hội ngày càng gây ngạc nhiên. Ngoài ra cũng kể đến những buổi gặp gỡ 
của sân khấu âm nhạc và lễ hội âm nhạc nổi tiếng (Rock en Seine, We Love Green, Technoparade, 
Solidays, Lollapalooza…). Cũng cần kể đến sự kiện 2 tuần lễ Tự hào là chính mình La Quizaine des 
fiertés sẽ được tổ chức lần thứ 4 vào năm 2019, nơi các tổ chức đấu tranh cho quyền của những 
người thuộc cộng đồng LGBT thông qua nhiều ý tưởng mới trong một không khí đầm ấm hơn. Những 
cơ sở thân thiện đồng tính nam và đồng tính nữ gay & lesbian-friendly không thiếu và có các hoạt 
động da dạng xác lập vị thế thủ đô thân thiện với cộng đồng LGBT được tổ chức Gay Travel trao cho Paris. 

Paris tổ chức buổi biểu diễn và mời quý vị tham gia đông đảo : Cơ quan Du lịch hàng
năm tổ chức đợt biểu diễn «  Showtime in Paris » với sự tham gia của 25 rạp hát
huyền thoại theo mô hình 1 tặng 1.

MỘT ĐIỂM ĐẾN THÂN THIỆN SINH THÁI VÀ SẴN SÀNG ĐÓN TIẾP MỌI KHÁCH THAM QUAN. 
Bên cạnh 490 công viên và khu vườn, Paris còn có những thế mạnh về sinh thái mà khách du lịch 
có thể trải nghiệm. Các phương tiện giao thông mềm và công cộng luôn được khuyến khích : đường 
dành riêng cho xe bus, mở rộng mạng lưới xe điện tại Paris, phát triển mạng lưới xe đạp và xe trượt 
dùng chung, mở thêm đường dành riêng cho xe đạp nhằm đạt mục đích 15% giao thông từ đây đến 
2020 sẽ được thực hiện bằng xe đạp, 16 tuyến xe điện ngầm rất hiệu quả… Việc chuyển đổi các 
đường bờ kè thành đường đi bộ với sự hình thành Công viên bờ sông Seine Parc Rives de Seine 
hoặc quảng trường cộng hòa Place de la République đáp ứng xu thế xanh và năng động hơn. Quảng 
trường La Nation cũng sẽ được cải tạo theo tinh thần trên. Ngoài ra cũng kể đến quảng trường la 
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Bastille, sau khi khánh thành sẽ mở cửa cho công chúng tiếp cận với phần dưới của cây Cột Tháng bảy. 

Lĩnh vực khách sạn ngày càng tham gia sâu vào việc chuyển đổi theo mô hình thân 
thiện với sinh thái – gần 740 cơ sở đã kí với Cơ quan Du lịch thành phố « Thỏa ước 
hướng đến lưu trú bền vững tại Paris » và việc trao danh hiệu xanh ngày càng tiến 
triển.

Paris cũng khẳng định vị thế là điểm đến cho tất cả, thích hợp với số đông nhất và kể cả cho người 
khuyết tật. Các ý tưởng dành cho đối tượng trên ngày càng nhiều và phong phú – trong số đó có thể 
kể đến những điểm tham quan vừa được mở hoặc nâng cấp. Cần kể đến MAD – Bảo tàng Nghệ thuật 
trang trí, Điện Panthéon, Phòng hòa nhạc Paris, Bảo tàng Rodin hoặc Bảo tàng Tiền tệ Paris, các 
điểm trên cung cấp lộ trình tham quan và hoạt động mà người khuyết tật có thể tiếp cận. Về những địa 
điểm do đặc thù kiến trúc hay di sản không thể đưa các không gian tham quan của mình theo những 
chuẩn mới sẽ được trang bị những công cụ cho phép thực hiện việc thăm quan ảo hoặc đề xuất 
những hình thức bố trí riêng như tại viện bảo tàng Cuộc sống lãng mạn Musée de la Vie romantique.

Về phần các du khách đi tìm sự giao lưu và tính chân thật, họ hoàn toàn có thể vào vai một cư dân 
của Paris để trải nghiệm đầy đủ nghệ thuật sống « theo cách người Paris ».

