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Em 2019, Paris seduz e inspira! Cada vez mais acolhedora, inovadora, verde e animada, esta 
capital do século XXI brilha e transforma-se. A agenda cultural é seu primeiro atrativo: expo-
sições-eventos, inauguração de novos espaços de prestígio ou insólitos… Com seus museus e 
bares trendy, suas galerias de a�e e hotéis design, seus monumentos emblemáticos e renoma-
dos restaurantes, Paris é mais do que nunca uma capital de múltiplas facetas, marcante e que 
não cansa de surpreender parisienses e visitantes.

UM CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPETACULAR. Acontecem diariamente em Paris cerca de 300 even-
tos. Entre os encontros incontornáveis, que marcam o ritmo do ano, estão a Festa da Música, a 
Noite dos Museus, os Dias do Património, os fogos de a�ifício do 14 de julho, Paris Plages e a Noite 
Branca, sem esquecer as iluminações de Natal e o réveillon nos Campos Elísios. 

Em 2019, Paris acolherá exposições prestigiosas, tão icónicas como ecléticas: Bonnard, Vuillard e 
Maurice Denis serão atrações no Museu do Luxemburgo por ocasião da exposição  “Les Nabis et le 
décor”, Leonardo de Vinci tem lugar de honra no Museu do Louvre, “La Collection Cou�auld” atrairá 
os amantes de a�e à Fundação Vui�on, tal como Be�he Morisot e Degas no Museu d’Orsay; a 
exposição Tutankhamon, na Grande Halle de la Ville�e, garante uma imersão na História, e a mos-
tra intitulada «Électro - De Kra¦werk à Da¦ Punk » fará dançar a Philharmonie. Os apreciadores 
de a�e moderna e contemporânea têm também encontro marcado com a�istas internacionais 
de primeiro plano — Bacon e Boltanski no Centre Pompidou — e não faltarão às incontornáveis 
Fiac e A� Paris A� Fair. As exposições estivais redobram os esforços para captar um novo público, 
tendo em perspetiva, este ano, “Picasso–Calder” no Museu Picasso-Paris e “Paris Romantique” no 
Petit Palais. Na primavera, os amantes de moda irão desfilar no MAD - Museu de A�es Decorativas, 
para admirar a exposição dedicada aos Anos 60, antes da tão aguardada reabe�ura, no final do 
ano, do Palais Galliera. Os aficionados do estilo terão opo�unidade de visitar a Paris Design Week,  
a Maison & Objet, les Puces du Design e os Designer’s Days. 

PARISINFO.com, o site de referência do turismo parisiense, acompanha os visitantes na 
organização da sua estadia em Paris. Ferramenta indispensável para a programação da 
estadia, o site apresenta todos os eventos imprescindíveis. 

A gastronomia será celebrada nos festivais Fooding et Omnivore, nas operações « Goût de / Good 
France », «Tous au restaurant» ou ainda «Taste of Paris» (degustação de pratos com assinatura), 
que alimentam o calendário dos gourmets.

Ao longo do ano, grandes encontros espo�ivos farão vibrar os espectadores: os Internacionais 
de Ténis em França em Roland-Garros, a chegada do Tour de France em bicicleta, os prémios de 
Diana e da América – no novíssimo hipódromo de Longchamp – a maratona de Paris, e ainda o 
Grande Prémio de Paris de Fórmula E… Paris é uma anfitriã incontornável dos grandes eventos 
espo�ivos, contando este ano com o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino (de 7 de junho 
a 17 de julho), com um preliminar festivo do Campeonato do Mundo de Râguebi 2023 e com os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão em 2024. Paris não se poupa a esforços para acolher 
competições espo�ivas e adeptos nas melhores condições: depois do AccorHotels Arena (que é 
também palco de espetáculos e conce�os), o Parque dos Príncipes concluiu recentemente a sua 
renovação e o Paris La Défense Arena de Nanterre foi inaugurado no final de 2017.

Entre as numerosas exposições abe�as aos profissionais e ao público em geral, destacam-se a 
Feira Internacional da Agricultura (fevereiro), a Japan Expo (julho) e a Feira do Chocolate (outu-
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bro), sem esquecer o Salão Internacional do Ar e do Espaço (Paris Air Show, no Bourget, de 17 a 23 
de junho) ou ainda o salão Vivatech (maio) que coloca a capital na vanguarda da inovação.

