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A GIMtravel é uma empresa de serviços turísticos localizada em Lyon, na França. Fundada por brasileiros, ela atua 

no mercado de turismo francês desde 2014, oferecendo passeios guiados, visitas em torno da gastronomia 

francesa, serviços de transfers/traslados, planejamento de viagem entre vários outros serviços a brasileiros e 

turistas de outras partes do mundo. 

Em seus blogs (Descubra a França e Descubra Lyon), a empresa oferece aos seus clientes e leitores dicas de 

viagens que englobam desde a emissão de passaporte até os melhores locais para visitar em uma determinada 

região do país. 
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Cruzeiro fluvial pela França: um novo jeito de 
explorar o país 

Artigo disponível em: http://descubraafranca.com.br/cruzeiro-fluvial-pela-franca-um-novo-jeito-de-explorar-o-pais/ 
 

 

Na hora de planejar uma viagem pela França, explorar o país através das suas rodovias e ferrovias pode 
ser a escolha mais óbvia. Contudo, um cruzeiro fluvial também é uma alternativa incrível e ainda pouco 
explorada pelos turistas. 

Afinal de contas, reunindo conforto, lazer e vistas deslumbrantes, esses cruzeiros percorrem o país 
através de rotas belíssimas. Ou seja, realizar um cruzeiro fluvial pela França é uma forma de experienciar 
o país através de um ângulo bem diferente. 

Graças à diversidade do território francês, inegavelmente a variedade de itinerários é muito grande, 
possibilitando passeios para todos os gostos e estilos. Por isso, separamos informações sobre essa 
alternativa de turismo e algumas das melhores rotas para explorar o país! 

 

O que é um cruzeiro fluvial? 
 
Muitas pessoas desconhecem as diferenças entre os tradicionais cruzeiros marítimos e os cruzeiros 
fluviais. A saber, o cruzeiro marítimo é realizado no mar, enquanto o cruzeiro fluvial ocorre em rios. 

Contudo, as diferenças vão além disso: com navios de dimensões menores e número reduzidos de 
passageiros, os cruzeiros fluviais são experiências mais intimistas. Por isso, o serviço oferecido neles é 
mais exclusivo do que a experiência em transatlânticos. 

http://descubraafranca.com.br/cruzeiro-fluvial-pela-franca-um-novo-jeito-de-explorar-o-pais/
http://descubraafranca.com.br/quanto-custa-viajar-para-a-franca/
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Além disso, a rotina também é organizada de forma personalizada, proporcionando maior conforto para 
os viajantes. Ou seja, nos cruzeiros fluviais o ambiente é de calmaria, jantares românticos e familiaridade. 

 

Roteiros de cruzeiro fluvial na França 
 

 

Cruzeiro fluvial pelo Rio Sena. Foto: Pixabay 

Atravessando o Rio Sena 
 
Certamente quando o assunto é o turismo fluvial na França, um dos roteiros mais conhecidos é o que 
atravessa o Rio Sena até as praias da Normandia. Essa viagem costuma durar uma semana e abrange 
diversos pontos turísticos ricos em história e beleza. 

Primeiramente o trajeto inicia com o embarque à beira do Rio Sena diretamente em Paris. Então, através 
das águas do Sena, a rota segue para a comuna de Los Andelys, one é possível explorar o Château 
Gaillard e seus arredores. 

Em seguida, o cruzeiro continua para Le Havre, um dos locais mais importantes da Normandia. Lá, o 
viajante pode escolher o itinerário de acordo com os seus interesses. Uma ótima alternativa são as 
belíssimas praias da região, imperdíveis para os amantes da natureza. 

Logo após, o trajeto segue para Rouen, onde é possível experimentar um passeio guiado pela cultura 
medieval francesa e degustar o melhor da gastronomia da Normandia. Posteriormente, a cidade de 
Vernon é o destino. 

Só para ilustrar, nela os viajantes têm a oportunidade de conhecer a casa de Monet e os seus famosos 
jardins. Ainda, é possível explorar a beleza da natureza local através de passeios guiados de bicicleta. 
Para finalizar o dia com chave de ouro, a noite é livre para explorar a bela La Roche-Guyon. 

Já de volta às proximidades de Paris, Auvers-Sur-Oise foi a última casa de Vincent Van Gogh e também 
é uma das paradas. No caminho de volta à capital francesa também é possível explorar a energia de 
Saint-Germain-des-Près, conhecida por seus museus, livrarias e galerias. 

http://descubralyon.com.br/4-passeios-de-bike-ao-redor-de-lyon/
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Por fim, a viagem termina com um passeio pela bela cidade de Conflans, no departamento de Yvelines. 
O cruzeiro pode ser contratado pela empresa AmaWaterways e os valores iniciam em $3,099 por pessoa. 

 

Os sabores da Borgonha e Provença 
 
De maneira idêntica, mais uma alternativa para quem deseja realizar um cruzeiro fluvial na França é 
o trajeto entre Borgonha e Provença. Com oito dias de viagem, de fato é possível explorar uma das 
principais regiões vinícolas do país e de todo o continente. 

Para complementar o sabor único dos vinhos, esse cruzeiro foi criado especialmente para os amantes de 
gastronomia, pois é focado na culinária local. Inclusive, a viagem parte de Lyon, conhecida mundialmente 
por sua riqueza histórica e gastronômica. 

No dia de chegada os viajantes são transportados do aeroporto diretamente para o navio, onde são 
recebidos com um jantar digno da capital mundial da gastronomia. No início do segundo dia, o cruzeiro 
parte para explorar um ingrediente rico em sabor e elegância: as trufas. 

Dessa forma, além de conhecer uma fazenda especializada no produto, também é possível realizar um 
inesquecível passeio de bicicleta e participar de degustações. Já no dia seguinte, Belleville-sur-Saône é 
o destino para provar alguns dos vinhos mais tradicionais da região. 

Em mais um dia, duas paradas: Tain l’Hermitage, lar de inúmeras vinícolas, e Valrhona, conhecida como 
a cidade do chocolate. Logo após uma noite de descanso, o cruzeiro parte para a cidade de Avignon, 
patrimônio da UNESCO. 

Nessa cidade medieval, é possível conhecer curiosidades impressionantes da trajetória francesa e dos 
sabores da Provença. No sexto dia, o local para ser explorado é Châteauneuf-du-Pape, com um castelo 
medieval em ruínas e uma paisagem repleta de vinhedos. 

Lá, é possível aprender sobre os métodos tradicionais do cultivo de uvas e conservação de vinhos. Por 
fim, no último dia, o cruzeiro volta para Lyon e os viajantes exploram cidade com o auxílio de 
um guia conhecedor dos maiores tesouros escondidos do local. 

O passeio é oferecido pela empresa Emerald Waterways e custa cerca de $3,845 por pessoa. 

 

Cruzeiro clássico no Canal du Midi 
 
Para quem busca uma alternativa ainda mais exclusiva de cruzeiro fluvial, esse roteiro pelo Canal du 
Midi pode ser a escolha ideal. Isso porque ambientado no tradicional Hotel Barge Anjodi, a experiência é 
digna de cinema, com apenas quatro cabines exclusivas. 

Além disso, o charme da decoração clássica é o cenário ideal para explorar a história e cultura que 
envolvem o icônico Canal du Midi. O trajeto começa em Narbonne, onde os viajantes são recebidos no 
Anjodi com canapés, champagne francês e um jantar exclusivo. 

Logo depois, na manhã seguinte, é realizado um tour em Carcassonne, conhecida mundialmente por sua 
cidadela medieval. Em seguida, o roteiro segue para Capestang e seus vinhedos cercados por paisagens 
de tirar o fôlego. 

No dia seguinte, a parada em Narbonne é essencial, já que esta é a primeira cidade romana fora da Itália. 
A visita pelas construções milenares é inesquecível, especialmente para os amantes de história. 

Após uma noite de descanso, dois destinos se destacam: a bela Portiragnes e o Château Pech-Celeyran 
é explorado com direito à degustação de vinhos. O local é propriedade da família do escritor Saint-Exupéry 
há muitas gerações. 

No sexto dia é hora de explorar a cultura das vilas de Marseillan e Pezenas. Para finalizar, há uma visita 
a uma fazenda de ostras local, onde o visitante pode degustar o produto com um saboroso vinho branco. 

https://www.amawaterways.com/
https://www.emeraldwaterways.com/tours/flavours-of-burgundy-and-provence/10149
http://descubralyon.com.br/gastronomia-em-lyon/
http://descubralyon.com.br/10-bons-motivos-para-visitar-lyon-lugares-e-atividades-imperdiveis/
http://descubraafranca.com.br/guias-turisticos/
https://www.emeraldwaterways.com/
https://www.europeanwaterways.com/destination/canal-du-midi/
https://www.europeanwaterways.com/destination/canal-du-midi/
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No último dia, cada passageiro é transferido de volta para o seu local de escolha em Narbonne. Sem 
apresentar valores pré-definidos, o investimento pode ser consultado diretamente com a European 
Waterways. 

 

Explore a França pelas águas com a GIMtravel 
 
A França é realmente famosa pelos seus rios que ligam todo o país. Por isso, investir em um cruzeiro 
fluvial pode ser uma ótima experiência no país, especialmente para quem busca um roteiro diferenciado! 

