
Pacotes para Paris: dicas essenciais para montar a sua 
viagem dos sonhos! 
 
Romântica, elegante, cosmopolita, rica em beleza e cultura. Isso é Paris, o charme de suas 
ruas e avenidas convidam para os pacotes para Paris, uma cidades mais encantadoras do 
planeta onde você poderá descobrir em cada pequeno café, caminhando pela arborizada e 
pulsante Champs Elysées ou passeando pelas riquezas do Louvre, porque a cidade luz é 
um dos cenários multiculturais mais visitados e um dos epicentros da moda e das 
tendências contemporâneas. 
 
Por reunir a cultura clássica e contemporânea na mesma cidade, o turismo em Paris é 
ideal para todos os perfis de viajantes, oferecendo desde compras nas famosas grifes 
francesas até passeios nos cafés descolados e charmosas livrarias. A cidade é inesquecível 
para visitantes de todas as idades e estilos. 
 
A capital da França é efervescente, dona de um conjunto arquitetônico grandioso e lugares 
inesquecíveis. Os passeios em Paris incluem ícones como a Ópera Garnier e seus 
magníficos espetáculos de dança e música, os Jardins de Luxemburgo, o parque La 
Villette e outros tantos destinos que você precisa conhecer.  
 
Os pacotes Flytour são ideais para conhecer a cidade. Você terá toda a assistência e dicas 
para Paris, sugestão de roteiros e hospedagem em hotéis de diversas categorias. Os 
voos para Paris são oferecidos por muitas companhias aéreas o ano todo e permitem 
flexibilidade em sua viagem. 
 
Paris te espera com as luzes acesas. Solicite sua cotação! 
 

Atrações em Paris 
 
• Torre Eiffel - Um dos monumentos mais famosos do mundo e símbolo de Paris, a torre tem 
mais de 130 anos de idade e é parada obrigatória para o viajante. 
• Arco do Triunfo - Datado de 1806, esse belíssimo monumento foi construído a pedido de 
Napoleão Bonaparte e testemunhou fatos cruciais da história da França.  
• Museu do Louvre - O belo palácio do Museu do Louvre abriga a famosa Mona Lisa, de 
Leonardo da Vinci, entre outros ícones da arte. 
• Catedral de Notre Dame - A catedral gótica fica no marco zero da cidade e rende belas 
fotos em seu topo. 

Hotéis em Paris 
Decidir onde ficar em Paris pode não ser uma tarefa fácil. Por isso, a Flytour oferece 
pacotes com acomodações para todos os gostos e estilos. Os bairros mais populares para 



hospedagem em Paris são Châtelet e Louvre, Marais, Quartier Latin, Montmartre, entre 
outros. Faça sua cotação com os melhores hotéis em Paris! 

Transporte em Paris 
Por ser uma metrópole e centro turístico, o que não falta são opções de transporte em 
Paris para o viajante. A cidade é divida em 20 regiões administrativas, as chamados 
arrondissements, que podem ser exploradas com o metrô de Paris, trens RER, táxi ou 
traslados turísticos. Para sua comodidade, os pacotes Flytour podem incluir traslados entre 
aeroporto e hotel. 
 
Nossos pacotes estão em alta o ano inteiro. Com opções de destinos para diversão, 
passeios românticos, aventura e natureza, suas férias com a Flytour serão inesquecíveis. 
 
Faça sua cotação e boa viagem! 
 
 
 

 