UMA ATRATIVIDADE SEMPRE RENOVADA. Novos espaços culturais contribuem todos os anos para 
alimentar o fascínio pela capital. Em 2018, foi inaugurada a Fundação Lafaye�e Anticipations, 
no Marais, e o Atelier des Lumières — que, em 2019, irá consagrar uma exposição a Vincent Van 
Gogh — tendo o Jardin d’Acclimatation e o Museu de Cluny reabe�o as suas po�as após renovação. 
Durante os últimos cinco anos, Paris enriqueceu a sua ofe�a cultural e de lazer com a inauguração 
da Fundação Louis Vui�on e da Philharmonie de Paris e ainda com a renovação do Museu Picasso-
Paris e da Monnaie de Paris, rebatizada 11 Conti. Enquanto se prepara para descobrir a Coleção 
Pinault na Bourse de Commerce remodelada por Tadao Ando, Paris irá celebrar, em 2019, os 350 
anos da Ópera de Paris, o 130e aniversário da Torre Eiffel e do Moulin Rouge, o 30e aniversário da 
Pirâmide do Louvre…

Se a 7ª a�e está tradicionalmente ligada à Cidade Luz — são incontáveis os filmes e séries televi-
sivas rodados na capital —, 2018 cumpriu as suas promessas com a estreia de blockbusters como 
Missão Impossível 6 e Monstros Fantásticos 2. À semelhança de Amélie Poulain ou Midnight in 
Paris, estes longas-metragens inspiram a estadia dos visitantes que percorrem a cidade e os seus 
cenários de cinema a céu abe�o, seguindo os passos de atores e cenas míticos.

A atratividade de Paris também é garantida pela qualidade e diversidade dos seus espaços, muito 
apreciados pelos organizadores de eventos profissionais. Capital mundial dos congressos, Paris 
é um destino privilegiado para a realização de salões e eventos empresariais. A cidade adquire 
novas infraestruturas determinantes, como o Paris Convention Centre, o maior centro de con-
gressos da Europa, na Po�e de Versailles (72 000 m², até 35 000 pa�icipantes), onde terá lugar a 
edição de 2019 do ESC, um dos principais congressos de cardiologia. Prossegue a grande obra de 
modernização do Parque de Exposições da Po�e de Versailles, um equipamento de nova geração 
cuja inauguração está prevista para 2024, graças ao trabalho de numerosos arquitetos de pres-
tígio associados a esta metamoÂose. Em 2018, foi igualmente inaugurado um novo Palais des 
Congrès, no centro do Polo económico de Paris Saclay. No sector dos eventos, novos espaços pri-
vatizáveis de conceito inovador vêm enriquecer regularmente a ofe�a. Por iniciativa de Viparis e 
para completar este dispositivo, a cidade criou uma incubadora de sta�-ups, o Paris Event Booster, 
dedicado aos encontros profissionais e ao mercado dos eventos.

O Bureau des Congrès de l’Office de Tourisme de Paris realiza anualmente um estudo 
que regista e analisa os congressos realizados nos espaços da Île-de-France. Com 1.110 
congressos em 2017, a atratividade do destino aumenta todos os anos.

UMA ARTE DE VIVER ÚNICA. No sector da hotelaria, a capacidade de acolhimento e a diversidade dos 
estabelecimentos parisienses aumentam cada vez mais. Os hotéis topo de gama que contribuem 
para a reputação da capital rivalizam em inventividade para seduzir a clientela. Entre os estabeleci-
mentos de luxo recentemente renovados, contam-se o Lutetia, hotel emblemático da rive gauche, e 
o Fouquet’s Barrière, que acabam de revelar os seus novos universos. A capital dispõe de um número 
sempre crescente de hotéis inovadores, surpreendentes e temáticos, que oferecem novas experiên-
cias de estadia: vale citar o hotel Armance, o Brach Paris, o hotel Alfred Sommier, a Maison Astor e 
os hotéis 25hours e Okko Gare de l’Est, que contribuem para a renovação da imagem da cidade. Os 
alojamentos para jovens – como o hotel Meininger, previsto para o verão de 2019 – nã ficam atrás e 
rivalizam em argumentos, tanto em termos de design como de orçamento, para seduzir uma nova 
geração de viajantes.

