
os agentes do setor de turismo parisiense estão 
preparados para receber você em plena tranquilidade

Os consultores da Oficina de Turismo de Paris estão à disposição para atender você no ponto de informações  
aberto de segunda-feira a sábado, das 10:00 às 18:00, 29 rue de Rivoli, 75004 Paris.

Medidas sanitárias implementadas para receber você com as melhores condições: limite de 30 pessoas no interior do ponto de informações; 
dispensadores de álcool gel na entrada; uso obrigatório de máscara; balcão de atendimento com parede de vidro.

chegada a paris 

 Segurança sanitária reforçada a bordo  
dos aviões, particularmente nos voos da Air France

 Medição de temperatura na chegada

 Limpeza minuciosa dos espaços comuns

 Marcações no chão para respeitar o distanciamento

meus deslocamentos  
em paris 

 Cumprimento do distanciamento físico,  
a bordo e nas estações de trem

 2.000 pessoas encarregadas da desinfecção das  
estações de trem e dos meios de transporte públicos

 Uso obrigatório de máscara nas estações,  
nos trens e em táxis

 Cuidado com a segurança dos passageiros  
nos táxis parisienses (pagamento sem contato,  
carro com parede de vidro reservável em G7.fr)

paris sustentável 
 Descoberta alternativa dos bairros  

parisienses, passeios originais

 1.000 km de ciclovias em Paris

 Limpeza regular e cuidadosa  
das bicicletas self-service 

minha hospedagem  
em paris 

 Condições flexíveis para reservas  
e cancelamentos

 Um ponto de contato do protocolo  
sanitário e equipes treinadas na adoção  
dos gestos-barreira

 Limpeza minuciosa e diária  
dos estabelecimentos

 Interações físicas limitadas (check-in  
e check-out online, parede de proteção, 
pagamento sem contato)

vou a restaurantes em paris 
 Distância mínima de 1 metro entre as mesas

 Cardápios de utilização única

 Uso obrigatório de máscara na sala e na cozinha

 Limite de 10 pessoas por mesa

meus passeios e eventos em paris 
 Reservas online e ingressos eletrônicos para limitar as interações

 Ausência de vestiários, álcool gel disponível

 Uso recomendado de máscara ao longo de todo o passeio

 Respeito do distanciamento físico facilitado pela sinalização

 Sistema de contagem para controlar os fluxos e as capacidades  
de atendimento

 Limpeza mais frequente, em conformidade com as novas normas  
sanitárias (a cada 2 ou 4 horas)

 Atividades individuais, para duas pessoas, famílias ou pequenos grupos