Se está na dúvida de como organizar sua viagem, conte com serviços de planeamento e organização 
oferecidos pela GIMtravel. Dessa forma você garante uma viagem sem imprevistos e apenas faz as malas 
para aproveitar um cruzeiro pelos rios franceses! 

 

Enoturismo na França: dicas e vinícolas incríveis 
para visitar 

Artigo disponível em: http://descubraafranca.com.br/enoturismo-na-franca-dicas-e-vinicolas-incriveis-para-
visitar/ 

 

 

A França é um destino imperdível para os amantes de vinho. No topo da lista de produtores mundiais da 
bebida, a diversidade climática do país permite a produção de vinhos para todos os gostos e estilos. Por 
isso, o enoturismo na França atrai turistas do mundo e revela destinos incríveis para viagens! 

https://www.europeanwaterways.com/language/portuguese/
https://www.europeanwaterways.com/language/portuguese/
https://www.gimtravel.com.br/
http://descubraafranca.com.br/enoturismo-na-franca-dicas-e-vinicolas-incriveis-para-visitar/
http://descubraafranca.com.br/enoturismo-na-franca-dicas-e-vinicolas-incriveis-para-visitar/
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Para aproveitar o melhor do enoturismo do país, o primeiro passo é conhecer sobre as regiões produtoras 
de vinho e as melhores vinícolas para se visitar. Com foco no turismo, diversas delas disponibilizam 
experiências únicas para a degustação de vinhos. Além disso, você também pode conhecer um pouco 
mais sobre o processo de produção da bebida. 

Se está curioso, confira neste artigo um pouco mais sobre o enoturismo na França! 

 

Enoturismo na França: um roteiro pelas vinícolas 

francesas 
 
Nem todo mundo sabe por onde começar um roteiro de visita pelas melhores vinícolas francesas. No 
entanto, a boa notícia é que hoje em dia você pode contar com empresas como a GIMtravel, especialista 
nesse tipo passeio personalizado. Contudo, preparamos também uma lista com os destinos imperdíveis 
para quem quer viver uma experiência única de enoturismo na França. Confira: 

 

Château Pape Clément 
 
Entre as vinícolas mais antigas ainda em atuação na França, o Château Pape Clément é datado do século 
13. Localizada em Pessac-Léognan, na região de Bordeaux, a vinícola se enquadra na categoria “grand 
cru”, grupo mais requintado e exclusivo no ramo. 

Conservando um mobiliário histórico, jardins embelezados por estátuas e uma adega majestosa, o 
Château Pape Clément transporta os visitantes para séculos passados. As opções de visitas partem do 
valor de 49€ por pessoa, incluindo a degustação de cinco vinhos exclusivos. 

 

Deutz 
 
No nordeste da França, se destaca a produção de Champagne, os elegantes vinhos espumantes 
franceses. Para os amantes de vinho, uma experiência de enoturismo na França não é completa sem 
conhecer o sabor único desta gama de bebidas! 

Entre as principais vinícolas do local, a casa Deutz é uma experiência única para degustar a típica bebida 
francesa. Na entrada, os visitantes são recebidos por uma estátua do icônico cupido que tradicionalmente 
representa marca. 

No interior, corredores com velas levam os visitantes para degustar o melhor dos vinhos produzidos no 
local. Por se tratar de um ambiente reduzido, as visitas são limitadas e devem ser agendadas 
previamente. 

 

Moët & Chandon 
 
Contando com o maior vinhedo da região produtora de Champagne, a Moët & Chandon encanta turistas 
do mundo inteiro com sua beleza e grandiosidade. Isso porque ao todo, são mais de 28 km de corredores 
subterrâneos formando a adega da casa. 

Repleta de história, a vinícola foi uma das favoritas do Imperador Napoleão Bonaparte, apaixonado pela 
riqueza de aroma e sabor das bebidas produzidas no local. A Moët & Chandon disponibiliza três 
alternativas de visitas: 

▪ Autour du Grand Vintage, com o custo de 47€; 
▪ L’iconique, por 25€; 
▪ L’instant Impérial, custando 34€ e criada em homenagem ao próprio Napoleão. 

http://descubraafranca.com.br/vinhos-franceses/
https://www.gimtravel.com.br/visitas-guiadas2/
http://descubraafranca.com.br/bordeaux/
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Château La Dominique 
 
Em contraste com os cenários históricos das tradicionais vinícolas francesas, o Château La Dominique 
traz uma proposta arquitetônica diferente. Ele apresenta uma moderna estrutura quadrada com paredes 
espelhadas vermelhas e uma vista panorâmico do terraço. 

Além disso, um belíssimo restaurante com vista para os vinhedos complementa a estrutura e permite uma 
experiência única aos visitantes. Localizado em Saint-Émilion, o Château La Dominique cobra o valor de 
12€ para a visita às dependências da vinícola. Você ainda pode apreciar a degustação de dois vinhos 
produzidos no local. 

 

Château Roubine 
 
Em Provence, região sudeste da França, a produção de vinhos rosés encanta turistas nas proximidades 
das belíssimas praias da Côte d’Azur. Por isso, entre Marselha e Nice, o Château Roubine é uma das 
vinícolas mais tradicionais e bonitas para o enoturismo na França. 

Além dos vinhedos e de toda a estrutura para a produção do vinho rosé, o Château Roubine também 
possui um hotel e um espaço dedicado para exposições de arte. Toda essa estrutura transforma o local 
em um paraíso para turistas que desejam uma imersão no enoturismo francês. 

 

Château du Clos de Vougeot 
 
Nas vinícolas da Borgonha são produzidos alguns dos vinhos tintos mais tradicionais e requintados da 
França. Além disso, nessa região o Château du Clos de Vougeot chama a atenção por sua estrutura 
majestosa: um castelo utilizado por monges durante a idade média para a produção de vinho. 

Atualmente, o local deixou seu papel funcional e se transformou em um monumento histórico da região. 
Em conjunto com os vinhedos ao redor da estrutura, o Clos de Vougeot é uma parada obrigatória para 
todos os apaixonados por vinho. 

Conheça também a última tendência na França, o casamento em vinícolas. 

 

Château de Beaucastel 
 
Nas proximidades de Lyon, a região de Rhône também se destaca na produção de vinhos. Ao visitar a 
cidade é possível degustar os vinhos locais nos restaurantes tradicionais. 

Contudo, para quem busca uma experiência ainda mais completa, vinícolas como o Château de 
Beaucastel oferecem experiências inesquecíveis. Entre as casas de vinho mais premiadas da França, as 
caves históricas da propriedade da família Perrin podem ser visitadas com hora marcada. 

O Château de Beaucastel faz parte da Primum Familiae Vini (PFV), associação que reúne alguns dos 
maiores produtores de vinhos do mundo. Sem dúvida, Lyon é um dos principais destinos quando se fala 
em enoturismo na França e não pode faltar no seu roteiro! 

 

Domaine Weinbach 
 
Nas proximidades da fronteira com a Alemanha, a região da Alsácia não esconde a influência germânica 
até mesmo na produção de vinhos. No local, a produção de uvas brancas é predominante e garante 
vinhos ricos em aroma e sabor. 

http://descubraafranca.com.br/marselha-o-novo-destino-hype-do-sul-da-franca/
http://descubraafranca.com.br/casamento-na-franca/
http://descubralyon.com.br/visitar-nas-proximidades-de-lyon/
http://descubraafranca.com.br/descubra-a-alsacia-uma-franca-com-um-toque-alemao/
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Próxima a cidade de Colmar, a vinícola Domaine Weinbach aparece desde o século XVII entre as mais 
tradicionais do país, quando ainda era um mosteiro. Hoje, os vinhos brancos produzidos no local podem 
ser degustados por turistas e a bela estrutura do Domaine Weinbach está disponível para visitação. 

Château Soucherie 
 

Conhecida por reunir alguns dos castelos mais bonitos da França, a região do Vale de Loire também é 
destaque na produção de vinho branco. Um dos destaques, inclusive, é Château Soucherie, que reúne 
as estruturas de uma vinícola e um hotel nas suas dependências. 

Ou seja, você pode se hospedar com vistas magníficas para os extensos vinhedos que enfeitam a 
paisagem do local. Ainda, é possível adquirir experiências de degustação de vinho, jantares, visitas e 
diversos programas que vão além do enoturismo na França. 

 

Pratique enoturismo na França com a GIMtravel 
 
Você já percebeu que o enoturismo na França é um verdadeiro sucesso, mas agora é hora de programar 
a sua viagem! Aproveite as dicas e passeios acima e conheça uma França única e exclusiva com 
a GIMtravel. 

Elaboramos passeios e visitas sob medida acompanhados por guias em português para tornar a sua 
viagem muito mais emocionante. Além disso, em parceria com a Vititours oferecemos visitas em torno da 
gastronomia e dos vinhos franceses. Afinal de contas, é impossível pensar na França sem pensar em 
vinhos! 