No campo gastronómico, os chefes propõem uma culinária e espaços cada vez mais criativos — 
de Hélène Darroze, com Jòia, a Thierry Marx, com Marxito, passando por Alain Ducasse, que depois 
de se ter distinguido em Versalhes, elegeu o rio Sena, onde instalou o seu Ducasse sur Seine. 
Beaupassage inaugura o conceito de food cou� no centro do 7º arrondissement e concentra 
novos espaços de prestígio. O sucesso da tendência bistronomia (pubs gastronómicos) é indiscu-
tível e as abe�uras multiplicam-se. Estes novos espaços especializados em sabores autênticos e 
em produtos da região favorecem os circuitos cu�os. Os workshops culinários das grandes escolas 
e as visitas gastronómicas temáticas registam um sucesso crescente. As tentações da street food 
revisitada são irresistíveis, numa esquina da rua ou no emblemático Ground Control (na gare de 
Lyon ou nos Campos Elísios). Compa�ilhamos o interesse crescente pelos restaurantes locavores, 
sem esquecer os mercados de bairro e as suas convidativas bancas.
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Paris afirma-se, ainda e sempre, como a capital da moda, do luxo… e do shopping! Em especial 
durante as Fashion Weeks, é claro, mas também durante os incontornáveis saldos de inverno e de 
verão, em janeiro e em julho. Ao longo de todo o ano, as abe�uras de flagships, lojas efémeras e 
outras manifestações seduzem os amantes da moda, sempre em busca de novidades. É possível 
comprar mesmo ao domingo, graças à abe�ura do comércio nas 10 zonas turísticas internacionais 
(Haussmann, le Marais, os Campos Elísios, Montma�re, Saint-Germain-des-Prés…). Em termos de 
novidade, o Carrousel du Louvre ganhou uma nova cara; o Forum des Halles apresenta-se reno-
vado, la Vallée Village abre novas lojas. A Grande Épicerie inaugurou um novo espaço na rua de 
Passy e a Eataly lança-se no Marais. O Printemps criou um novo espaço inteiramente dedicado à 
gastronomia, nos 7º e 8º andares do seu estabelecimento principal, com um restaurante no ter-
raço. Aguarda-se a reabe�ura da mercearia de luxo Hédiard, e a instalação das Galeries Lafaye�e 
nos Campos Elísios. O grande armazém do boulevard Haussmann desenvolvem os seus workshops 
para prolongar a experiência parisiense. Por sua vez, o BHV Marais confirma o seu estatuto de 
po�a de entrada do bairro, propondo novos serviços e novas marcas. As marcas internacionais de 
grande prestígio implantam-se em espaços cada vez mais elegantes, que rivalizam na ofe�a de 
serviços. Bairros e lojas desafiam os códigos para propor uma ofe�a diversificada, que seduz os 
fãs dos criadores, os amantes da moda vintage, os adeptos do French touch ou os entusiastas da 
inspiração étnica.

UMA INTENSA VIDA FESTIVA E NOTURNA. O estilo parisiense é uma mistura de géneros e épocas 
que satisfaz todos os gostos. Dos tradicionais cabarés, sinônimo de glamour, aos clubes trendy, 
passando por locais mais atípicos ou por espaços incontornáveis de noites efémeras, os códi-
gos da noite multiplicam-se. Os notívagos elegem o 153 pelos seus coquetéis, o Rosa sur Seine, o 
Balrock, o Perchoir, o Point Ephémère, a Clairière, a Bellevilloise, o Divan du Monde e o Bridge pelas 
suas noites febris, ou ainda a sala Pleyel e a sua nova programação, sem esquecer Docks en Seine 
e as míticas salas de jazz parisienses. A festa invade lugares cada vez mais originais (Wanderlust, 
Yoyo, Badaboum…) ao passo que as coletividades (WATO, Surprize) redobram de originalidade 
para organizar noites inesquecíveis. Sem esquecer os grandes espetáculos da cena musical e 
os festivais de prestígio (Rock en Seine, We Love Green, Technoparade, Solidays, Lollapalooza…). 
Destaque: a Quinzaine des fie�és (Quinzena do Orgulho Gay), que terá em 2019 a sua 4ª edição, 
coloca em evidência iniciativas das associações que lutam pelos direitos das pessoas LGBTIQ, num 
ambiente extremamente convivial. Os estabelecimentos gay & lesbian-friendly são numerosos e 
oferecem uma programação variada, confirmando o título de capital LGBT-friendly atribuído a 
Paris pela associação Gay Travel.

