
"Top Things To Do in Paris"

Travelers flock from all over the world to experience Paris' legendary atmosphere. Soak in it as you wander the banks of the Seine, feel it as you

admire the paintings in the Louvre and appreciate it as you pass by its many iconic landmarks and museums.
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10 Localizações indicadas 

 by ToucanWings   

Palácio de Versalhes 

"O Paço do Rei do Sol"

Cansado de Paris, o rei do Sol (Luís XIV, que gostava de comparar-se a

Apolo, deus de arte, a paz e do Sol) contratou o arquitecto Louis le Vau e

Jules Hardouin para construir o chatêau de Versalhes em 1668, no

pequeno campo de caça do seu pai. O palácio transformou-se no maior da

Europa, acomodando mais de 20.000 nobres de uma só vez. Charles Le

Brun, o pintor, projetou seus interiores cujo os pontos principais são os

quartos reais (Royal Apartments) e a sala de espelhos (Hall of the Mirrors).

O grande Trianon datado de 1687 e o pequeno Trianon (1762) também

constituem o parque. Esse primeiro, construído em pedra e mármore,

alojou a amante de Luís XIV, enquanto este último, uma pequena casa

senhorial, foi a casa da amante de Luís XV.

 +33 1 30 83 78 00  en.chateauversailles.fr/  Place d'Armes, Versailles

 by marcosantiago   

Museu do Louvre 

"A Casa da Monalisa e do Vênus de Milo"

Apenas algumas pessoas sabem que o terceiro maior museu do mundo

servia como a principal residência dos reis franceses e imperadores por

seis séculos. A velha fortaleza foi erguida em 1190 sob o reinado de Filipe

Augusto para proteger o reino da invasão das tribos do norte (os Vikings).

Durante o século XIV, o palácio foi estendido pelo Charles V e tornou-se

pela primeira vez a sede da residência real. As maiores mudanças no

palácio original foram efetuadas sob as ordens do rei François I. A

medieval Grosse Tour foi destruída e substituída por um sumptuoso

palácio, ainda considerado uma obra-prima da arquitectura renascentista.

Em 1594, Henri IV decidiu construir uma passagem entre o Palácio do

Louvre e o Palácio Tuileries, ainda conhecido como o "Grande Galeria". O

"Cour Carrée" foi parte de um vasto programa conduzido sob Luís XIII e

Luís XIV para embelezar a residência do rei e é um símbolo do período

clássico. Depois da mudança de Luís XIV para Versailles, o Louvre teve

um período estático. A mais recente construcção é a pirâmide de vidro

erguido por Leoh Ming Pei sob as ordens do então presidente Mitterrand,

que hoje serve como a principal entrada para o museu. Com 35.000 peças

e uma superfície de cerca de 69.000 metros quadrados, o Louvre não

pode ser visitado num só dia. O museu compreende oito departamentos.

Além da famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci e da Festa de casamento

em Caná do Veronese, ainda pode ver as pinturas do renacimento italiano

tais como (Tiziano, Rafael, etc.), ou as obras dos pintores holandeses

como Rubens, Van Eyck, bem como a Lacemaker do Vermeer. Dicas

importantes: Seja paciente e compre os seus ingresos pela Internet,

evitando as longas filas. Venha também à noite para ver as pirâmides

iluminadas.

 +33 1 40 20 50 50  www.louvre.fr/en  info@louvre.fr  Rue de Rivoli, Place du

Carrousel, Paris
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Musée d'Orsay 

"Os Amantes de Arte Devem Visitar"

Quase 2,5 milhões visitantes todos os anos vêm para ver a maior colecção

do mundo de arte impressionista, localizado no esplêndido Museu

d'Orsay. O edifício em si, chamadoGare d'Orsay, foi construído para a

Feira do Mundo de 1900. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi utilizado

para acolher prisioneiros libertados. Uma vez que a estação de trem (a

Gare) caiu em desuso e o hotel adjacente encerrou suas atividades em

1973, o edifício foi ameaçado de demolição. No entanto, decidiu-se mudar

a função do edifício que passaria a abrigar a colecção de arte da segunda

metade do século 19. Foi inaugurado em 1986 sob o governo de François

Mitterrand. A principal galeria do andar térreo, de 138 metros de largura e

de 32 metros de altura é uma lembrança da história do edifício. Entre as

principais obras desta galeria estão os escandalosos Enterrement à

Ornans, de Gustave Courbet e os Glaneuses, de Jean-François Millet. Fãs

do impressionismo deverão ir directamente ao 5º andar, e olhar entre as

galerias de 29 a 48, onde estão as obras dos maiores mestres do gênero.

As artes decorativas estão localizadas nos andares debaixo, que vale a

pena ser visitado especialmente pela impressionante colecção de Art

Nouveau. Também não esqueça de conferir o belo Hotel Le Bellechasse,

que está a uma curta distância a pé daqui.

 +33 1 40 49 48 14  www.musee-orsay.fr  1 Rue de la Légion d'Honneur, Paris

 by nuno_lopes   

Torre Eiffel 

"Symbol of Paris"

Underneath the glaze of the Parisian sky, the Eiffel Tower captures the

dazzling spirit of its French capital. A magnificent wrought iron lattice

tower that was originally built as an entrance to the 1889 World's Fair, the

tower was designed by Gustave Eiffel after his inspiration was fueled by

the pyramidal form of Egypt's historic landmarks. This comparison was

met with ardent disapproval from several eminent Frenchmen before the

tower came to be the celebrated global icon that it is known as today. At a

stunning height of 324 meters (1,063 feet), the Eiffel Tower dominates the

skyline as the city's tallest, and the country's second-tallest freestanding

structure. Its majestic form sports three shades – darkest at the lowest

level and colored in a light contrast as the tower ambles up to the top – an

illusory mechanism adopted so as to complement its surroundings. The

Eiffel Tower is one of the most winning sights in all of France, and even

after more than a century, people continue to extol this monumental

symbol of architectural beauty.