Turismo na França: uma viagem para cada mês do ano 

Artigo disponível em: http://descubraafranca.com.br/turismo-na-franca/ 
 

 

http://descubraafranca.com.br/castelos-do-vale-do-loire/
https://www.gimtravel.com.br/
https://www.vititours.com/
http://descubraafranca.com.br/turismo-na-franca/
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A França é um país extremamente rico em cultura, história e beleza natural. Mas não é apenas isso: cada 
região do país tem uma cultura única, resultado da união de vários povos. Então, você pode imaginar a 
pluralidade de fazer turismo na França! 

Com essa diversidade cultural, não é surpreendente que a França tenha se tornado um dos destinos 
turísticos favoritos do continente europeu. Fazer turismo na França é uma experiência única e 
inesquecível. 

Por isso, para auxiliar os viajantes que sonham em explorar o país, separamos um roteiro com destinos 
incríveis na França para todas as épocas do ano! 

 

Turismo na França: o que visitar em cada mês do ano 
 

Janeiro 
 

A cidade escolhida para iniciar o ano é Lyon, que é conhecida como a capital da gastronomia francesa. 
Afinal, o inverno de Lyon é o cenário ideal para aproveitar a combinação de pratos tradicionais e os vinhos 
produzidos na região. 

 

Lyon, na França. Foto: Pixabay 

Durante a estação mais fria do ano, uma caminhada pelo bairro Vieux Lyon (Velha Lyon) possibilita 
apreciar a beleza arquitetônica da cidade. Além disso, você pode conhecer seus principais pontos 
turísticos e experimentar os icônicos bouchons de Lyon – restaurantes típicos da cidade. 

Já para quem busca uma experiência diferenciada, a cidade é localizada a cerca de duas horas de carro 
das belíssimas paisagens dos Alpes Franceses. Dessa forma, é possível aproveitar o frio para conhecer 
algumas das estações de esqui mais bonitas da Europa! 

http://descubralyon.com.br/gastronomia-em-lyon/
http://descubralyon.com.br/como-e-visitar-lyon-no-inverno/
http://descubralyon.com.br/vieux-lyon-conheca-o-bairro-mais-historico-de-lyon/
http://descubralyon.com.br/como-organizar-uma-viagem-para-esquiar-perto-de-lyon/


10 
 

Fevereiro 
 
Também nas proximidades dos Alpes Franceses, Annecy é o destino perfeito para aproveitar o dia dos 
namorados europeu, comemorado em 14 de fevereiro. Isso porque no inverno europeu, o frio e a neve 
transformam Annecy em um verdadeiro cenário de conto de fadas. 

 

Annecy, França. Foto: Pixabay 

Essa cidade romântica é repleta de construções medievais, ruelas e pontes antigas. Além disso, 
pequenos canais cortam as ruas, relembrando a cidade italiana de Veneza ao qual Annecy é comparada. 

No centro histórico, restaurantes aconchegantes são o cenário perfeito para terminar o dia com um jantar 
romântico. Portanto, nada melhor do que explorar Annecy e os seus encantos no inverno para o turismo 
na França! 

 

Março 
 
Para março o destino escolhido é Dijon. Localizada na região da Borgonha, a cidade é conhecida 
mundialmente por sua produção de mostarda. Contudo, os inúmeros atrativos e a beleza de Dijon 
surpreendem os turistas que visitam o lugar simplesmente pela questão gastronômica. 

http://descubralyon.com.br/annecy/
http://descubraafranca.com.br/o-inverno-frances-que-roupas-usar/
https://www.gimtravel.com.br/borgonha2/
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Borgonha, França. Foto: Pixabay 

Com mais de 2000 anos de história, a cidade possui uma arquitetura belíssima e guarda uma coleção 
impressionante de obras de arte nos seus museus. Ainda, ela está entre as principais rotas de vinho do 
país, possibilitando visitas a caves históricas e a degustação de vinhos requintados. 

Quer realizar degustações temáticas sob medida e visitas em torno dos vinhos franceses com 
especialistas no assunto? Então entre em contato com a Vititours e descubra como. 

 

Abril 
 
O início do mês de abril marca também o início da primavera. Então, nesse período, o destino ideal é o 
vilarejo de Giverny, conhecido por abrigar a casa em que Monet passou boa parte da sua vida. 

https://www.vititours.com/
http://descubralyon.com.br/lyon-na-primavera/
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Giverny, a casa e os jardins de Monet. Foto: Pixabay 

Com belíssimos jardins, o cenário florido da cidade serviu de inspiração para algumas das principais 
pinturas do artista. No mês de abril, por exemplo, a primavera garante as melhores paisagens de Giverny 
aos visitantes que optam pelo turismo na França. 

 

Maio 
 
O cenário do mês de maio é uma ótima alternativa para conhecer a charmosa Colmar, localizada na 
fronteira entre Alemanha e Suíça. Isso porque em meio à região da Alsácia, o clima de contos de fadas é 
o principal chamativo para românticos ou casais apaixonados. 

http://descubraafranca.com.br/descubra-a-alsacia-uma-franca-com-um-toque-alemao/
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Colmar, região da Alsácia na França. Foto: Pixabay 

Sem dúvida, a beleza arquitetônica da cidade chama a atenção ao reunir os aspectos mais bonitos da 
cultura francesa, suíça e alemã. Quanto ao ponto de vista histórico, a cidade é um museu à céu aberto, 
repleta de construções medievais e ruelas milenares. 

 

Junho 
 
A capital francesa é a cidade escolhida para o mês de junho! Antecedendo o início da alta temporada de 
julho e agosto, a transição entre a primavera e verão é o momento perfeito para explorar Paris. 
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Paris e a Torre Eiffel. Foto: Pixabay 

Além de garantir uma temperatura agradável para longas caminhadas e drinks à beira do rio Sena, 
também é possível aproveitar o melhor dos jardins e parques da cidade. Afinal, Paris é bonita em todas 
as estações, mas explorar suas ruas em uma bela tarde de verão é uma experiência inesquecível! 

 

Julho 
 
Em meio aos destinos de praia populares no verão europeu, a região de Provença pode parecer uma 
escolha inusitada à primeira vista. Contudo, é justamente no mês de julho que são formados os famosos 
campos de lavanda franceses. 

http://descubraafranca.com.br/paris-a-pe/
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Provença e os seus lindos campos de lavanda. Foto: Pixabay 

As paisagens repletas de flores roxas são dignas de cartões postais e o local perfeito para um piquenique 
em uma tarde de sábado. Apesar de estarem presentes em diversas cidades, Aix-en-Provence é 
considerada um dos melhores destinos para os turistas apreciarem a beleza dos campos de lavanda. 

 

Agosto 
 
Citar o verão francês e não destacar a Riviera Francesa é impensável! Conhecida por águas cristalinas e 
paisagens belíssimas, a região é o sonho para quem deseja aproveitar dias de verão com sombra e água 
fresca. 

http://descubraafranca.com.br/campos-de-lavanda/
http://descubraafranca.com.br/cotedazur/
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Riviera Francesa – sombra e água fresca! Foto: Pixabay 

Repleta de hotéis, restaurantes e eventos, Nice é uma das cidades mais visitadas pelos turistas. Além 
disso, sua icônica orla, a maior cidade da Riviera Francesa, também é um ótimo destino para a prática de 
esportes, compras e vida noturna. 

Por outro lado, para quem deseja fugir do movimento, as pequenas cidades nas proximidades podem ser 
uma ótima alternativa. Então, toda região é convidativa ao turismo na França nessa época! 

 

Setembro 
 
Carcassonne é um destino desconhecido por muitas pessoas, mas é surpreendentemente o segundo 
local mais visitado na França. Milhões de turistas visitam a região para conhecer o icônico castelo do 
século 12 e a conservada cidadela medieval conhecida como La Cité. 

https://www.gimtravel.com.br/visitas-cote/
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Carcassone, França. Foto: Pixabay 

A localização das construções históricas no topo de uma colina transforma Carcassonne em um 
verdadeiro cenário de contos de fadas. Além de ser uma viagem ao tempo, é também uma cidade com 
várias opções gastronômicas e culturais. 

 

Outubro 
 
A chegada dos dias mais frios é o momento perfeito para apreciar uma boa taça de vinho ao fim do dia. 
Por isso, a escolha de outubro não poderia ser diferente: Bordeaux é conhecida no mundo inteiro pela 
qualidade dos seus vinhos. 

http://descubraafranca.com.br/bordeaux/
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Centro histórico de Bordeaux, na França. Foto: Pixabay 

Além da temperatura, outubro também é o período em que ocorre a colheita das uvas, transformando a 
“cidade do vinho” em um cenário ainda mais inesquecível. E a cidade não é apenas vinho, pois Bordeaux 
também possui um centro histórico belíssimo, restaurantes icônicos e diversas atrações turísticas. 

 

Novembro 
 
A escolha para novembro é uma cidade repleta de história: Avignon, um destino cheio de charme na 
França. Considerada uma das cidades medievais mais incríveis da Europa, o local é conhecido como 
“Cidade dos Papas”. 

http://descubraafranca.com.br/roteiros-de-charme-na-franca/
http://descubraafranca.com.br/roteiros-de-charme-na-franca/
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Avignon, na França, a “Cidade dos Papas”. Foto: Pixabay 

Cabe ressaltar que ela ganhou esse nome por ter sido escolhida como morada por uma sequência de 
Papas no século XIV. Além da sua riqueza histórica, Avignon também é um destino imperdível para os 
fãs de arte, gastronomia e arquitetura. 