Paris apresenta o seu show e convida-o para o espetáculo: l’Office du Tourisme organiza 
todos os anos a operação «Showtime in Paris», durante a qual 25 salas de espetáculo 
míticas oferecem um lugar gratuito por cada lugar comprado.

UM DESTINO ECO-RESPONSÁVEL E ABERTO A TODOS. Além dos seus 490 parques e jardins, Paris 
dispõe de impo�antes trunfos ecológicos que os turistas têm ocasião de experimentar. São pri-
vilegiados os meios de circulação ecológicos e coletivos: corredores de bus, extensão do elétrico 
parisiense, desenvolvimento das redes de bicicletas e patinetes self-service, criação de novas 
ciclovias para atingir o objetivo de 15% de deslocações em bicicleta até 2020, 16 linhas de um 
metropolitano muito eficiente… A circulação pedonal nas margens do Sena com a criação do 
Parque Rives de Seine e a transformação da Praça da República respondem igualmente a esta 
nova visão mais verde e dinâmica. A Praça da Nação será remodelada com este mesmo espírito, 
tal como a emblemática Praça da Bastilha que, na sua inauguração, abrirá ao público a pa�e 
inferior da Colonne de Juillet. 

O sector hoteleiro parisiense está cada vez mais envolvido em iniciativas eco-responsáveis 
— cerca de 470 estabelecimentos assinaram a «Ca�a para uma alojamento sustentável 
em Paris» de l’Office de Tourisme e a classificação ecológica avança.

Paris apresenta-se igualmente como destino para todos, adaptada à maioria e acessível às pes-
soas com deficiência. As iniciativas multiplicam-se e a ofe�a é cada vez mais rica. Entre os espa-
ços recentemente abe�os ou renovados, podemos citar o MAD – Museu de A�es Decorativas, o 
Panteão, a Philharmonie de Paris, o Museu Rodin ou a Monnaie de Paris, que propõem visitas e ati-
vidades acessíveis. E os locais, cujas condicionantes arquitetónicas ou patrimoniais não permitem 
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uma acessibilidade integral, possuem equipamentos que permitem uma visita vi�ual ou propõem 
adaptações específicas — como, por exemplo, o Museu da Vida Romântica.

E para os visitantes desejosos de mudança e de autenticidade, nunca foi tão fácil identificar-se 
com um habitante para ter a experiência da a�e de viver «à parisiense». 

E AMANHÃ? Além de célebre pelo seu património, a cidade vem tornando-se um dos destinos 
preferidos dos geeks e de outros turistas 2.0. No conjunto do sector turístico, multiplicam-se as 
iniciativas que propõem aos visitantes experiências e serviços inovadores e lúdicos — projetos 
desenvolvidos sobretudo no âmbito do Welcome City Lab, primeira incubadora de sta�-ups turís-
ticas do mundo. Esta nova ofe�a inclui desde o assistente rececionista, que descobre os melhores 
endereços parisienses, como a City Helpline, até aos guias especializados em shoppings direcio-
nados para ce�as nacionalidades, passando pelo armazenamento de bagagem ou as apps para 
encontrar um terraço ao sol ou um bar convivial nas proximidades, como The Bar Corner.

A cidade expande diariamente os limites do seu território. Cria pontes com os concelhos limítro-
fes, graças à extensão da rede de transpo�es coletivos (prolongamento da linha de metro 14 ou 
da linha de ELÉTRICO T3). A Grande Paris desenvolve assim uma ofe�a complementar, alternativa 
e eclética, própria para seduzir um público que já conhece bem os atrativos da capital: o Marché 
aux Puces de Paris Saint-Ouen, a Sainte-Chapelle renovada do castelo de Vincennes, o percurso 
street a� de Montreuil em Ivry, o Mac Val em Vitry… sem esquecer Pantin, prestes a tornar-se «a 
nova Brooklyn». 

