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Cidade mítica, Paris oferece suas várias faces para todos os tipos de estadias. A oferta 

de hotelaria da capital francesa evolui rapidamente, com novos endereços todos os 

meses e instalações totalmente reformadas; uma adaptação contínua às expectativas e 

necessidades dos seus visitantes. Cidade criadora de tendências, cidade de cultura, de 

história e de sonhos, as acomodações parisienses oferecem a cada um a Paris preferida. 

Com mais de 2 020 hotéis aprovados na grande Paris, ou seja, mais de 119 mil quartos e 

mais de 150 residências turísticas, 3 campings e mais de 50 albergues da juventude, a 

capacidade de acomodações de Paris está entre as mais importantes da Europa. 

 

NOVOS LOCAIS: PARIS EM MOVIMENTO, PARIS CRIA! 

 

Novas áreas para descobrir, decorações de vanguarda de estilo de vida e do design 

francês, um tributo à cultura, conforto, bem-estar e serviços especiais... o setor 

hoteleiro de Paris usa muita imaginação para se reinventar e oferecer aos visitantes o 

diferencial que procuram. 

 

Eles sempre se renovam… e Paris sempre recompensa os visitantes com prazer, 

mais beleza e mais conforto; Paris do jeito que gostamos! Muitas opções ! 

 

Em 2018, Paris finalmente reabriu o monumental Lutétia, na margem esquerda, bem 

em frente ao Bon Marché. Este imponente hotel parisiense com uma história 

movimentada decidiu adaptar o seu estilo Art nouveau e Art déco ao conforto da nossa 

época. O famoso arquiteto francês Jean-Michel Wilmotte orquestrou essa 

transformação criando 184 quartos e suítes, uma cervejaria mais espaçosa e um novo 

spa. O nome do suntuoso piano bar “Le Joséphine”, perto da entrada, refere-se a 

Joséphine Baker, uma das muitas hóspedes míticas deste hotel icônico, que foi um 

marco durante os loucos anos vinte! 

 

Outra instituição real que reformou sua beleza neste bairro: o Madison Hôtel. 

Celebridades como Albert Camus, Edith Piaf e Jean Cocteau ficaram neste belo hotel 

com vista para a torre do sino de Saint-Sulpice e a igreja de Saint-Germain-des-Prés. 
Seus 50 quartos e suítes foram todos reformados de acordo com o estilo Art Déco, que 

adorna este endereço desde os anos 1930. 

 

O Renaissance Paris Vendôme do grupo Marriott passou por meses de trabalho para 

renovar nove de seus 97 quartos. Este luxuoso hotel de 5 estrelas, que fica entre o 

Jardin des Tuileries e a rue Saint-Honoré, realçou o seu estilo do século XVIII com um 

toque contemporâneo, com a ajuda do designer Didier Gomez. O novo bar de coquetéis 

e o restaurante Balagan, sem dúvida, vão atrair muitas pessoas, assim como a 

conhecida área de bem-estar do hotel, o Vendôme Spa. 

 

O Hôtel & Spa Royal Madeleine, localizado na praça monumental de mesmo nome, 

passou por seu próprio lifting. Este hotel de 4 estrelas reformou os seus 50 quartos, o 

jardim de inverno e a piscina do spa para se tornar um ambiente acolhedor, moderno e 

feminino. Agora, o bar do hotel é diretamente acessível pela passagem Puteaux e o 

restaurante (concebido como um jardim de inverno) tem um nova e espetacular 

claraboia. 

 

Perto do Arco do Triunfo, aninhado em uma encantadora passagem pavimentada do 

distrito de Ternes, o Doisy Hôtel também se metamorfoseou em 2018. Dois jovens 
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decoradores (que já foram da Elle Décoration) reformaram o interior dos 33 quartos em 

um clima chique e descontraído, com toques decorativos na moda: vime, latão, 

mármore, papéis de parede com motivos vegetais...  

 

O Hôtel Grand Powers, perto dos Champs-Élysées, realçou o charme de seus espaços 

volumosos, suas molduras e suas chaminés centenárias. A reforma deste hotel 5 estrelas 

revelou novos tons (rosa claro, verde pálido e azul), um novo café com petiscos de luxo 

e um spa excepcional. 

 

Em 2018, o palácio Le Bristol também completou seu programa de reforma que durou 7 

anos. Após os três restaurantes, o spa e o jardim francês, este prestigioso hotel 

também terminou a nova decoração dos seus quartos e suítes. O requinte do estilo Luís 

XVI é agora combinado com a mais recente tecnologia e outros toques contemporâneos, 

trazidos pelo escritório de arquitetura MM Design. 

