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1  D I A  E M  P A R I S
"Que tal aproveitar os melhores pontos de Paris em 1 dia? 

Vou te ajudar..."
Open Sea Viagens

Vamos começar nossa jornada embarcando no trem do aeroporto para a Torre Eiffel; esta
atração é considerada o edifício mais alto da cidade e é o monumento pago mais visitado
no mundo. A torre foi construída como arco de entrada da exposição universal de 1889 e
recebeu este nome em homenagem a seu projetista Gustave Eiffel.
 
Após fotos incríveis nesse ponto mundialmente conhecido, podemos seguir pela cidade
luz e descobrir a pé todos os seus encantos.
 
Seguiremos para praça Charles de Gaulle de encontro com a Avenida Champs-Élysées
onde encontraremos o Arco do Tiunfo, simbolo de comemoração às vitórias militares de
Napoleão Bonaparte (mandante da construção em 1806). Em 1836 o monumento foi
inaugurado. Nele podemos encontrar gravados os nomes de 558 generais e 128 batalhas,
além disso, em sua base encontra-se o túmulo de um soldado desconhecido.
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Saindo do arco do triunfo, nossa melhor opção é caminhar bem lentamente apreciando
toda beleza da avenida mais charmosa do mundo, a Champs-Elysées.
 
Chegaremos a segunda maior praça da França, a Place de la Concorde, onde poderemos
tirar fotos magníficas neste lugar cheio de história.
 
Continuaremos nossa caminhada até chegarmos ao Jardim de Tuileries, lugar perfeito para
descansar cercado de lindas paisagens, nele encontraremos também uma enorme roda
gigante, você pode tirar mais fotos lá de cima.
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Atravessando este jardim incrível, presenciaremos um dos cenários mais famosos do
mundo, o Museu do Louvre. Para conhecer o museu por completo você precisará de pelo
menos 3 dias. 
 
Este museu é considerado o mais importante da França onde você encontrará  cerca de
300.000 obras anteriores a 1948, das quais são expostas aproximadamente 35.000.
 
Se tiver interesse em conhece-lo internamente, compre o ingresso antecipadamente.
 
 
 
 



1  D I A  E M  P A R I S

Seguimos nossa caminhada em direção ao famoso Rio Sena, onde poderemos ver pontes
com esculturas douradas de arquitetura única.
 
No caminho encontraremos o Hôtel de Ville famosos por proporcionar diferentes tipos de
eventos e utitizado também para diferentes propósitos, como exemplo, aloja a
administração da cidade e é o local de reuniões do presidente do município. Este lugar é
cheio de história, vale a pena conhece-la.
 
A direita, após atravessar o rio, encontraremos na Ile de la Cité onde fica a majestosa
Igreja de Notre Dame.
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Nesta caminhada passaremos também pela romântica ponte  Neuf, onde encontravam-se
os famosos cadeados de muitos apaixonados.  
 
É conhecer também a famosa Galeries Lafayette, lindíssima por dentro, mas o que chama
mesmo atenção é o terraço, onde temos uma vista da linda cidade de Paris e da Torre
Eiffel.
 
De la seguiremos a caminho para conhecer a indescritível Basílica de Sacré Cœur.
Essa basílica está localizada no ponto mais alto do bairro Montemartre, sendo que para
chegar até lá, será preciso subir algumas escadas.
 
 
 
 



" É possível sim conhecer os principais pontos de Paris em apenas 1 dia, e esperamos te-lo
ajudado a se programar para curtir cada cantinho que esta cidade tem a oferecer.
 
Se você deseja conhecer mais profundamente o museu do Louvre, recomendamos que você
adquira o ingresso antecipadamente e também que sua visita ao museu bem planejada." 
 
 
 

Maria Brito
Open Sea Viagens