Para ilustrar a extensão do território parisiense, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 
terão lugar em dois perímetros principais: Seine-Saint-Denis, nas po�as de Paris, com o Estádio 
de França — onde decorrerão as provas de atletismo e natação— e o centro da capital, com as 
margens do Sena e os seus célebres monumentos. Grande desafio para a capital, o evento cons-
titui mais um argumento, para a concretização do Grand Paris Express, o maior projeto europeu 
de transpo�e urbano.

Paris, destino de city break por excelência, tem muito mais a oferecer além do seu centro
 histórico. As ofe�as culturais e festivas multiplicam-se para seduzir os visitantes em busca
 de originalidade. Informações e bilheteira: www.exploreparis.com

As ambições urbanísticas e arquitetónicas da capital traduzem-se em impo�antes realizações, 
como o novo Palácio de Justiça, no bairro de Batignolles revisitado. Um dinamismo que está tam-
bém patente em Réinventer Paris 1 e 2, concursos para projetos urbanos inovadores que mobi-
lizam grandes nomes da arquitetura e, por conseguinte, os parisienses, que neles veem a pre-
figuração da cidade do futuro. Inovação, diversidade e pluridisciplinaridade serão as bases dos 
próximos projetos que irão modelar a capital, tanto em altura (construções sobre as pontes e 
sobre o boulevard Périphérique) como nas áreas subterrâneas (túneis, estacionamentos…). Entre 
os mais aguardados, conta-se a metamoÂose da Po�a Maillot, com os projetos “Mille arbres” e a 
“La Ville Multistrate”. Objetivo desta obra: ceder uma pa�e da praça aos peões e facilitar a circu-
lação não motorizada entre Paris e Neuilly-sur-Seine. A plantação de 1.000 árvores de espécies 
variadas constitui um desafio arquitetónico e pa�icipa na melhoria do ar e no desenvolvimento 
da biodiversidade. 
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PARIS EM NÚMEROS

NÚMEROS CHAVE DO TURISMO PARISIENSE
• 2 aeropo�os: primeiro hub europeu; 6 estações de trem internacionais

• 1h25 Paris – Bruxelas

• 2h15 Paris – Londres

• 4h Paris – Frankfu�

• 6h25 Paris – Barcelona

• Mais de 119.000 qua�os de hotel – 7.000 qua�os suplementares até 2020 

• 297 estações de metropolitano; 13 minutos para atravessar Paris

Pelos seus preços atrativos

• 1 sanduíche: 5 €/ 1 croissant: 1 €

• 1 café: 2 €/ 1 menu: 15 €

• 1 bilhete de metro: 1,90 €

• Mais de 20 museus gratuitos

Pelo património

• 37 pontes

• 10.100 toneladas de aço na torre Eiffel

• 490 parques e jardins

• 2.000 espécies animais

• 6.500 anos de história

Pela cultura

• 200 estátuas e vasos no Jardim das Tulherias

• 36.000 obras expostas no Louvre

• 200 igrejas

• 12 milhões de visitantes em Notre-Dame

• 15.000 pessoas desfilam diariamente em 
frente da Gioconda

Pelos eventos

• Mais de 300 por dia 

• 1,3 milhão de pessoas nas ruas durante a 
Noite Branca

• 1 milhão de pontos de luz nos Campos Elísios 
durante as iluminações de Natal

Pelo lazer

• 450 representações por ano na Ópera de 
Paris 

• 500 filmes em ca�az por dia

• 5.800 restaurantes

• 100 pa�idas de cruzeiros por dia

Pelas tendências

• 25.000 a�istas instalados em Paris

• Mais de 10 filmagens diárias em Paris e 5.000 
locais utilizados em cenários

• 100 países representados nos salões de moda

• 37 frescos no percurso street a� no 13o 
arrondissement

Pelas compras

• 17.500 lojas, 4 grandes armazéns

• 12 %: montante dos benefícios fiscais para os 
visitantes não europeus

• 82 dias de saldos por ano

Pelas reuniões de negócios

• 1.110 congressos registados em 2017

• 15 centros de congressos e exposições

• Mais de 600.000 m2 de área de exposição

 

PORQUÊ ESCOLHER PARIS?
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O DEPARTAMENTO DE TURISMO  
E  CONGRESSOS DE PARIS

Primeiro destino turístico do mundo, Paris seduz tanto pelo seu património clássico como pelo 
seu espírito tendência. L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris oferece-lhe as chaves da 
capital.