 

E finalmente, o Grupo Hyatt também reformou dois endereços em Paris: o Hyatt Paris 

Madeleine reduziu o número de quartos para 85 para oferecer quartos maiores. Com 

995 quartos e suítes, o Hyatt Regency Etoile, foi totalmente transformado para assumir 

definitivamente a famosa torre ocupada há alguns anos pelo antigo hotel Concorde 

Lafayette. 

 

 

Hôtel Doisy 55 avenue des Ternes, Paris 17o - Metrô Franklin D. Roosevelt   

doisy-etoile.com 

Hôtel du Louvre place André-Malraux, Paris 1o  – Metrô Palais-Royal – 

www.hoteldulouvre.com 

Hôtel Grand Powers 52 rue François 1er, Paris 8o - Metrô Franklin D. Roosevelt - 

www.hotelgrandpowersparis.com 

Hôtel Lutetia 45 boulevard Raspail, Paris 6o - Metrô Sèvres-Babylone - 

www.hotellutetia.com 

Hôtel & Spa Renaissance Paris Vendôme 4 rue du Mont-Thabor, Paris 1o –  

Metrô Tuileries – www.spa-renaissance-paris-vendome.com 

Hôtel & Spa Royal Madeleine 29 rue de l’Arcade, Paris 8o - Metrô Madeleine - 

www.hotelroyalmadeleine.com 

Hyatt Paris Madeleine 24 boulevard Malesherbes, Paris 8o - Metrô Madeleine - 

www.hyatt.com 

Hyatt Regency Paris Etoile 3 place du Général Kœnig, Paris 17o – Metrô Porte-Maillot - 

www.parisetoile.regency.hyatt.fr 

www.hyatt.com 

Le Bristol 112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8o – Metrô Miromesnil - 

www.lebristolparis.com 

Madison Hôtel 143 boulevard Saint-Germain, Paris 6o - Metrô Saint-Germain-des-Prés - 

www.hotel-madison.com 

 

 

Eles acabaram de ser inaugurados e já se estabeleceram como endereços 

importantes graças à sua decoração, seu conforto e a qualidade de seus serviços. 

Espalhados por toda a capital, eles permitem que os visitantes vivam uma experiência 

parisiense em toda a sua novidade e originalidade.  

 

 

http://www.lebristolparis.com/
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Place de la Madeleine: mais charmosa 

 

No final de 2018, a Fauchon inaugurou seu primeiro hotel gourmet na Place de la 

Madeleine, em frente à sua lendária mercearia fina. O Fauchon l’Hôtel, aninhado em 

um edifício de arquitetura haussmanniana, foi projetado pelo arquiteto Richard 

Martinet, especializado na criação de palácios e hotéis de prestígio. As cores exclusivas 

da marca (rosa choque, preto e dourado) definem o tom deste hotel 5 estrelas com 54 

quartos (incluindo 22 suítes) que conta com um spa Carita. No Fauchon, o frigobar nos 

quartos está cheio de especialidades da casa. E os hóspedes poderão desfrutar de um 

bar gourmet e jantares privados com a presença do chef.  

Apenas a 100 metros da Place de la Madeleine, um terceiro lugar excepcional agora 

está dando o que falar: em uma mansão com pátio e jardim está instalado o 

chiquérrimo Alfred Sommier, um hotel 5 estrelas em homenagem ao industrial que 

viveu aqui no século XIX. Um descendente dessa família transformou o edifício em um 

hotel de luxo, preservando a alma da casa da família. Por trás da imponente porta de 

entrada, os hóspedes descobrem marchetaria, pisos e espelhos de época, um bar na 

antiga sala de fumantes e 80 quartos, alguns com terraços e vistas deslumbrantes da 

Torre Eiffel. 

 

Que entrem os artistas 

 

Bem ao lado dos Champs-Élysées, nasceu o suntuoso Hôtel de Berri, que faz parte da 

Luxury Collection by Starwood. O edifício dos anos 1930, antiga casa da estilista Elsa 

Schiaparelli, abriga 75 quartos, dos quais 35 são amplas suítes de até 110 m2. A 

decoração foi sutilmente inspirada em alguns estilistas, incluindo Schiaparelli, Coco 

Chanel e Jeanne Lanvin.  