 +33 892 70 12 39  www.toureiffel.paris/fr  5 Avenue Anatole France, Champ de

Mars, Paris
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Le Jardin du Luxembourg 

"Um dos Parques Favoritos de Paris"

O terreno onde o jardim de Luxemburgo e o Palais du Luxembourg ficam

era originalmente um acampamento romano. Em 1927 o Chartreux ordem

religiosa comprou o terreno para construir um monastério, e

posteriormente a princesa Marie de Médicis construiu o paço em 1615.

Este é um dos favoritos jardins parisienses, sensível e muito popular entre

estudantes e moradores do quartier latin em Paris. As crianças podem

andar nos pôneis, brincar e navegar com barquinhos no lago octogonal. É

um lugar muito querido e utilizado como ponto de encontros.

 +33 1 40 71 75 60  en.parisinfo.com/paris-museum-mo

nument/71393/Jardin-du-

Luxembourg

 Le Jardin du Luxembourg, Paris
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Arco do Triunfo 

"Carrossel Mágica"

O arco é um lugar de memórias, eventos actuais e celebrações. A lista dos

mortos seguramente vai tocar-lhe. E os carros que andam em volta do

monumento vão te assustar. Estando em linha recta entre o Louvre e o

Grande Arche de la Défense o monumento liga o passado ao presente e

oferece umas vistas impressionantes. É um verdadeiro marco de 50

metros de altura e 45 metros de largura. Paris não seria Paris sem isto!

 +33 1 55 37 73 77  www.paris-arc-de-triomphe.fr  Place Charles de Gaulle, Paris

 by Adriano Aurelio Araujo

from Campinas, Brasil   

Basílica do Coração Sagrado 

"Byzantine Basilica"

The Romano-Byzantine Sacre Coeur Basilica overlooks Montmartre, one

of Paris's most picturesque districts. Its distinctive travertine stone dome

rises up over the rooftops, allowing visitors to the basilica the perfect

vantage point from which to survey the city. Within Basilica of the Sacred

Heart of Jesus, often called Sacré-Cœur, visitors will find several

interesting sites, including a mosaic of Christ, an elegant organ

constructed by Aristide Cavaillé-Coll, and a crypt. Commissioned by the

Catholic Church, construction began in 1875 under the watchful eye of

architect Paul Abadie, and was finally completed in 1914.

 +33 1 53 41 89 00  www.sacre-coeur-

montmartre.com/

 basilique@sacre-coeur-

montmartre.com

 35 rue du Chevalier de la

Barre, Paris

 by Michael D. Hill Jr.   

Sainte-Chapelle 

"House of Holy Relics"

Located in the centre of the city within the Palais de Justice complex on

the Île de la Cite, the Sainte-Chapelle (Holy Chapel) is a small Gothic

chapel constructed in the Rayonnant style. Built by King Louis IX from

1238-1244, the chapel housed holy relics from the Passion believed to be

Jesus' Crown of Thorns and a piece of the True Cross. These items were

purchased from the Byzantine emperor Baldwin II in 1239 for a huge sum

of 135,000 Livres (the church cost 40,000 livres to build) due to the King's

desire to elevate France as the leader of Western Christianity. The Sainte-

Chapelle provides visitors with a spectacular visual experience since the

entire upper tier of the chapel is surrounded by enormous stained glass

windows.

 +33 1 53 40 60 80  www.sainte-chapelle.fr  8 Boulevard du Palais, Paris

 by Josh Hallett   

Avenida dos Campos Elíseos 

"Bela Avenida numa Belíssima Cidade"

Com dois quilômetros de extensão e repleta de árvores, a Champs-

Elysees tornou-se como o centro oficial de festividades e desfiles oficiais.

É uma espécie de imã para turistas e multidões que gostam de passar

suas noites percorrendo a pitoresca avenida. Os diversos cinemas, cafés e

restaurantes convidam os visitantes a descansar suas pernas por algumas

horas, depois de ser muito cansado por ter andado entre as lojas de

marca, os bancos e embaixadas situadas em suas redondezas. A avenida

foi originalmente criada em 1667 pelo jardineiro de Luís XIV, com a

intenção de melhorar a vista do Jardin des Tuileries A avenida foi

implementada no final do século 18 para ligar o Place de la Concorde ao

Arco do Triunfo.

 +33 1 47 23 54 37  www.champselysees.org/  Avenue des Champs-Élysées, Paris
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Panthéon 

"Igreja ou Cripta Neoclássica"

Construída entre 1764 e 1790, este impressionante edifício foi

encomendado pelo rei Luís XV em homenagem a Saint-Genevieve a

benfeitora de Paris, que o havia curada de uma estranha doença. A obra

foi finalizada depois da revolução francesa e foi transformada num

mausoléu para os grandes homens franceses. Hoje os visitantes admiram

este exemplo da arquitectura neoclássica, lugar de descanso de famosos

escritores e filósofos tais como Emile Zola, Victor Hugo, Jean-Jaques

Rosseau, Voltaire, os cientistas Pierre e Marie Curie e André Malraux, um

ministro na época do general de Gaulle. A arquitectura da fachada é

reconhecidamente inspirada no Panteão romano. A cúpula de 83 metros

de altura parece como a cúpula da Catedral de São Paulo em Londres

bem como da capela Invalides também em Paris. O monumento localizado

na entrada das tumbas, é uma homenagem a Diderot e é incrivelmente

belo, foi decorada por afrescos de Saint-Genevieve.

 +33 1 44 32 18 01  www.paris-pantheon.fr  Place du Panthéon, Paris
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