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[ ] Torre Eiffel (atração coberta e a céu aberto)
 Um dos principais cartões postais de Paris, oferece visita com vista panorâmica.
 Endereço: 5 avenue Anatole France, Paris (metrôs: Bir Hakeim ou École Militaire
[ ] Arco do Triunfo (atração coberta e a céu aberto)
 Fica localizado na praça Charles de Gaulle, em uma das extremidades da famosa
avenida Champs-Élysées (Estação de Metrô: Charles de Gaulle - Étoile).
 Horários: De 2 de janeiro a 31 de março: Aberto todos os dias
10:00-22:30 | De 1 de abril a 30 de setembro: Aberto todos os dias 10:00-23:00 | De
1 de outubro a 31 de dezembro: Aberto todos os dias 10:00-22:30 (o horário limite
para acesso ocorre 45 minutos antes do fechamento)*
[ ] Avenida Champs-Elysées (atração a céu aberto)
 É uma das avenidas mais famosas e mais movimentadas de Paris, é reduto de
inúmeras lojas de luxo.
 Estações Franklin D. Roosevelt, George V ou Charles de Gaulle Étoile
[ ] Museu do Louvre (atração coberta)
 O Louvre é um dos museus mais importante da França e um dos mais visitados do
mundo. Abriga a mais famosa obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa.
 Horários: aberto todos os dias (exceto terça-feira) das 9h às 18h / Abertura noturna
até às 21:45 às quartas e sextas-feiras / Fechado nos seguintes feriados: 1º de
janeiro, 1 de maio, 25 de dezembro*
 Endereço: Musée du Louvre, 75058 Paris – França (Metrô: Palais-Royal Musée du
Louvre (linhas 1 e 7)
[ ] Pont des Arts (antiga Ponte dos Cadeados) (atração a céu aberto)
 Era conhecida como a “Ponte dos Cadeados”. Em 2014, a Prefeitura de Paris decidiu
retirá-los como medida de segurança, a ponte teve suas barras de metal
substituídas por painéis de arte.
 Localizada junto ao Museu do Louvre, sobre o Rio Senna
[ ] Praça da Concordia (Place de la Concorde) (atração a céu aberto)
 A praça abrigou a instalação de uma guilhotina usada durante a Revolução Francesa
 Localizada entre o Museu do Louvre e a Avenida Champs-Élysées
[ ] Igreja de la Madeleine (atração coberta)
 Imponente templo inspirado nas construções da Antiga Grécia, formada por 52
colunas e que pode ser vista a partir da Place de La Concorde.
 Horários: todos os dias, das 9h30 às 19h*
 Endereço: Place de la Madeleine 75008 Paris (Estação de Metrô: Madeleine)
[ ] Catedral de Notre-Dame (atração coberta)
 Uma das catedrais góticas mais antigas da França, foi construída entre 1163 e 1245
 Horários: aberta todos os dias das 8:00 às 18:45 (19:15 aos sábados e domingos)*
 Endereço: 6 Parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II 75004 Paris (metrô Cité)
[ ] Jardim de Luxemburgo (Jardin du Luxembourg) (atração coberta e a céu aberto)
 Palácio inspirado nos Jardins de Boboli em Florença, na Itália.
 Horários: abre entre 7h30 e 8h15, e fecha entre as 16h30 e as 21h30 de acordo com
a estação do ano. As visitas guiadas acontecem sempre na primeira quarta-feira de
abril a outubro*
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Endereço: Rue de Médicis - Rue de Vaugirard - 75006 Paris (Estação de metrô:
Notre-Dame des Champs)
[ ] Praça Vendôme (Place Vendome) (atração a céu aberto)
 Praça rodeada por joalherias, ateliers e hotéis
 Endereço: Place Vendôme, 75001 Paris, França (Estação de Metrô: Tuileries)
[ ] Ópera Garnier (Academie Nationale de Musique) (atração coberta)
 Inspirou o escritor francês Gaston Leroux a escrever o romance “O Fantasma da
Ópera”. Oferece visitas que podem ser feitas de forma individual ou com guia.
 Endereço: Place de l'Opéra 75009 Paris (Estações de metrô: Opéra, Chaussée
d'Antin ou Madeleine)
[ ] Panteão (Pantheon) (atração coberta)
 O Panteão oferece visita ao seu interior, incluindo a cripta, onde se encontram as
tumbas de nomes importantes da história francesa.
 Horário: diariamente das 10h às 18h*
 Endereço: Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris (estação de metrô: Cardinal
Lemoine)
[ ] Igreja de Saint-Sulpice (Igreja de São Sulpício) (atração coberta)
 Construção que ganhou notoriedade depois da publicação do livro “O Código da
Vinci”, de Dan Brown.
 Endereço: 2 Rue Palatine, 75006 Paris, França
[ ] Praça da Bastilha (Place de la Bastille) (atração a céu aberto)
 Construída no século XIV, a Bastilha se transformou em uma prisão até ser destruída
durante a Revolução Francesa em 1789.
 Endereço: Place de la Bastille, 75011 Paris, França
[ ] Moulin Rouge (atração coberta)
 Uma das mais tradicionais casas de cabarés de Paris.
 Endereço: 82 Boulevard de Clichy, 75018. Metrô linha 2, estação Blanche.
[ ] Palácio de Versalhes (atração coberta e a céu aberto)
 Uma das mais luxuosas construções do século XVIII, foi a moradia de três reis até a
Revolução Francesa. O destaque fica para a galeria dos espelhos e seus enormes
lustres.
 Está aberto para visitação, com várias opções de ingressos
 Endereço: Place d'Armes 78000 Versailles, França (Estação de Trem: Versailles Rive
Droite)
[ ] Passeio de barco pelo Sena (atração a céu aberto)
 Há várias empresas que oferecem esse tour, o embarque é feito em frente à Torre
Eiffel.
[ ] La Vallée Village Outlet (atração coberta)
 Grande shopping ao ar livre, localizado a apenas 40 minutos de Paris.
 Horários: Quarta a sábado 10h – 20h | domingo 10h – 18h | Segunda-feira fechado
| terça 10h – 19h
 Endereço: 3 Cours de la Garonne, 77700 Serris, França
[ ] Disneyland Paris (atração a céu aberto)
 O complexo é formado por dois parques o Disneyland e o Walt Disney Studios, que
ficam um ao lado do outro, localizados a pouco mais de 30 quilômetros de Paris.
 Endereço: 77777 Marne-la-Vallée, França (estação de trem: Marne-laVallée/Chessy)
*Horários sujeitos a alterações.