O novo Hôtel Niepce - Curio by Hilton em Montparnasse também apresenta 

personagens talentosos, e valoriza especialmente sua visão da feminilidade, exibindo 

retratos como os de Janine Niepce, repórter fotográfica que morreu em 2007, deixando 

uma coleção bem diversificada de mulheres, conhecidas ou desconhecidas. 

 

Novas estrelas 

 

Além do Niepce, o grupo Hilton abriu um segundo endereço parisiense, chamado Curio 

Collection. Trata-se do Maison Astor Paris, nomeado em homenagem a um rico 

hoteleiro americano, John Jacob Astor, herdeiro da influente família de mesmo nome e 

proprietário do Waldorf-Astoria em Nova York. Ele havia criado esse hotel parisiense no 

8o bairro em 1907, mas morreu a bordo do Titanic alguns anos depois. 

 

Outro novo 5 estrelas a manter um pé no passado: o Hotel Bowmann, no bulevar 

Haussmann, perto de grandes lojas de departamento. Molduras douradas, móveis Luís 

XVI, cadeiras de design da Saarinen...: o Bowmann oferece uma combinação elegante 

de estilos clássicos e contemporâneos. Esta aliança entre tradição e inovação também 

marca claramente os 48 quartos do hotel, incluindo uma suntuosa suíte de 100 m2 com 

um terraço grande, jacuzzi ao ar livre e vista de 360 graus de Paris. 

 

 

O toque Starck 

 

Philippe Starck já trouxe um toque de magia para vários estabelecimentos parisienses, 

como o Royal Monceau, Meurice e Mama Shelter. Em 2018, o designer incansável foi 

novamente associado a duas grandes inaugurações de hotéis. O Brach Hotel é um 
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grande projeto, no 16o bairro, para o grupo EVOK Hotels Collection. Um antigo centro 

de triagem postal de 7.000 m2 foi transformado em um hotel de luxo 5 estrelas que 

irradia entusiasmo e personalidade. Cobertos de livros, molduras e peças de arte 

africana, os 59 quartos fazem lembrar a casa de um colecionador. O lobby, 

aconchegante e eclético, é decorado com afrescos da artista Ara, filha de Starck. A 

piscina do Brach parece um ginásio da década de 1930 e, no telhado, há um grande 

terraço e uma horta de 500 m2. O segundo novo endereço decorado sob a liderança de 

Philippe Starck é o hôtel 9Confidentiel no coração do Marais. Intimista é a palavra que 

melhor descreve este refúgio de luxo, seus 29 quartos e bar de coquetéis. O interior 

neoclássico foi imaginado por Starck como “a decoração de um livro de Patrick 

Modiano”: nostálgico e atemporal. 

 

Tudo fresco 

 

Perto das grandes lojas de departamento também floresceu o encantador Hôtel 

Belleval, um hotel boutique de 4 estrelas que homenageia Pierre Richer de Belleval, 

um famoso botânico do século XVI. A natureza é, portanto, homenageada em seus 52 

quartos, onde os tons básicos, bastante sóbrios, são apimentados por almofadas florais 

e gravuras botânicas. O pátio é ornado com um grande trabalho florido do artista de 

rua Gola Hundun. Um frescor semelhante ressoa no novo hotel de 3 estrelas, Rose 

Bourbon, perto da rue du Commerce, rua comercial do 15º bairro. A decoração 

cintilante dos 39 quartos combina elementos Art Déco com as tendências decorativas 

atuais. No  lobby, o balcão da recepção está diretamente integrado ao balcão de 

mármore do belo bar, onde os hóspedes recebem uma taça de vinho todas as noites.  

 

Brach Hotel 1-7 rue Richepin, Paris 16o - Metrô Rue de la Pompe - brachparis.com 

Fauchon l’Hôtel 4 boulevard Malesherbes, Paris 8o - Metrô Madeleine - www.hotel-

fauchon-paris.fr 

Hôtel Alfred Sommier 20 rue de l’Arcade, Paris 8o – Metrô Madeleine - 

www.alfredsommier.com 

Hôtel Belleval 16 rue de la Pépinière, Paris 8o – Metrô Saint-Augustin - www.belleval-

hotel-paris.com 

Hôtel Bowmann 99 boulevard Haussmann, Paris 8o – Metrô Saint-Augustin - 

www.hotelbowmannparis.com 

Hôtel Le Berri 22 rue de Berri, Paris 8o - Metrô Saint-Philippe-du-Roule - the-luxury-

collection.starwoodhotels.com 

Hôtel le 9Confidentiel 58 Rue du Roi de Sicile, Paris 4o - M°Hôtel de Ville - www.hotel-