 

Dezembro 
 
O último mês do ano é reservado para o destino mais temático: Estrasburgo. Conhecida mundialmente 
por seu tradicional Mercado de Natal, a cidade é o destino perfeito para aproveitar o clima natalino do 
inverno europeu. 

http://descubraafranca.com.br/natal-na-franca/
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Entre os destinos de turismo na França está Estrasburgo, que no final de ano recebe o mercado de natal mais famoso da Europa. Foto: 
Pixabay 

Além disso, Estrasburgo fica localizada na fronteira entre França e Alemanha, reunindo o melhor da 
arquitetura, gastronomia e cultura dos dois países. Para finalizar o ano em grande estilo, conhecer 
Estrasburgo é uma escolha memorável. 

 

Curta a França o ano todo com a GIMtravel 
 
Como você viu acima, o turismo na França tem opções para o ano todo! Então, se você ainda tem dúvidas 
por onde começar a sua visita, a GIMtravel pode te ajudar! Elaboramos roteiros personalizados e 
passeios sob medida otimizar a sua viagem e torná-la inesquecível. 

Durante os passeios, você terá a companhia de um guia em português. Certamente ele atuará como 
grande facilitador dos seus passeios, traduzindo conversas e explicações sobre as atrações. 

Além disso, oferecemos serviço exclusivo de traslados / transfers do aeroporto até o hotel e também do 
hotel até os pontos turísticos. Dessa forma, você garante um tour muito mais seguro, confortável e ágil, o 
que proporciona mais tempo para incluir outras atrações em seu roteiro. 

Gostou? Então entre em contato com a GIMtravel e agende a sua viagem. Estamos prontos para te 
mostrar uma França única e exclusiva. 

 

 

 

https://www.gimtravel.com.br/
https://www.gimtravel.com.br/contact/
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10 coisas que você precisa saber antes de viajar para 
a França 

Artigo disponível em: http://descubraafranca.com.br/viajar-para-a-franca/ 

 

 

A França é um país que encanta a todos. Repleto de imponentes monumentos históricos, paisagens 
exuberantes e excelente infraestrutura turística, viajar para a França é o sonho de muitas pessoas. 

  

Entretanto, assim como todos os outros países, a França também tem suas particularidades. Dessa 
forma, conhecê-las antes de escolher o país como destino turístico pode reduzir o custo da sua viagem e 
tornar a sua experiência em solo francês ainda mais interessante. 

  

Então, para você que vai viajar para o país da Torre Eiffel pela primeira vez, preparamos uma lista 
com 10 dicas para você aproveitar ao máximo a sua viagem. 

 

10 coisas que você precisa saber antes de viajar para a 

França 
 

1) Viajar para a França: documentos necessários 
  

http://descubraafranca.com.br/viajar-para-a-franca/
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A primeira coisa que você precisa saber antes de viajar para a França é que brasileiro não precisa de 
visto para ir para lá. Os únicos documentos necessários são passaporte válido por 90 dias, comprovante 
de reservas de hotéis ou pousadas e seguro viagem. Se possível for, tenha consigo também um 
comprovante de emprego fixo no Brasil. Ele servirá como prova de que não vai à França para ficar e de 
que tem recursos financeiros para custear a viagem. 

  

2) Quando viajar para a França? 
  

 

Esteja atento às estações climáticas da França para realizar a sua viagem. Foto: Pixabay 

  

Depende do que você deseja visitar na França e da sua afinidade com climas frios ou quentes. Se você 
deseja praticar esportes de inverno em alguma das estações de esqui do país , vale a pena viajar entre 
os meses de dezembro e fevereiro, que são os meses mais frios do inverno. Algumas estações de esqui 
como Les Arcs, por exemplo, ficam abertas até abril. 

  

Agora, se você pretende visitar os floridos campos de lavanda na região de Provence, deverá viajar 
para a França entre meados de junho até fim de julho. Já se o seu objetivo for dedesfrutar das belíssimas 
praias da Côte D’Azur, o ideal que é você consiga viajar para a França entre os meses de junho e 
setembro. 

https://www.mondialtravel.com.br/?SalesAgentId=2818
http://descubraafranca.com.br/esquiar-na-franca/
http://descubraafranca.com.br/campos-de-lavanda/
http://descubraafranca.com.br/cotedazur/
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Mas, se o seu propósito ao viajar para a França for visitar os inúmeros castelos franceses, procure viajar 
em clima mais ameno, como na primavera, ou no outono. Essa é a época ideal para realizar caminhadas 
e desfrutar de cenários paisagísticos exuberantes. 

 

3) Idioma: use o bom e velho francês 
 
Apesar de ser um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, é comum, ao viajar para França,  não 
encontrar moradores que falem inglês ou espanhol. Lá, o idioma oficial é literalmente o francês e ponto 
final. 

Ainda que você não domine o idioma local, aprender ao menos algumas frases e expressões em 
francês pode ser bastante útil para a sua viagem. E não se esqueça: os franceses são muito educados. 
Então, palavrinhas simples como “bonjour” e o “merci” os deixam ainda mais gentis e receptivos. 

 

4) Fuja do tradicional 
 
Quando pensamos em viajar para a França, logo pensamos em visitar a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo 
e outros monumentos turísticos mundialmente conhecidos. No entanto, você também pode explorar uma 
França além de Paris. Crie um roteiro com outras cidades também, você não irá se arrepender. Lyon, 
capital da gastronomia e pertinho de diversas regiões vinícolas, pode ser uma boa ideia. Ou algum vilarejo 
menos conhecido na Provença? Nos peça dicas, será um prazer compartilhar nosso conhecimento com 
vocês. 

Várias empresas de turismo oferecem visitas guiadas com profissionais bilíngues, para que você possa 
conhecer o país por outros ângulos. Se desejar saber mais sobre visitas guiadas pela França, entre em 
contato com a GIMtravel. 

 

5) Gastronomia francesa 
  

 

Na França, o queijo é servido após as refeições. Foto: Flickr 

http://descubraafranca.com.br/lingua-francesa/
http://descubraafranca.com.br/lingua-francesa/
https://www.gimtravel.com.br/visitas-guiadas2/
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A gastronomia francesa é listada como patrimônio imaterial da humanidade pela UNESCO e é um 
dos grandes atrativos do país. Na França, a refeição é servida em etapas (pelo menos 5). Então, tome 
nota de algumas dicas importantes para não fazer feio nesse momento considerado sagrado pelos 
franceses : 

▪ Antepasto (ou “Amuse Bouche “) : o primeiro à ser servido é o aperitivo. Serve para estimular 
o apetite e geralmente é composto por bebidas (champagne, whisky, pastis, espumante ou 
vinhos), acompanhadas de canapés, chips, ou algum caldo; 

▪ Entrada: em seguida, é servido o prato de entrada, que consiste em alimentos mais leves dos 
que os que serão servidos no prato principal, por exemplo: alguns peixes defumados, frutos do 
mar, salada, oeuf cocotte (ovos assados), crustáceos e aves, harmonizados com vinhos; 

▪ Prato principal: geralmente é a refeição mais consistente, composta por cardápios preparados 
com carne vermelha, peixes, carne de caça ou brancas, sempre harmonizados com um vinho; 

▪ Tábua de queijos: pode parecer estranho para os brasileiros, mas a tábua de queijos na 
França não é aperitivo, como no Brasil. Lá, o prato de queijos é servido depois do prato principal 
e antes da sobremesa; 

▪ Sobremesa: esse é um momento de grande dúvida, pois várias são a opções deliciosas 
servidas pelos restaurantes franceses. Se estiver indeciso sobre qual sobremesa pedir, peça 
pelo café gourmand. Assim, você receberá um café e várias mini sobremesas oferecidas pela 
casa, podendo provar diversas opções em pequena quantidade; 

▪ Café: nessa etapa, o café pode ser acompanhado por pequenos mimos, como biscoitinhos ou 
chocolates; 

▪ Digestivo: após o café, serve-se o licor, algum álcool forte local ou conhaque. 

Conheça AQUI alguns modelos de passeios que possuem como foco a gastronomia e vinhos franceses. 

 

6) Viajar para a França: onde beber água de graça 
 

 

Fonte de água potável em parque público na França. Foto: Pixabay 

http://www.gimgourmand.com/
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Na França, o sistema de abastecimento de água é considerado exemplo mundial a ser seguido. Das 
fontes nos parques públicos às torneiras do hotel de luxo, há garantia que a água é totalmente potável. 

Nos restaurantes e demais estabelecimentos comerciais, você não precisa pagar pela água. Basta 
pedir “une carrafe d’eau, s’il vous plaît”. Com esse pedido, você será servido com água diretamente 
da torneira e de graça. 

A qualidade da água da torneira, muitas veezs é superior à da água mineral. Existe um site do governo 
que divulga publicamente as informações e permite aos moradores controlarem a qualidade da água 
que bebem. 

 

7) Hospedagens na França 
 
Hospedagens na França são relativamente caras, portanto, se quiser economizar alguns euros, é 
necessário procurar o hotel ideal com bastante antecedência. Principalmente nas épocas de férias ou 
alta temporada. Assim, você consegue ótimas acomodações por excelentes preços. 