VÀ NGÀY MAI SẼ RA SAO ? Nếu Paris được biết đến vì di sản của mình thì bên cạnh đó Paris 
cũng đang trở thành một điểm đến mà những người mê công nghệ và khách du lịch 2.0 ưa thích. 
Trong tổng thể ngành du lịch, các thể loại ý tưởng mới được đưa ra để cung cấp cho du khách những 
trải nghiệm và dịch vụ sáng tạo và mang tính giải trí – những dự án phát triển trong khuôn khổ của 
Welcome City Lab, vườn ươm đầu tiên dành cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch. 
Nguồn cung ứng dịch vụ mới có thể là trợ lý lễ tân được kết nối sẽ tìm ra những địa chỉ độc đáo nhất 
tại Paris như City Helpline, cũng có thể là sách hướng dẫn chuyên đề mua sắm hướng đến du khách 
một số quốc tịch hoặc nơi kí gửi hành lý hoặc các ứng dụng tìm cho khách một bàn ngồi ngoài trời 
hoặc một quán bar ấm cúng gần nơi khách lưu trú nhất như ứng dụng The Bar Corner. 

Thành phố ngày càng mở rộng về diện tích. Thủ đô phát triển sang các xã lân cận nhờ vào việc nối 
dài hệ thống giao thông công cộng (nối dài tuyến tàu điện ngầm số 14 hoặc tuyến tàu điện T3). Vì 
thế Paris mở rộng triển khai nguồn cung bổ sung, thay thế và hướng tới số đông nhằm thu hút công 
chúng đã biết rõ các thế mạnh của thủ đô : Chợ trời Paris Saint-Ouen, thánh đường Sainte-Chapelle 
được nâng cấp của lâu đài Vincennes, tuyến khám phá nghệ thuật đường phố từ Montreuil đến Ivry, 
bảo tàng Nghệ thuật đương đại Mac Val tại Vitry… và không thể quên khu Pantin đang dần trở thành 
một « tân Brooklyn ».

Để minh họa cho việc mở rộng Paris về mặt diện tích, Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội người 
khuyết tật Paris 2024 sẽ diễn ra trên 2 vành đai chính : Khu vực Seine-Saint-Denis ở cửa ô Paris với 
Sân vận động Stade de France – nơi diễn ra các cuộc tranh tài điền kinh và bơi lội – và tại trung tâm 
của thủ đô trên các bờ sông Seine với những công trình uy nghi. Sự kiện này là một thách thức lớn 
cho thủ đô và cũng là một lý do khác để tiến hành thành công dự án Grand Paris Express, dự án vận 
tải đô thị lớn nhất châu Âu. 

Paris, điểm dừng chân tuyệt vời còn nhiều thứ hơn nữa mang đến cho mọi người 
ngoài trung tâm lịch sử của mình. Những hoạt động văn hóa và vui chơi ngày càng
nhiều để thu hút khách tham quan đi tìm sự độc đáo. Thông tin và nơi phát hành 
vé : www.exploreparis.com

Những tham vọng về quy hoạch đô thị và kiến trúc của thủ đô được thể hiện qua các dự án quan trọng 
như công trình Tòa án mới trong khu Batignolles được cải tạo. Tính năng động của thành phố cũng 
được thể hiện qua việc mời thầu các dự án đô thị mang tên Paris 1 và Paris 2 huy động những tên 
tuổi lớn về kiến trúc và thông qua đó cư dân Paris cũng có thể hình dung ra thành phố tương lai. Tính 
sáng tạo, tính hỗn hợp và tính đa ngành là đặc điểm xuyên suốt các dự án trong tương lai tại Paris, 
vừa có các công trình trên cao (xây dựng trên các cầu hoặc đường vành đai) và trong phần mặt đất 
(đường hầm, bãi đỗ xe…). Trong số những dự án được trông đợi nhất có thể kể đến việc thay da đổi 
thịt ở cửa ô Maillot với những dự án « Nghìn cây » và « Thành phố nhiều lớp ». Mục đích của dự án 
này là gì ? Trả lại một phần không gian cho người đi bộ và tạo điều kiện phát triển cho phần giao thông 
mềm giữa Paris và Neuilly-sur-Seine. Việc trồng 1 000 cây các loài khác nhau sẽ là một thách thức về 
mặt kiến trúc và tham gia vào việc cải thiện chất lượng không khí và phát triển tính đa dạng sinh học.
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PARIS QUA CÁC CON SỐ