9confidentiel-paris.fr 

Hôtel Nièpce, Curio by Hilton 4 rue Nièpce, Paris 14o – Metrô Pernety - 

www.niepceparis.com 

Hôtel Rose Bonbon 53 rue de l’Église, Paris 15o - Metrô Felix-Faure - 

www.hotelrosebourbon.com 

Maison Astor Paris, Curio by Hilton 11 rue d’Astorg, Paris 8o - Metrô Saint-Augustin - 

curiocollection3.hilton.com 

 

Eles se preparam… Anunciados e esperados ou, pelo contrário, aperfeiçoados com 

muita discrição, estes hotéis em breve serão a moda parisiense!  

 

 

O exclusivo grupo italiano J.K. Place abre um primeiro endereço em Paris, na 

primavera de 2019, no 7o bairro. Como seus hotéis boutique em Roma e Florença, este 

http://www.hotel-fauchon-paris.fr/
http://www.hotel-fauchon-paris.fr/
http://www.hotelrosebourbon.com/
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futuro de 5 estrelas, que fica ao lado do Sena, terá um design italiano 

ultracontemporâneo, visando uma atmosfera confidencial e luxuosa. Entre outras 

coisas, o hotel tem um spa e aulas de culinária no local, ministradas por grandes chefs 

franceses, para os hóspedes de seus trinta e tantos quartos e suítes. 

A magnífica Abadia de Penthemont, perto da loja de departamentos Le Bon Marché, 

abrigará em breve o primeiro Autograph Collection de Marriott em Paris: o Hôtel du 

Génie. Este endereço de prestígio abrigará 50 quartos. 

Outro endereço suntuoso planejado para 2019: o Cour des Vosges, na praça real do 

Marais. Em um dos prédios históricos da região, este novo endereço oferecerá 12 

apartamentos grandes cujo interior mistura o esplendor do século XVII com um design 

dos anos 70. O proprietário EVOK Hotels Collection também abrirá outro endereço no 

Marais em 2019: o Sinner, em um edifício contemporâneo, na rua du Temple, com 43 

quartos luxuosos. 

 

Convite para viajar 

Em frente à Gare du Nord, a cadeia de hotéis alemã 25Hours assumiu o atual Mercure 

Paris Terminus Nord. Após uma grande reforma, o hotel abriu no início de 2019. Os 

hóspedes podem desfrutar de quartos coloridos e novas áreas comuns (bar, restaurante) 

convidativas para encontros entre viajantes. E há também a monumental Cervejaria 

Terminus Nord de 1925, que é um lugar imperdível.  

Ao lado da Gare de l'Est, o OKKO Hôtels abrirá um hotel de 4 estrelas com 170 quartos, 

além de um enorme terraço aberto ao público. Ele será estabelecido na rue d'Alsace 

transformada em um corredor verde entre a Gare du Nord e a Gare de l'Est, um 

caminho percorrido por muitos viajantes e moradores da região. Outro Okko Hotel, o 

terceiro em Paris, também está planejado para a estação Montparnasse. 

Por sua vez, o grupo AccorHotels, anunciou a abertura do JO&JOE para março de 

2019, uma nova marca de hotel/albergue com design moderno. Esta acomodação 

sustentável oferecerá nada menos que 569 camas (com tarifas bem competitivas), um 

bar, um restaurante, um jardim interno e terraços verdes.  

Mama Shelter,o hotel-conceito francês, lançado em 2008, abrirá um segundo endereço 

parisiense dentro do centro de exposições Porte de Versailles. Este hotel projetado por 

Jean-Michel Wilmotte e Michel Gaugain oferecerá 205 quartos e um bar-restaurante no 

terraço. 

 

Daqui a pouco 

Em um futuro mais distante, em 2020, a joalharia Bulgari abrirá um hotel perto de sua 

própria loja não muito longe dos Champs-Elysees. Na Avenue George V, cercada pelo 

prestigioso George V, Fouquet's e Prince of Wales, a marca italiana oferecerá 76 

quartos, um grande spa com piscina e vários restaurantes. 

O CitizenM também planeja se estabelecer no Triangle d’Or e perto da Ópera Garnier 

em um futuro próximo, após a abertura de um primeiro hotel parisiense na Gare de 

Lyon em 2017. 