Hospedagens próximas a estações de metrô costumam ser mais simples, e, portanto, mais em 
conta. Hostels e albergues também são ótimas opções para quem deseja ir à França sem gastar 
muito, porém eles costumam ficar localizados mais afastados dos centros turísticos do país. 

Independentemente da sua escolha de acomodação ao viajar para a França (hotel, hostel ou albergue), 
você precisa reservá-la antecipadamente, principalmente se for visitar o país em férias 
escolares, feriados e datas comemorativas. 

 

8) Seguro viagem Europeu 

 

O seguro viagem é obrigatório para entrar na Europa. Foto: Flickr 

http://descubraafranca.com.br/feriados-na-franca/
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 O seguro viagem é obrigatório para entrar na Europa e deve cobrir 30 mil euros. Ele é muito útil 
para cobrir despesas hospitalares de emergência, pois turistas não têm direito a atendimento em 
hospitais públicos na França, salvo em alguns casos restritos. 

Além da assistência médica em casos de emergência, o seguro viagem também oferece indenização 
para bagagens e documentos extraviados. O seguro também oferece cobertura para medicamentos e 
reembolso por atraso e cancelamento de voos. 

Clique aqui para cotar seu seguro de viagem. 
 

Ao longo do ano, recebemos diversos cupons promocionais, que vão até 35% de desconto, caso tenha 
interesse, entre em contato nos comentários, será um prazer compartilhar o código do desconto com 
você. 

 

9) Cartões de visitas locais 
 
Sem sombra de dúvidas perder tempo com filas ou compra de entradas é algo que pode atrapalhar seu 
dia de programa. E cada cidade da França, pois possui inúmeras atrações para todos os gostos e 
idades. 

 
A vontade será de fazer tudo, mas você precisará escolher. 
 

Para quem visita diversas atrações no mesmo dia, pode ser interessante comprar o City Card da 
cidade visitada, dando acesso à diferentes museus e transporte.Existem diferente opções dependendo 
de onde você for, informe-se. 

 
Geralmente é uma espécie de passaporte turístico que permite que você conheça as principais atrações 
da cidade (ou região) sem enfrentar longas horas nas filas das bilheterias e economize no valor total 
das entradas. Em alguns locais, clientes deste tipo de passaporte também possuem uma fila especial 
para visitar a atração, basta se informar. 

Pois, esperar longas horas nas filas para conhecer os monumentos da cidade pode ser bem cansativo e 
acabar comprometendo o fluxo da sua viagem, se você prefere cortar filas e visitar somente alguns 
monumentos, pode solicitar um serviço de conciergerie, para a compra de suas entradas. 

Como exemplo temos o Paris Museum Pass. Trata-se de um único passaporte que dá direito a 
visitar mais de cinquenta atrações da capital francesa. Entre essas atrações podemos destacar o 
Museu do Louvre, o Arco do Triunfo, a Catedral de Notre-Dame, o Palácio de Versailles e vários outros 
pontos turísticos. Exceção: Torre Eiffel. 

Geralmente eles são comercializados em aeroportos, online ou no próprio ponto turístico que você vai 
visitar. 

 

10) Conhecer a França de transporte público 
 

https://www.mondialtravel.com.br/?SalesAgentId=2818
http://descubraafranca.com.br/contato/
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Trem de alta velocidade da França (TGV). Foto: Flickr 

  

O metrô é o meio de transporte mais utilizado pelos franceses para pequenos trajetos. Ele é fácil de ser 
utilizado, mas não funciona 24 horas, então, esteja atento aos horários. Além disso, não jogue o bilhete 
fora, pois você vai precisar dele para sair da estação. E estará sujeito a uma multa se não estiver com 
ele em mãos se for controlado. 

Se precisar percorrer trechos maiores, utilize o TGV, os trens de alta velocidade da França. Apesar dos 
preços das passagens não serem os mais atrativos, esses trens percorrem vários quilômetros em 
poucas horas. Para garantir um valor razoável no TGV, é necessário comprar os tickets 
antecipadamente. Portanto, reserve-os cerva de 3 meses antes, pois depois os valores costumam subir. 

Uma dica interessante ao viajar para a França, e disponível em algumas cidades francesas, como Lyon, 
Marselha, Aix en Provence e Paris, é o trem de alta velocidade low cost OUIGO. Um pouco menos 
confortável, sem divisão de primeira e segunda classe, mas que chega ao destino com a mesma 
eficácia e velocidade. 
É possível comprar seu ticket no próprio site da SNCF. 

  

Agora que você já viu as nossas 10 dicas para viajar para a França, que tal garantir sua viagem? 
Entre em contato com a GIMtravel e conheça uma França única e exclusiva com guias brasileiros ou 
bilíngues. 

  

 

http://descubraafranca.com.br/lyon-2/
http://voyages-sncf.com/
https://www.gimtravel.com.br/contact/
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Paul Bocuse, a história do Papa da gastronomia 

Artigo disponível em: http://descubralyon.com.br/paul-bocuse/ 
 

 

Em homenagem ao aniversário de seu falecimento, 20 de janeiro de 2018, decidimos escrever sobre o 
chef de cozinha francês Paul Bocuse, mais conhecido como o Papa da gastronomia mundial. 

Mais do que um cozinheiro renomado, Bocuse foi mentor de muitos chefs da atualidade. Da mesma 
forma, ele continua sendo inspiração para muitos estudantes de gastronomia. 
Bocuse foi o inventor da nouvelle cuisine (nova cozinha, em francês).  Devido a ter sido o primeiro chef 
francês a priorizar uma cozinha simples, porém refinada. A cozinha de Bocuse dispensava os exageros 
da culinária francesa e dos seus molhos pesados, pois se utilizava de ingredientes frescos e locais. 

A maioria dos ingredientes que compunham os pratos de Bocuse eram comprados nos mercados 
de Lyon, cidade que é considerada capital da gastronomia francesa. 

Quer saber mais um pouco sobre a história desse grande cozinheiro francês? Então confira a seguir: 

 

A história do Chef Bocuse 
 
Paul Bocuse nasceu em 11 de fevereiro de 1926 na cidade de Collonges-au-Mont-d’Or, que fica 
localizada no leste da França. Filho e neto de cozinheiros, a história de amor entre o chef e a cozinha 
francesa começou quando o Bocuse tinha apenas oito anos. Porque foi com essa idade que, orientado 
por seu pai, Bocuse preparou o seu primeiro prato, uma refeição com rins de vitela. 

 
Aos 15 anos de idade, Paul Bocuse se tornou aprendiz de cozinheiro no restaurante do chef Claude 
Maret. No entanto, em 1944 o jovem chef deixou a cozinha. Na ocasião, Paul havia completado 18 
anos. Assim, ele se alistou voluntariamente nas Forças Francesas Livres para combater contra a 
Alemanha na Segunda Guerra Mundial. 

Durante o combate, Paul foi ferido à bala e tratado por soldados americanos. Devido a isso, eles lhe 
tatuaram um galo no braço esquerdo, imagem que o chef carregou até o dia da sua morte. 

http://descubralyon.com.br/paul-bocuse/
http://descubralyon.com.br/gastronomia-em-lyon/
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Durante a Segunda Guerra, Paul Bocuse foi ferido à bala e tratado por soldados americanos, que lhe tatuaram um galo no braço esquerdo. 
Foto: Brazil Journal 

Aos 20 anos e já condecorado com uma importante medalha militar francesa (a Croix de Guerre), Paul 
Bocuse retornou ao mundo da culinária. Ele retomou o seu aprendizado com Eugénie Brazier, que era 
uma renomada chef da França e que passou, então, a ser a sua mentora. 

 
No ano de 1958, Bocuse conseguiu recuperar o L’Auberge du Pont, o restaurante da família que por 
motivos adversos, precisou ser vendido. A loja foi rebatizada com seu próprio nome e em 1965 já havia 
recebido as três estrelas Michelin. Foi lá que um dos seus mais famosos pratos foi produzido. 

 

A Sopa VGE de Paul Bocuse 
 
Um dos pratos mais famosos de Bocuse é a sopa VGE, que foi criada em homenagem ao presidente 
francês Valéry Giscard d’Éstaing. A sopa é feita com trufas, foie gras em caldo de galinha e coberta 
por uma massa folhada. A refeição foi servida em um jantar especial para o presidente no Palácio do 
Eliseu.  

Na ocasião, o presidente havia homenageado Bocuse como comendador da Legião da Honra, em 
1975. O jantar rendeu a Bocuse fama, reconhecimento e muita clientela. E a partir dali, o renomado 
chef francês se dedicou a difundir a sua cozinha pelo mundo afora. 

 

O Instituto Paul Bocuse 
 

O Instituto Paul Bocuse foi criado no ano de 1990 pelo chef. O empreendimento fica localizado em 
Ecully, que é uma cidadezinha localizada próxima de Lyon, na França. Na realidade, trata-se de uma 
importante escola de gastronomia e hotelaria, que é reconhecida mundialmente. No instituto são 
oferecidos cursos de gastronomia e hotelaria com duração média de três anos.  
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Durante esse período, os alunos têm aulas de culinária francesa clássica e moderna, além de 
confeitaria e panificação. O conhecimento adquirido é colocado à prova no estágio, que é realizado 
dentro do próprio instituto. Lá, os alunos trabalham na cozinha do refeitório que serve cerca de 200 
refeições diárias para professores, funcionários e para os próprios estudantes. 