CÁC CON SỐ CHÍNH VỀ DU LỊCH PARIS
• 2 sân bay : điểm đến và đi hàng đầu châu Âu ; 6 nhà ga quốc tế

• 1g25’ Paris – Bruxelles

• 2g15’ Paris – Londres

• 4g Paris – Francfort

• 6g25’ Paris – Barcelone

• Hơn 119 000 phòng khách sạn – thêm 7000 phòng từ nay cho đến 2020

• Paris 297 trạm xe điện ngầm ; 13 phút để đi xuyên Paris

Giá cả phải chăng

• 1 bánh mì kẹp thịt : 5 € / 1 bánh sừng trâu : 1 €

• 1 café : 2 € / 1 bữa ăn : 15 €

• 1 vé tàu điện ngầm : 1,90 €

• Hơn 20 bảo tàng miễn phí

Về mặt di sản

• 37 cầu

• 10 100 tấn thép để xây tháp Eiffel 

• 490 công viên và khu vườn

• 2 000 loài động vật

• 6 500 năm lịch sử

Về mặt văn hóa

• 200 bức tượng và bình trang trí tại khu vườn 
Tuileries

• 36 000 tác phẩm trưng bày tại bảo tàng Louvre

• 200 nhà thờ

• 12 triệu lượt khách tham quan mỗi năm tại nhà 
thờ Notre-Dame

• 15 000 lượt khách chiêm ngưỡng mỗi ngày 
bức tranh la Joconde

Các sự kiện

• Hơn 300 sự kiện mỗi ngày

• 1,3 triệu người đổ ra đường trong Đêm Trắng

• 1 triệu bóng chiếu sáng trên đại lộ Champs-
Élysées vào dịp Giáng sinh

Điểm giải trí, ăn uống

• 450 buổi diễn hàng năm tại nhà hát Opéra 
Paris

• 500 tựa phim tại các rạp chiếu phim mỗi ngày

• 5 800 nhà hàng

• 100 lượt xuất phát du hành đường thủy mỗi 
ngày

Sáng tạo nghệ thuật

• 25 000 nghệ sĩ chọn Paris là nơi sinh sống 
sáng tác

• Hơn 10 buổi quay phim điện ảnh mỗi ngày và 
5 000 cảnh trí

• Những nhà tạo mẫu của 100 quốc gia có mặt tại 
các hội chợ thời trang

• 37 tranh tường trên lộ trình nghệ thuật đường 
phố tại quận 13

Mua sắm 

• 17 500 cửa hàng, 4 khu thương xá 

• 12% là số tiền hoàn thuế đối với du khách 
ngoài châu Âu

• 82 ngày giảm giá/năm

Các buổi gặp gỡ giới kinh doanh

• 1 110 hội nghị được tổ chức trong năm 2017

• 15 trung tâm hội nghị và triển lãm

• Hơn 600 000 m2 diện tích triển lãm 

TẠI SAO CHỌN PARIS ?
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CƠ QUAN DU LỊCH VÀ HỘI 
NGHỊ PARIS

Paris vừa quyến rũ bởi di sản cổ điển, vừa thu hút bởi tinh thần thời đại của mình. Cơ quan Du 
lịch và Hội nghị cung cấp những chìa khóa cho các bạn để khám phá Paris.

Cơ quan này ra đời vào năm 1971 từ đồng sáng kiến của chính quyền Paris và Phòng thương mại 
và công nghiệp Paris. Nhiệm vụ chính của cơ quan là đón tiếp và cung cấp thông tin cho du khách ; 
quảng bá thế mạnh của thủ đô Paris tại Pháp và ở nước ngoài ; đồng hành cùng các doanh nghiệp 
du lịch của Paris. 

