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Primeiro Dia

• 5:30h partida do aeroporto de 
lisboa

• 9:30h chegada a Paris

• 10:00h chegada ao alojamento, 
Auberges de Jeunesse

• Dia dedicado ao conhecimento
da cidade, visita a mercados
típicos de Paris e passeio livre 
pela zona da torre Eiffel, museu
do Louvre e Champs-Élysées.



Pont de Arts

• Mais conhecida como
ponte dos cadeados, é 
considerada uma das 
pontes mais famosas do 
mundo.

• Os casais colocam um 
cadeado em conjunto 
com os seus nomes, e 
mandam a chave dele 
para o rio.

Torre Eiffel



Mercado local Florístas típicas



Segundo Dia

• 9h00 saída do hotel
• Aproveitámos para subir o Arco 

do Triunfo e fazer algumas
compras

• Arco do Triunfo
• monumento situado no centro

da cidade de paris que foi
construído em comemoração às
vitórias militares de Napoleão
Bonaparte.

Galerias Lafayette



Terceiro Dia

• 9h00 visita ao museu do Louvre

• 14h00 visita e atividades propostas
na escola do Louvre

• École du Louvre

• Instituição de ensino superior 
localizada no palácio do Louvre. É 
dedicada ao estudo de 
arqueologia, história da arte, 
antropologia e epigrafia.



Musée du Louvre
• O Museu do Louvre, é o maior museu de arte do 

mundo e um monumento histórico do centro de 
Paris.

• Apresenta aproximadamente 38.000 objetos, 
da pré-história ao século XXI, e estão exibidos
duma área de 72.735 metros quadrados.

• Em 2017, o Louvre foi o museu de arte mais
visitado do mundo, recebendo cerca de 8 
milhões de visitantes.

“La Joconde” (retrato de Mona Lisa) é uma das 
mais famosas obras do mundo, pintada por 
Leonardo da Vinci e encontrasse no museu do 
Louvre.

Mona Lisa



Quarto Dia

• 8h00 visita guiada ao Palácio de 
Versailhes e jardins

• Palácio de Versailhes

• Começou por ser construído no 
reinado de Luís XIV, rei que 
gorvernou a França entre 1661 e 
1789.

• Considerado o maior palácio da 
época, o Palácio de Versalhes
ocupa mais de 100 hectares, 
possuindo 700 quartos, uma
galeria com 357 espelhos, um 
jardim com 700 hectáres e outras
muitas divisões.



Quinto Dia

• 9h00 visita ao museu de Orsay

• Musée d'Orsay
• Este museu chegou a ser uma

estaçao "Gare du Quai d'Orsay", 
construída para o "Chemi de Fer de 
Paris à Orléans" (caminho de ferro 
de Paris a Orleães)

• Em 1977, o governo françês
decidiu transformar a estação num 
museu.

• Inaugurado em 1986.



A Noite Estrelada,Van Gohg Safo dos Lesbos, James Pradier



Sexto Dia

• 8h30 visita ao topo da Torre 
Eiffel

• 10h00 visita à ópera Garnier

• Passeio livre

• 16h0 voo para lisboa



Torre Eiffel

• Torre Eiffel, é uma torre de ferro do 
séc. XIX situada no centro de paris.

• É o edifício mais alto da cidade, 
possui 324 metros, e é o monumento
pago mais visitado do mundo. 

• A Torre Eiffel foi construída para ser 
desmontada depois da "10° Exposition 
Universelle" em 1889, graças ao seu
sucesso o monumento foi
oficialmente adotado pela cidade que 
decidiu não desmontá-la.



Opéra Garnier

• A ópera Garnier foi construída em XIX 
durante a grande reforma da capital 
francesa orquestrada por Napoleão III e 
Borão Haussmann.

• A ópera de Garnier, era 
apenas conhecida por ópera de Paris, 
mas, após a inauguração da ópera de 
Bastilha, passou a ser chamada ópera
Garnier.

• Foi construída em estilo neobarroco, e 
um edifício considerado uma das obras-
primas do seu tempo.