A transformação do Poste du Louvre em um hotel de luxo (entre outros) continua 

sendo um projeto ambicioso em andamento no coração de Paris, como a construção do 

hôtel Cheval-Blanc na antiga loja de departamentos La Samaritaine. Nos dois casos, a 

data de abertura ainda não foi confirmada. O jogador de futebol Cristiano Ronaldo 

anunciou que pretende instalar o seu 6o hotel mundial na cidade da luz em 2021. Seu 

hotel de alta qualidade, o CR7, estará situado na margem esquerda, perto da estação 

de trem de Austerlitz. 
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25Hours 21 rue de Dunkerque, Paris 10o - Metrô Gare du Nord - www.25hours-

hotels.com  

Bulgari 30 avenue George V, Paris 8o - Metrô George V - www.bulgarihotels.com 

CitizenM - fr.citizenm.com  

Cour des Vosges 19 place des Vosges, Paris 4o - Metrô Saint-Paul - courdesvosges.com 

Hôtel du Génie Autograph Collection 39 rue de Bellechasse, Paris 7o - Metrô Solferino - 

autograph-hotels.marriott.com 

Hôtel JO&JOE 84/93 rue Paul Vaillant Couturier, 94 250 Gentilly – RER Gentilly - 

www.joandjoe.com 

J.K. Place 82 rue de Lille, Paris 7o - Metrô Assemblée Nationale - jkplaces.com 

Mama Shelter avenue de la Porte de la Plaine, Paris 15o - Metrô Porte de Versailles - 

www.mamashelter.com 

OKKO Hotel Gare de l’Est 30 rue d’Alsace, Paris 10o - Metrô Gare de l’Est - 

www.okkohotels.com 

Sinner 116 rue du Temple, Paris 3o - Metrô Art et Métiers - evokhotels.com 

DE TODOS OS PREÇOS! 
 

A capital, com sua grande variedade de hotéis, atrai os visitantes, qualquer que seja o 

orçamento de que dispõem.  

> Econômico: Paris no pódio das cidades menos caras 

Na extraordinária gama de opções de hospedagem de Paris, os hotéis de categoria 

econômica estão muito bem representados… e concorrem bastante entre si. Uma 

tendência a destacar na capital: a primeira categoria de hotéis conta com cada vez 

mais endereços novos de estilo contemporâneo e de design, que respondem a muitos 

dos desejos dos viajantes modernos (Wi-Fi, serviços sob demanda, café da manhã para 

viagem...) por preços acessíveis. Essa competitividade é muitas vezes possível ao se 

economizar no tamanho dos apartamentos e na localização do hotel: fora do centro, 

mas muito bem situados. 

 

www.parisinfo.com 

 

> Faixa intermediária: uma oferta em abundância em Paris 

Os hotéis de categoria intermediária oferecem também uma ótima relação 

preço/qualidade e muito conforto. A oferta de hotéis de três e quatro estrelas também 

é muito grande na capital, o que garante, ao mesmo tempo, a facilidade de encontrar 

disponibilidade e preços competitivos.  

 

Reserve seu hotel em www.parisinfo.com 

 

> Alto padrão: o luxo francês 

A nova classificação de hotéis permitiu acelerar a reforma e a modernização do setor 

hoteleiro parisiense. Mais de 80 estabelecimentos parisienses têm a quinta estrela, 

além de vários hotéis que ostentam quatro estrelas e que são estabelecimentos 

igualmente luxuosos. Os hotéis de alto padrão de Paris oferecem uma grande variedade 

de atmosferas e ambientes e nenhum deles foge à exigência de um serviço de alta 

qualidade e conforto. Dos grandes hotéis históricos aos hotéis-boutique mais intimistas, 

https://www.25hours-hotels.com/
https://www.25hours-hotels.com/
http://www.parisinfo.com/
http://www.parisinfo.com/
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há opções para todos os gostos. A novidade é que os endereços de luxo não ficam mais 

reservados aos bairros mais chiques da capital. As inaugurações de prestígio também 

acontecem nos bairros emergentes e dinâmicos, como o République e o Bastille. Dois 

pontos em plena mudança que hospedaram respectivamente três hotéis 5 estrelas: o 

Renaissance Paris République Hotel, na Place de la République, o Hotel Paris Bastille 

Boutet by MGallery, alojado em uma fábrica histórica do Faubourg Saint-Antoine e, a 

Maison Breguet, em uma antiga tinturaria do bairro.  