CÔNG CỤ GIÚP ĐƠN GIẢN HÓA CHUYẾN LƯU 
TRÚ CỦA DU KHÁCH
Các điểm thông tin

• Hơn 500 000 du khách được tiếp đón hàng năm tại 2 điểm cung cấp thông tin hiện đại đặt tại số 29 
đường Rivoli, tại Tòa Thị chính Paris và tại nhà ga Gare du Nord (đối diện cổng đến quốc tế)

• 1,2 triệu bản đồ sách hướng dẫn bằng 10 ngôn ngữ và 350 000 sách hướng dẫn du lịch miễn phí cho 
đại chúng bằng tiếng Pháp và tiếng Anh : Paris le City guide, Paris Visites guidées, Paris accessible

Phương tiện truyền thông mạng

• PARISINFO.com, là website cho số đông đã ghi nhận 16,3 triệu lượt truy cập và 12 triệu người sử 
dụng trong năm 2018 (4 website chính bằng tiếng Pháp, Anh, Tây ban nha và Đức ; 7 website mini 
bằng tiếng Ý, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nga, Trung, Nhật, Hàn)

• « Paris je t’aime » trên các mạng xã hội (cuối năm 2018) : 

Facebook : 25 000 người theo dõi — Twitter : 341 000 — Instagram : 490 000

• Bonjour Paris, trang tin tức bằng tiếng Pháp và tiếng Anh (80 000 người đăng kí)

Mua bán trên mạng

Trang Website của Cơ quan Du lịch giới thiệu bằng 6 ngôn ngữ khác nhau hơn 100 sản phẩm du lịch : 
City pass, các bảo tàng và công trình, du ngoạn trên sông Seine, thăm quan, công viên giải trí, vận 
chuyển, quán rượu có vũ công, biễu diễn ca nhạc nghệ thuật…

Paris Passlib’ : Vé thăm quan trọn gói chính thức bao gồm : du ngoạn sông, tour bus 
mui trần vòng quanh thành phố, di chuyển không giới hạn, vào cửa hơn 60 bảo tàng
và công trình và tháp Eiffel (theo lựa chọn). Có phiên bản thu hẹp 2,3 hoặc 5 ngày 
cho trẻ em, thiếu niên và người lớn.

TRUNG TÂM THÔNG TIN THEO CHUYÊN 
NGÀNH
• PRESS.PARISINFO.com là website dành cho báo chí

• 1 hồ sơ đầy đủ thông tin « Paris 2019 » bao gồm :

- 2 hồ sơ « Nghệ thuật và văn hóa » bằng tiếng Pháp và tiếng Anh

- 6 hồ sơ « Nghệ thuật sống » bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

- 3 hồ sơ « Paris qua các mùa » bằng tiếng Pháp và tiếng Anh

- 4 hồ sơ « Paris theo yêu cầu » bằng tiếng Pháp và tiếng Anh

• 1 thư viện hình ảnh bằng tiếng Pháp, Anh, Tây ban nha, Đức : hơn 5 000 ảnh độ phân giải cao thể 
hiện tính đa dạng của điểm đến để minh họa cho những bài viết, tờ rơi và website

• CONVENTION.PARISINFO.com

• ParisNews, trang tin tức hàng tháng B2B bằng tiếng Pháp và tiếng Anh (20 0000 người đăng kí)

• What’s up in Paris,ấn phẩm hàng năm về nguồn cảm hứng (4 000 bản)

• Meeting in Paris, sách hướng dẫn dành cho các nhà tổ chức sự kiện (3 000 bản)

• @ParisCVB, tài khoản Twitter chuyên nghiệp
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ĐIỀU TRA VÀ NGHIÊN CỨU
Cơ quan theo dõi kinh tế du lịch Paris thu thập và phân tích thông tin thống kê cho phép mô tả hoạt 
động du lịch. Nhiệm vụ chính của Cơ quan là nhận dạng và đồng hành những xu thế mới về du lịch 
ở Paris và tiến hành những cuộc điều tra giúp các đơn vị làm du lịch xác định vị trí vai trò của mình 
trong ngành và đón đầu được yêu cầu của ngành. 
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CONTACT

  +33 (0) 1 49 52 53 27 

  press@parisinfo.com

  http://pro.photos.parisinfo.com/



« NGHỆ THUẬT VÀ VĂN HÓA » « NGHỆ THUẬT SỐNG »

« PARIS QUA CÁC MÙA »

« PARIS THEO YÊU CẦU » 