 

O Bocuse d’Or 
 
Em 1987 Paul Bocuse fundou o Bocuse d’Or, que é um campeonato mundial de culinária. O evento 
também é conhecido como as “Olimpíadas da Gastronomia” e acontece de dois em dois anos. Suas 
edições são realizadas na cidade de Lyon, na França. 

No Bocuse d’Or, participantes de 24 países competem durante dois dias. Depois de prontos, os pratos 
são avaliados pelos jurados, que podem oferecer a cada um o máximo de 100 pontos. Esses pontos 
são divididos da seguinte maneira:  40 pontos para o sabor, 20 pontos para a apresentação e 20 pontos 
para a originalidade do prato. 

Os 20 pontos restantes consideram aspectos básicos como higiene, desperdício de alimentos e trabalho 
em equipe. 
 

O concurso é importante porque promove os novos chefs no mercado gastronômico internacional. Ou 
seja, os vencedores do Bocuse d’Or já iniciam suas vidas profissionais com certo destaque no mundo 
da culinária. E isso é essencial para qualquer carreira de sucesso. 

 

O legado deixado por Paul Bocuse 
 
Dos ensinamentos de Bocuse surgiram chefs estrelados como Alain Ducasse, Jean-Georges 
Vongerichten e Daniel Boulud. E mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de trabalhar 
diretamente com o mestre da culinária, se sentem impactados pelos seus ensinamentos. 

 

Dos ensinamentos de Bocuse surgiram vários chefs estrelados, entre eles o renomado Alain Ducasse. 
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Em seus ensinamentos, além das técnicas culinárias, Bocuse também trabalhava a vida profissional e 
pessoal dos seus discípulos. 
Além disso, Paul mudou a imagem que se tinha de um chef de cozinha, movido à competição. Para 
ele, o comprometimento e o trabalho em equipe eram as palavras-chave para o sucesso. 

 
O Chef Paul Bocuse morreu no dia 20 de janeiro de 2018 na sua cidade natal enquanto dormia. Ele 
tinha 91 anos e sofria do Mal de Parkinson. Mas antes de nos deixar, Bocuse construiu um verdadeiro 
império gastronômico de reconhecimento mundial. 

 
Atualmente o Paul Bocuse Group conta com mais de 15 empreendimentos. Além do considerado o 
mais importante de toda a sua trajetória do mundo gastronômico, o L’Auberge du Pont de Collonges. 
O restaurante, que antes pertencia à família de Bocuse, foi o divisor de águas para a sua fama 
internacional.  O L’Auberge du Pont de Collonges ostenta as 3 estrelas Michelin até os dias de hoje. 

E você, o que acha de conhecer pessoalmente o L’Auberge du Pont de Collonges ou o Instituto Paul 
Bocuse na França? 

Os guias em português da GIMtravel poderão guiá-lo para uma experiência gastronômica incrível pela 
terra de um dos maiores nomes da culinária mundial. 

Não perca tempo, entre em contato conosco e agende já a sua visita! 

 

 

Conheça a Cité Internationale de la Gastronomie de 
Lyon 

Artigo disponível em: http://descubralyon.com.br/conheca-a-cite-internationale-de-la-gastronomie-de-lyon/ 
 

 

Além de ser uma das principais cidades da França, Lyon também se destaca mundialmente por um fator 
especial: a gastronomia. Sem dúvida, é uma cidade com muitos sabores únicos, chefs famosos e 

https://www.gimtravel.com.br/contact/
http://descubralyon.com.br/conheca-a-cite-internationale-de-la-gastronomie-de-lyon/
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restaurantes típicos que encantam qualquer turista! Agora, há também a Cidade da Gastronomia, ou Cité 
Internationale de la Gastronomie de Lyon. 

Essa nova atração é um ponto cultural inaugurado em outubro de 2019 e promete movimentar ainda mais 
a capital gastronômica da França. Mas, por ser uma atração nova, saber sobre o seu funcionamento é a 
melhor maneira de conhecê-la sem erro. Acompanhe. 

 

Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon: um novo 

point cultural 
 
A Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon não é apenas um prédio histórico com muito para mostrar. 
Trata-se, na realidade, de um novo pedaço da cidade dedicado inteiramente à gastronomia. Para 
começar, ele está localizado no edifício do Grand Hôtel-Dieu e abre 362 dias por ano. A proposta é 
justamente de transformá-lo em uma atração mundial da gastronomia francesa. 

 

Grand Hôtel-Dieu 
 
A Cidade Internacional da Gastronomia de Lyon foi idealizada a partir do projeto de restauro do Grand 
Hôtel-Dieu, que em outra época abrigou um antigo hospital durante séculos. Além de ser um prédio 
emblemático na cidade, o Grand Hôtel-Dieu também oferece uma estrutura única e capaz de atender a 
demanda da Cidade da Gastronomia de Lyon. 

 

Cidade Internacional da Gastronomia de Lyon. Foto: @citegastronomielyon 

http://descubralyon.com.br/gastronomia-em-lyon/
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O prédio estava em fechado desde 2010 e o trabalho de restauração foi realizado pela Eiffage e contou 
com o apoio do governo municipal e também da região. Cabe ressaltar que ao todo são 8.000 m² entre 
as galerias, pátio e os jardins do terreno. 

E o interior abriga muito mais do que se imagina! Isso porque nele estão o Hotel Intercontinental e também 
restaurantes, salões, centro de convenções, escritórios e até mesmo moradias. 

A importância história do prédio é antiga, datando da época medieval. Porém, ele foi modificado ao longo 
dos anos, mesmo sem perder sua importância para Lyon. Inclusive, em 1450 chegou a ser o hospital mais 
importante da França e hoje ganhou um novo significado graças ao projeto que o transforma na casa da 
Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon! 

 

Museu La Cité 
 
Explorar os cinco sentidos através da gastronomia. Essa é a ideia do Museu La Cité, que se divide em 
várias zonas: 

▪ Exposições permanentes; 
▪ Atlas Mundial de Gastronomia; 
▪ Sala de jogos gastro; 
▪ Exposições temporárias; 
▪ Espaço gastronômico; 
▪ Showcooking e culinária; 
▪ Atividades e eventos; 
▪ Gastrolab; 
▪ Cafeteria Le Cellier. 

A ideia é que cada um deles ofereça uma programação diferenciada de atividades que contarão com 
profissionais como chefs internacionais e cozinheiros do próprio museu. No showcooking, por exemplo, 
será uma oportunidade para conhecer as receitas de perto e até mesmo participar de oficinas. 

Já o GastroLab é uma incubadora de empresas na Cidade Internacional da Gastronomia. O objetivo é 
apoiar jovens que tenham projetos ligados à área de nutrição. Ainda, é possível aproveitar um café na 
cafeteria do local, a Le Cellier. 

Além disso, se você estiver a visitar a Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon com crianças, há um 
espaço totalmente dedicado a elas. Isso porque na sala de jogos gastro, os pequenos entram em um 
mundo de experimentação da culinária francesa através de atividades bem divertidas. 

 

Sala de jogos gastro. Foto: Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon 
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As exposições permanentes também buscam valorizar a importância da gastronomia local. Além disso, 
um detalhe único é o atrativo principal: um piano de cozinha do renomado chef francês Paul Bocuse. 
Enquanto isso, no Atlas Mundial de Gastronomia é possível viajar pela gastronomia mundial a partir de 
experiências interativas e muito conhecimento! 

 

 

Exposição permanente. Foto: citegastronomielyon 

Complexo 
 

Além de toda estrutura da Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon, o complexo do Grand Hôtel-
Dieu conta com belos jardins e o Intercontinental Hotel, que funciona lá desde 2018. São 144 quartos no 
hotel cinco estrelas, além de boutiques, centro de convenções e muito mais. 

No total, o projeto da Cidade Internacional custou cerca de 20 milhões de euros. Além de preservar boa 
parte da arquitetura original, a ideal foi modernizar o espaço interno para que os visitantes possam viajar 
pela gastronomia e cultura francesa. 

 

Conheça a Cité Internationale de la Gastronomie de 

Lyon com a GIMtravel 
 
Se você está se perguntando se é possível conhecer a Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon, a 
resposta é positiva. Porém, para ter acesso a ela e aos seus programas é preciso se preparar com 
antecedência. Isso porque apesar de nova, já está sendo muito procurada. 

Para isso é importante conhecer os detalhes do funcionamento, pois cada espaço possui um horário 
diferente. As exposições, por exemplo, abrem das 10h às 19h. Quanto às tarifas, os valores são os 
seguintes: 

http://descubralyon.com.br/paul-bocuse/
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▪ Inteira: 12€; 
▪ Reduzida: 8€; 
▪ Especial: 3€. 

A visita é gratuita para menores de cinco anos. Já as experiências de degustação custam 12€, mas 
também possuem alguns horários específicos. 

A melhor forma de desvendar todos os detalhes da Cidade da Gastronomia de Lyon é contando com um 
tour personalizado e guias bilíngues, um serviço oferecido pela GIMtravel. 