Um dos últimos hotéis inaugurados no centro de Paris é o Nolinski Hotel, um elegante 

hotel cinco estrelas que fica próximo à Opéra Garnier. Este endereço tem 54 quartos 

em estilo art déco revisitado, um spa com uma piscina de 16 metros e uma encantadora 

cervejaria francesa, Le Réjane. 

 

Buddha Bar Hotel Paris 4 rue d’Anjou, Paris 8o – Metrô Concorde – 

www.buddhabarhotelparis.com  

Grand Hôtel du Palais-Royal 4 rue de Valois, Paris 1o - Metrô Palais-Royal - 

www.grandhoteldupalaisroyal.com 

Hilton Paris Opéra 108 rue Saint-Lazare, Paris 8o - Metrô Saint-Lazare - 

www.hiltonparisoperahotel.com 

Hôtel Banke 20 rue Lafayette, Paris 9o – Metrô Chaussée-d’Antin, RER Auber – 

www.hotelbanke.com 

Hôtel d’Aubusson 33 rue Dauphine, Paris 6o - Metrô Odéon - www.hoteldaubusson.com 

Hôtel du Collectionneur 51-57 rue de Courcelles, Paris 8o – Metrô Courcelles, RER 

Charles-de-Gaulle-Étoile – www.hotelducollectionneur.com 

Hôtel du Louvre place André-Malraux, Paris 1o – Metrô Palais-Royal – 

www.hoteldulouvre.com 

Hôtel de Vendôme 1 place Vendôme, Paris 1o – Metrô Concorde– 

www.hoteldevendome.com 

Hôtel Fouquet’s Barrière 46 avenue George-V, Paris 8o – Metrô George-V, RER Charles-

de-Gaulle-Étoile – www.fouquets-barriere.com 

Hôtel Marignan Paris 12 rue de Marignan, Paris 8o - Metrô Franklin Roosevelt - 

www.hotelmarignanelyseesparis.com 

Hôtel Marquis Faubourg Saint-Honoré 8 rue d’Anjou, Paris 8o - Metrô Madeleine - 

www.marquisfaubourgsainthonore.com 

Hôtel Montaigne 6 avenue Montaigne, Paris 8o - Metrô Alma-Marceau - www.montaigne-

hotel.com  

Hôtel Napoléon 40 avenue Friedland, Paris 8o - Metrô Charles-de-Gaulle-Étoile -

www.hotelnapoleon.com 

Hôtel Le Belmont 30 rue Bassano, Paris 16o – Metrô George V – www.belmont-paris-

hotel.com 

Hôtel Le Burgundy 6 rue Duphot, Paris 1o – Metrô Concorde - www.leburgundy.com 

Hôtel Le Cinq Codet 5 rue Louis Codet, Paris 7o – Metrô Ecole Militaire - 

www.le5codet.com 

Hôtel Le Crillon 10 place de la Concorde, Paris 8o - Metrô Concorde - www.crillon.com 

Hôtel Le Molitor Paris by Mgallery 13 rue Nungesser et Coli, Paris 16o – Metrô Porte 

d’Auteuil - www.mgallery.com 

Hotel Paris Bastille Boutet by MGallery 22-24 rue Faidherbe, Paris 11o – Metrô 

Faidherbe/Chaligny - www.mgallery.com 

Hôtel Prince de Galles 33 avenue George-V, Paris 8o – Metrô George V – 

www.hotelprincedegalles.fr 

Hôtel Raphael 17 avenue Kléber, Paris 16o - Metrô Charles-de-Gaulle-Étoile - 

www.raphael-hotel.com 

Hôtel Renaissance Vendôme 4 rue du Mont-Thabor, Paris 1o – Metrô Tuileries -  

http://www.montaigne-hotel.com/
http://www.montaigne-hotel.com/
http://www.hotelnapoleon.com/
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www.marriott.fr/hotels/travel/parvd-renaissance-paris-vendome-hotel 