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris foi criado em 1971 por iniciativa conjunta da Cidade 
de Paris e da Câmara de Comércio e Indústria de Paris. Tem por missão acolher e informar os visi-
tantes, promover os trunfos da capital, em França e no exterior, e acompanhar os profissionais do 
turismo parisiense.

UM FACILITADOR DA ESTADIA
Postos de informação

• Mais de 500.000 visitantes acolhidos anualmente nos 2 novos postos de informação situados no 
endereço 29 rue de Rivoli, no Hôtel de Ville (Câmara Municipal) de Paris, e na Gare du Nord (em 
frente das chegadas internacionais)

• 1,2 milhão de mapas-guias em 10 línguas e cerca de 350.000 guias gerais gratuitos, em francês e 
inglês: Paris le City guide, Paris Visites guidées, Paris accessible

MÍDIA ONLINE

• PARISINFO.com, o site da internet destinado ao público em geral, registou 16,3 milhões de entra-
das e 12 milhões de usuários em 2018 (4 sites principais em francês, inglês, espanhol e alemão; 7 
mini-sites em italiano, po�uguês, holandês, russo, chinês japonês e coreano)

• «Paris je t’aime» nas redes sociais (no final de 2018): 
Facebook : 425.000 seguidores — Twi�er : 341.000 seguidos — Instagram : 490.000 seguidores

• Bonjour Paris, newsle�er mensal, em francês e inglês (80.000 assinantes)

LOJA ONLINE

O site e-commerce de l’Office de Tourisme (em seis línguas) propõe mais de uma centena de 
produtos turísticos: city pass, museus e monumentos, cruzeiros no Sena, excursões, parques de 
atrações, transpo�es, cabarés, espetáculos…

Paris Passlib’ : o city pass oficial do destino inclui cruzeiro, autocarro panorâmico, 
transpo�e ilimitado, acesso a mais de 60 museus e monumentos e à torre Eiffel (opcional).
Disponível em versão Mini, 2, 3 ou 5 dias, para Criança, Jovem e Adulto.

UM CENTRO DE RECURSOS PROFISSIONAIS
• PRESSE.PARISINFO.com, o site da Internet dedicado à imprensa

• 1 dossiê informativo completo «Paris 2019» incluindo:

- 2 dossiês «A�e e Cultura» em francês e inglês

- 6 dossiês «A�e de Viver» disponíveis em várias línguas

- 3 dossiês «Paris em Todas as Estações» em francês e inglês

- 4 dossiês « Paris à Medida» em francês e inglês 

• 1 fototeca em francês, inglês, espanhol e alemão: mais de 5.000 fotografias de alta definição que 
refletem a diversidade do destino, para ilustrar a�igos, brochuras sites da internet

• CONVENTION.PARISINFO.com, o site da Internet dedicado aos profissionais 

• ParisNews, newsle�er mensal BtoB, em francês e inglês (20.000 assinantes)

• What’s up in Paris, brochura anual de inspiração (4.000 exemplares)

• Meeting in Paris, guia destinado aos organizadores de eventos (3.000 exemplares)

• @ParisCVB, a conta Twi�er profissiona
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CONTACTO 

  +33 (0) 1 49 52 53 27 

  press@parisinfo.com

  h�p://pro.photos.parisinfo.com/

INQUÉRITOS E ESTUDOS
O Observatório Económico do Turismo Parisiense recolhe e analisa informação estatística que 
permite descrever a atividade turística. Tem por missão identificar e acompanhar as novas 
tendências do turismo em Paris e realizar pesquisas que proporcionam aos profissionais um 
posicionamento central no seu sector e lhes permitem dar uma melhor resposta à procura.



«ARTE E CULTURA» «ARTE DE VIVER»

«PARIS EM TODAS AS ESTAÇÕES»

«PARIS À MEDIDA»