Através da VitiTours a GIMtravel leva você para “Comer como um local”, incluindo visitas divididas em 
Alta Gastronomia, Piquenique Gastronômico e Tour Gourmet. 

Mas por que contar com guias para conhecer a gastronomia em Lyon? Porque acredite, a cidade tem 
muito para oferecer! 

Os guias têm experiência local e permitem que você conheça os pontos exatos da cidade onde pode ter 
experiências únicas. E a Cidade da Gastronomia de Lyon é apenas um desses exemplos! 

 

Uma França muito além de Paris 
 
Não se esqueça de que a França vai muito além de Paris! Inclusive, esse é o principal objetivo da 
GIMtravel, mostrar aos seus clientes uma França única e exclusiva, fora dos circuitos tradicionais. 

Para que isso seja possível, a empresa, especializada em serviços turísticos na França, oferece passeios 
e visitas personalizadas, de acordo com o perfil de cada viajante. Além disso, a GIMtravel ainda garante 
as melhores experiências gastronômicas pelo país, em restaurantes, caves e em points culturais como a 
Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon. 

E ainda tem muito mais: você pode tornar a sua visita à Cidade da Gastronomia de Lyon muito mais 
positiva ao ser acompanhado (a) por um guia em português. Isso porque ele atua como facilitador caso 
você não domine a língua francesa, traduzindo conversas e explicações para que você não perca nada 
de interessante. 

Quer fazer algo diferente? Um passeio único, sair do convencional? Então Descubra a França com a 
GIMtravel. Entre em contato conosco e obtenha um orçamento personalizado. 

 

 
 
 

 

 

 

https://www.gimtravel.com.br/
https://gimgourmand.webnode.com/
https://www.gimtravel.com.br/visitas-guiadas2/
https://www.gimtravel.com.br/visitas-guiadas2/
http://descubraafranca.com.br/lingua-francesa/
http://descubralyon.com.br/contato/
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Onde tirar as melhores fotos em Lyon 

Artigo disponível em: http://descubralyon.com.br/onde-tirar-as-melhores-fotos-em-lyon/ 
 

 

Além de ser considerada capital mundial da gastronomia, Lyon também é uma cidade que encanta a 
todos por seus vários monumentos históricos e por suas peculiaridades. A cidade, inclusive, possui pontos 
de interesses capazes de render excelentes cliques. Dessa forma você garante aquele belo quadro para 
a sua sala de estar ou várias curtidas nas redes sociais após compartilhar os melhores momentos da sua 
viagem com os amigos. Quer saber onde tirar as melhores fotos em Lyon? Então acompanhe as 
nossas dicas a seguir: 

 

 

Onde tirar as melhores fotos em Lyon 
 

 

1) Parque de la Tête d’Or 
  

http://descubralyon.com.br/onde-tirar-as-melhores-fotos-em-lyon/
http://descubralyon.com.br/gastronomia-em-lyon/
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Parque de la Tête d’Or, Lyon – França. Foto: Pixabay 

  

É claro que não poderíamos começar este artigo sem mencionar la Tête d’Or, o maior parque natural de 
Lyon. Isso porque em uma área de 117 hectares são ofertadas paisagens incríveis, compostas por várias 
espécies de plantas, lagos e animais. 

  

Sem sombra de dúvidas o Parque de la Tête d’Or é a nossa recomendação número um de onde tirar as 
melhores fotos em Lyon.  Principalmente se estiver a visitar a cidade na primavera, estação em que 
o parque fica adornado por flores, que colorem ainda mais o local e garantem cliques perfeitos. 

  

Quer garantir os melhores cliques no parque la Tête d’Or? Então entre em contato com a GIMtravel e 
faça uma visita guiada com profissionais bilíngues. Além de falarem português, eles atuam como 
facilitadores, pois traduzem conversas e levam você para conhecer locais que muita das vezes só os 
próprios franceses conhecem. 

  

2) Basílica Notre Dame de Fourvière 
  

http://descubralyon.com.br/lyon-na-primavera/
https://www.gimtravel.com.br/contact/
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Da Basílica de Fourvière o visitante tem uma das vistas panorâmicas da França mais bonitas. Foto: Flickr 

 

Esse é outro destino que não poderia passar despercebido por nós. Isso porque a Basílica de Notre Dame 
de Fourvière é considerada cartão postal de Lyon e fica no topo de uma colina. Construída em 1192 em 
devoção à Virgem Maria, Notre Dame de Fourvière oferece aos seus visitantes uma das vistas 
panorâmicas da França mais bonitas. 

Conhecida internacionalmente como um ponto de referência para cristãos, a basílica possui entrada 
gratuita, o que favorece ainda mais o seu passeio. Além disso, ela fica pertinho do Teatro Galo Romano, 
outro ponto turístico da cidade que rende ótimos cliques! 

 

3) Teatro Galo Romano 
  

http://descubraafranca.com.br/vistas-panoramicas-da-franca/
http://descubraafranca.com.br/vistas-panoramicas-da-franca/
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O Teatro Galo Romano é listado como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Foto: Flickr 

  

Depois de explorar a beleza da Basílica de Notre Dame, dirija-se até o Teatro Galo-Romano (Théâtre 
antique de Fourvière), que fica localizado na mesma colina. Construído entre os séculos XII e XV a.C e 
listado como Patrimônio Mundial pela UNESCO, o Teatro Galo Romano é formado por ruínas históricas 
que podem perfeitamente servir de plano de fundo para as suas fotos de viagem. 

  

Além de ser uma de nossas indicações de onde tirar as melhores fotos em Lyon, o Théâtre Antique de 
Fourvière  também faz parte de um complexo arqueológico. Assim, ele reúne em um único lugar um teatro 
menor, o Odeon e o Templo de Cibele, deusa da beleza e fertilidade. 

  

Ainda, vale ressaltar que o Teatro Galo Romano abriga o Nuits de Fourvière, um dos grandes festivais 
culturais de Lyon, que geralmente acontece no mês de julho.  Durante o evento, as arquibancadas de 
pedra do Teatro Galo Romano ficam completamente lotadas! Quer saber como participar do Nuits de 
Fourvière? Então clique aqui e obtenha maiores informações. 

  

4) A escadaria Prunelle 
  

http://descubralyon.com.br/eventos-em-lyon/
http://descubralyon.com.br/eventos-em-lyon/
https://www.gimtravel.com.br/contact/
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A escadaria Prunelle é uma das mais bonitas intervenções urbanas realizadas em escadas. Foto: HappyCurio 

  

Localizada nas encostas da Croix-Rousse, a escadaria Prunelle é uma das mais bonitas intervenções 
urbanas realizadas em escadas.  Sob o comando de Genaro Lopez (um artista visual) e com a 
participação da empresa Zolpan, moradores do bairro colocaram as mãos na massa e conseguiram um 
trabalho único, capaz de levar cores e alegria para a localidade. 

 Se você está procurando onde tirar as melhores fotos em Lyon, saiba que este é o lugar perfeito! 
Contudo, a nossa recomendação é que você consiga enquadrar em sua foto toda a escadaria, para 
recordar posteriormente – e na íntegra – do melhor desse trabalho voluntário e maravilhoso! 

  

5) Jardim de Rosa Mir 
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Construído entre os anos de 1957 a 1983, o Jardim de Rosa Mir é todo feito de pedras e conchas. Foto: Rosa Mir 

Um jardim de 400 m² feito de pedras e de conchas. Não, você não leu errado. Esse é o Jardim de Rosa 
Mir, construído entre os anos de 1957 a 1983 pelo Sr. Jules Senis, um refugiado maçom da Guerra Civil 
Espanhola. O local, que é classificado como monumento histórico desde 1987, foi dedicado à mãe do Sr. 
Senis, a Sra. Rosa Mir. 

Localizado em Croix-Rousse, o jardim possui mais de cinco mil espécies de plantas e fica aberto ao 
púbico do início de abril a fim de outubro.  Contudo, só é possível visitar esse lugar tão inusitado aos 
sábados das 14h às 18h. E embora a visita seja gratuita, o acesso ao Jardim de Rosa Mir é limitado a 15 
visitantes.  Que tal conhecer a história desse verdadeiro tesouro localizado em Lyon com guias em 
português? Então entre em contato com a GIMtravel e saiba como. 

 

6) Passerelle du Collège 
  

 

https://www.gimtravel.com.br/contact/
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Localizada sobre o Rio Ródano, a Passerelle du Collège é mais uma de nossas recomendações de onde tirar as melhores fotos em Lyon. Foto: 
Flickr 

Construída no ano de 1845, a Passerelle du Collège (Ponte da Faculdade, em francês) é mais uma de 
nossas recomendações de onde tirar as melhores fotos em Lyon. Localizada sobre o Rio Ródano, a 
ponte oferece tanto aos fotógrafos amadores quanto aos profissionais cliques perfeitos. 

  

Embora permita um visual incrível de Lyon durante o dia, é ao entardecer que a Passerelle du Collège se 
transforma em um verdadeiro ponto turístico. Isso porque a ponte fica iluminada, o que destaca ainda 
mais a sua bela estrutura sobre as águas do Ródano. 