Hôtel Ritz Paris 15 place Vendôme, Paris 1o - Metrô Opéra - www.ritzparis.com 

Hôtel San Régis 12 rue Jean Goujon, Paris 8o – Metrô Charles de Gaulle Etoile - 

www.hotel-sanregis.fr 

Hôtel Sofitel Le Scribe 1 rue Scribe, Paris 9o – Metrô Opéra, RER Auber – 

www.sofitel.com 

Hôtel Splendide Royal 18 rue du Cirque, Paris 8o - Metrô Miromesnil- 

www.splendideroyal.com 

Hôtel Vernet 25 rue Vernet, Paris 8o – Metrô George V – www.hotelvernet.com 

Hôtel W Paris-Opéra 4 rue Meyerbeer, Paris 9o – Metrô Opéra – www.wparisopera.fr 

Hyatt Paris Madeleine 24 boulevard Malesherbes, Paris 2o – Metrô Havre-Caumartin - 

paris.madeleine.hyatt.com 

InterContinental Paris Le Grand 2 rue Scribe, Paris 9o - Metrô Opéra - 

parislegrand.intercontinental.com 

Konfidentiel 64 rue de l’Arbre-Sec, Paris 1o – Metrô Louvre-Rivoli – www.konfidentiel-

paris.com 

L’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, Paris 6o – Metrô Saint-Germain-des-Prés, RER Saint-

Michel – www.l-hotel.com 

Le Roch Hotel & Spa 28 rue Saint-Roch, Paris 1o - Metrô Pyramides - www.leroch-

hotel.com  

Maison Albar Hotel Paris Céline 23/25 rue du Pont Neuf, Paris 1o - Metrô Pont-Neuf - 

www.maison-albar-hotel-paris-celine.com  

Maison Breguet 8 rue Breguet, Paris 11o  - Metrô Bastille - www.maisonbreguet.com 

Nolinski Hotel 16 avenue de l’Opéra, Paris 2o – Metrô Pyramides – 

www.nolinskiparis.com 

Paris Marriott Champs Elysées Hotel 70 avenue des Champs, Paris 8o - Metrô George V 

- Élysées - www.marriottchampselysees.fr 

Renaissance Paris Arc de Triomphe Hotel 39 avenue de Wagram, Paris 17o - Metrô 

Ternes - www.marriott.com/hotels/travel/parwg-renaissance-paris-arc-de-triomphe-

hotel 

Saint-James Paris 43 avenue Bugeaud, Paris 16o – Metrô Porte-Dauphine – www.saint-

james-paris.com 

Sofitel Arc de Triomphe 14 rue Beaujon, Paris 8o - Metrô Franklin D. Roosevelt – 

www.sofitel.com/Hotel/Paris 

Sofitel Paris Le Faubourg 15 rue Boissy d’Anglas, Paris 8o – Metrô Concorde - 

www.sofitel.com 

The Westin Paris Vendôme 3 rue de Castiglione, Paris 1o – Metrô Tuileries – 

www.thewestinparis.fr 

 

> A distinção Palácio para os grandes estabelecimentos de prestígio de 

Paris 

Para destacar os recursos de luxo da capital, desde 2011, há uma denominação oficial 

instituída por iniciativa do Ministério do Turismo: a “distinção Palácio”. Um júri pode 

atribuir cinco estrelas aos hotéis elegíveis para tal distinção com base nos critérios 

relacionados a situação geográfica, ao interesse histórico, estético ou patrimonial do 

prédio, bem como aos serviços oferecidos. Onze estabelecimentos carregados de 

história já receberam essa distinção em Paris: Le Bristol, o Four Seasons Hôtel George-

V, Le Meurice, Le Plaza Athénée, o Park Hyatt Paris Vendôme, Royal Monceau, o 

Mandarin Oriental, o Shangri-La Hotel Paris, The Peninsula Paris, La Réserve e, desde 

http://www.marriott.fr/hotels/travel/parvd-renaissance-paris-vendome-hotel
http://www.ritzparis.com/
http://www.hotel-sanregis.fr/
http://www.splendideroyal.com/
http://www.wparisopera.fr/
http://www.konfidentiel-paris.com/
http://www.konfidentiel-paris.com/
http://nolinskiparis.com/
http://www.marriottchampselysees.fr/
http://www.sofitel.com/
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2018, Le Crillon. O Lutetia, recentemente renovado, provavelmente também 

reivindicará este valioso rótulo. 