 

7) Les Muses de l’Opéra 
  

 

Les Muses de l’Opéra combina a expertise gastronômica de Lyon com uma bela vista da cidade. Foto: @operadelyon 
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Recentemente criamos um artigo sobre os melhores rooftops em Lyon. Nele, você conheceu um 
pouquinho do Les Muses de l’Opéra (As Musas da Ópera, em francês). Trata-se de um restaurante bar 
panorâmico localizado no sétimo andar do Edifício Opera de Lyon. Dessa forma, o estabelecimento 
combina a expertise gastronômica de Lyon com uma bela vista da cidade. 

  

Isso porque o terraço oferece uma visão panorâmica dos telhados da cidade. Assim, enquanto degusta 
uma iguaria local o visitante também pode contemplar – do alto – monumentos históricos como a Câmara 
Municipal e a Basílica de Fourvière. 

 

Saiba onde tirar as melhores fotos em Lyon com a 

GIMtravel 
  

Se depois das nossas dicas acima você ainda estiver com dúvidas sobre onde tirar as melhores fotos 
em Lyon, entre em contato com a GIMtravel. Somos uma empresa especializada em viagens turísticas 
pela França e também estamos localizados em Lyon. 

 Dessa forma, podemos oferecer a você e a seus familiares ou amigos uma experiência única pela cidade. 
Além disso, tudo é feito sob orientação de guias locais que conhecem cada cantinho dessa magnífica 
cidade. Ainda, temos serviços de transfer e elaboramos roteiros e visitas sob medida. Assim você pode 
descobrir uma França única e exclusiva, fora dos circuitos tradicionais.  Gostou? Então entre em contato 
com a GIMtravel e agende a sua visita. 

 
 

Rooftops em Lyon: onde admirar a cidade por 
diferentes ângulos 

Artigo disponível em: http://descubralyon.com.br/rooftops-em-lyon/ 
 

 

http://descubralyon.com.br/rooftops-em-lyon/
https://www.gimtravel.com.br/contact/
https://www.gimtravel.com.br/contact/
https://www.gimtravel.com.br/contact/
http://descubralyon.com.br/rooftops-em-lyon/
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Pensando em visitar Lyon no verão? Então não perca a oportunidade de saborear o melhor da 
gastronomia local em um dos seus rooftops.  Além de proporcionarem momentos únicos de lazer, 
os rooftops em Lyon também permitem curtir uma vista deslumbrante da terceira maior cidade da 
França. Veja a seguir os melhores terraços de Lyon para você curtir os dias ensolarados na cidade com 
os amigos e familiares: 

 

O que é um rooftop? 
  

Talvez a palavra rooftop lhe pareça estranha no primeiro momento, porém, ela possui um conceito bem 
fácil de ser compreendido. Na realidade, rooftop nada mais é do que um terraço localizado em um andar 
alto de um edifício.  Projetados ou modificados para se tornarem verdadeiras áreas de lazer, eles 
proporcionam momentos inesquecíveis com os amigos ou familiares. 

  

Enquanto alguns abrigam restaurantes, outros possuem bares e até mesmo boates. E independente do 
seu perfil de turista, visitar um rooftop no verão é sempre uma boa pedida. Afinal de contas, desses 
locais obtêm-se vistas panorâmicas dos locais onde estão instalados. Dessa forma, eles garantem cliques 
perfeitos e ótimos momentos de descontração. 

 

5 rooftops em Lyon que você precisa conhecer 
  

1. Les Terrasses de Lyon 
  

 

Les Terrasses de Lyon fica localizado em um hotel que antes abrigava um convento. Foto: Relais & Chateaux 

  

http://descubralyon.com.br/visitar-lyon-no-verao/
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Com um nome bem sugestivo (Os Terraços de Lyon), já dá para imaginar a proposta do estabelecimento, 
não é mesmo? Trata-se de um restaurante gourmet localizado no Hotel Villa Florentine, local onde 
funcionava um convento construído no século XVII. 

  

Sob o comando do Chef David Delsart, o restaurante serve o melhor da culinária francesa em um terraço 
com vista panorâmica da cidade. Les Terrasses de Lyon fica localizado na colina de Fourvière, no 
seguinte endereço: 25 Montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon. 

 

2. Les Terrasses Saint-Pierre 
  

 

Les Terrasses de Saint-Pierre é um dos rooftops em Lyon que permitem combinar cultura com gastronomia. Foto: Musée des Beaux-Arts de 
Lyon 

  

Localizado no coração de Lyon, o Terraços de Saint-Pierre é mais uma opção para saborear as delícias 
de Lyon a céu aberto. Ele fica localizado no primeiro andar do Museu de Belas Artes da cidade, sob o 
seguinte endereço: 20 Place des Terreaux, 69001 Lyon. 

  

O Terraços de Saint-Pierre serve desde sucos e aperitivos até refeições completas. Dessa forma, ele 
permite que o visitante do museu tenha uma experiência única, uma perfeita combinação de cultura, 
gastronomia e contato com a natureza. Les Terrasses de Saint-Pierre pode ser acessado através do 
jardim do museu e serve pratos que custam entre 9 a 26 euros. 
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3. Le Sucre 
  

 

O Le Sucre é um dos rooftops em Lyon mais animados. Foto: @lesucrelyon 

  

Embora tenha um nome doce (O Açúcar, em português), Le Sucre está longe de ser um ambiente calmo. 
Muito pelo contrário, trata-se de um dos rooftops em Lyon mais badalados e animados, um verdadeiro 
point cultural da cidade. Isso porque o local oferece, durante o ano todo, um bar a céu aberto, clubes, 
shows, conferências e vários outros eventos. 

  

O centro cultural Le Sucre fica localizado na 50 Quai Rambaud, 69002 Lyon – França. Ele funciona de 
sexta a domingo, em horários diferentes. 
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4. Les Muses de l’Opéra 
  

 

Les Muses de l’Opéra fica localizado no sétimo andar do Edifício Opera de Lyon. Foto: Opera Lyon 

 

Esse é um dos rooftops em Lyon ideal para uma pausa para um lanche após um concerto ou uma 
apresentação de balé. Localizado no sétimo andar do Edifício Opera de Lyon, pertinho do famoso Hôtel 
de Ville,  Les Muses de l’Opéra (As Musas da Ópera, em francês) é um restaurante bar panorâmico que 
combina a expertise gastronômica de Lyon com uma bela vista da cidade. 

 

Les Muses de l’Opéra fica localizado no seguinte endereço: 1 Place de La Comédie 69001 – Lyon. O 
restaurante funciona durante todo o verão, de segunda a sábado das 18:30 às 23:30. Portanto, se você 
pretende visitar Lyon durante a estação, essa é uma ótima pedida. No local é possível encontrar tábuas 
de queijo e autênticos vinhos franceses, que podem ser degustados sob o clima ameno do verão europeu. 

 

5. La Maison Nô 
  

http://descubralyon.com.br/visitar-lyon-no-verao/
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Sob o comando do Chef Edouard Deplus, La Maison Nô serve o melhor da gastronomia francesa em seu terraço durante o verão. Foto: 
Maison Nô 

Localizado no Presqu’île de Lyon, La Maison Nô é um hotel 4 estrelas, que durante o verão abre as portas 
do seu terraço para receber visitantes de todas as partes do mundo. Mais um dos rooftops em Lyon que 
proporcionam encontros agradáveis e vistas imperdíveis da cidade. 

 
Ele fica localizado no último andar do hotel e sob o comando do Chef Edouard Deplus oferece o melhor 
da gastronomia francesa. Enquanto degustam pratos feitos com ingredientes locais e sazonais, os 
clientes podem contemplar – de cima – monumentos como as torres sineiras da Prefeitura e a Capela 
Trinity, por exemplo. 

La Maison Nô fica localizado na 11 Rue du Bât d’Argent 69001 –  Lyon. 

 

Uma alternativa interessante, o Barco Ayers Rock 
  



49 
 

 

O barco-bar Ayres-Rock, em Lyon. Foto: Ayers Rock 

  

Certamente você já ouviu falar que as margens do Rio Rhône viram um verdadeiro ponto de encontro 
durante o verão em Lyon, certo? Mas já se imaginou curtindo o pôr do sol a bordo de um barco-bar? 

  

Essa é a proposta do Ayers Rock, um barco que fica ancorado na região e oferece música, coquetéis e 
pratos a base de carne e frutos do mar aos seus clientes. Sem dúvidas é uma ótima opção para curtir o 
verão em Lyon em boa companhia. 

 

Conheça os rooftops em Lyon com a GIMtravel 
  

Agora que você já conhece alguns dos rooftops em Lyon, que tal ter uma experiência gastronômica em 
torno da culinária francesa? Então conte com a GIMtravel. Somos uma empresa especializada em visitas 
turísticas da França, e estamos localizados em Lyon. Por sermos locais, somos capazes de oferecer um 
verdadeiro food tour na cidade com guias em português. 

  

Só quem conhece muito bem a cidade pode levá-lo até aquele restaurante secreto ou até a melhor cave. 
Ainda, indicar pratos preparados com o produto local do momento, que tornarão a sua refeição ainda mais 
especial. Gostou? Então conheça uma França única e exclusiva conosco, entre hoje mesmo em contato 
e agende a sua viagem. 
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