 

Four Seasons Hôtel George V 31 avenue George V, Paris 8o – Metrô George V - 

www.fourseasons.com/paris 

La Réserve 42 avenue Gabriel, Paris 8o – Metrô Franklin D. Roosevelt - www.lareserve-

paris.com 

Le Bristol 112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8o – Metrô Miromesnil - 

www.lebristolparis.com 

Le Crillon 10 place de la Concorde, Paris 8o - Metrô Concorde - www.crillon.com 

Le Meurice 228 rue de Rivoli, Paris 1o – Metrô Tuileries - www.meuricehotel.fr 

Le Plaza Athénée 25 avenue Montaigne, Paris 8o – Metrô Alma-Marceau - www.plaza-

athenee-paris.fr 

Le Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, Paris 8o – Metrô Ternes - 

www.leroyalmonceau.com 

Mandarin Oriental Paris 251 rue Saint-Honoré, Paris 1o – Metrô Concorde -

www.mandarinoriental.fr/paris 

Park Hyatt Paris Vendôme 5 rue de la Paix, Paris 2o – Metrô Opéra – 

www.paris.vendome.hyatt.fr 

Shangri-La Hotel 10 avenue d’Iéna, Paris 16o – Metrô Iéna – www.shangri-la.com 

The Peninsula Paris 19 avenue Kléber, Paris 16o – Metrô Kléber - 

www.paris.peninsula.com 

PARA TODOS OS GOSTOS! 
  

Como os hotéis parisienses se adaptam a todos os orçamentos, também há para todos 

os gostos e cores: de hotéis independentes a grandes cadeias, de designs padrão aos 

hotéis com as decorações mais loucas, de hotéis com decorações exclusivas aos cheios 

de história, ou ainda àqueles que se dedicam ao bem-estar, à descoberta artística ou 

desfrutam de um ambiente excepcional; todos os gostos são atendidos. 

 

> Hotéis dos estilistas: mergulho no mundo da moda e do design  

Já há alguns anos, a lista de criadores ou de designers a quem foi atribuído um projeto 

de criação de um hotel em Paris não para de aumentar. A distinção entre eles e os 

hotéis-boutique não é fácil, mas mesmo assim os hotéis de design reivindicam seu 

posicionamento. Nesses estabelecimentos personalizados, uma atenção especial é dada 

à decoração, à presença de móveis de designers famosos ou ainda ao uso de materiais 

inovadores ou das mais recentes tecnologias. 
Nesses hotéis, a marca do designer é imediatamente identificável. Quem se hospeda 

neles pode desfrutar de um mergulho real no universo criativo de seu designer: 

Jacques Garcia para o hotel Costes, o l’Hôtel, o hotel Odéon Saint-Germain ou La 

Maison Souquet, Andrée Putman para o Pershing Hall, Philippe Starck para a reforma 

parcial do Meurice, o Royal Monceau, o Mama Shelter, o Brach, Le9Confidentiel e, em 

2020, um MGallery nas torres Duo em La Défense. O estilista Christian Lacroix também 

interveio no design de interiores do Hotel du Petit Moulin, do Bellechasse, do Notre-

Dame Saint-Michel, do Hôtel du Continent e, por último, do Antoine, um novo hotel 

situado em um antigo convento próximo à Bastille. E Claudio Colucci realizou o 

conceito luminoso do hotel Lumen. Devemos a Bruno Borrione os ambientes do hotel le 

Placide, em Saint-Germain-des-Prés, e do Intercontinental Marceau. 

http://www.lebristolparis.com/
http://www.meuricehotel.fr/
http://www.leroyalmonceau.com/
http://www.mandarinoriental.fr/paris
http://www.paris.vendome.hyatt.fr/
http://www.shangri-la.com/
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Depois do suntuoso Mandarin Oriental Paris, o arquiteto Jean-Michel Wilmotte deixou a 

sua marca no hotel de 5 estrelas Le Nell e, mais recentemente, assinou a grande 

reforma do Lutetia.  

No elegante 16º bairro, o designer Olivier Lapidus assinou um hotel com decoração 

surpreendente, o Félicien, entre o espírito da alta-costura e do design, a poucos 

minutos do Trocadéro, da Torre Eiffel e do Bois de Boulogne.  

La Maison Champs-Élysées, cinco estrelas, 57 quartos, pelo estilista belga Martin 

Margiela, o designer de moda que vê o mundo totalmente branco, com um jardim e um 

fumódromo, ou ainda a fantasia anglo-saxônica da decoradora Bambi Sloan para o 

Saint-James Paris, o hotel que é meio castelo e meio casa de família situado no 16º 

bairro. Outro endereço no Marais também se deve a ele, o JoBo hotel. Sloan divertiu-

se ao introduzir um estilo Directoire revisitado neste mini-hotel quatro estrelas 

dedicado a Joséphine Bonaparte.  

Stanislassia Klein, criadora da marca de moda Stella Cadente, também ama projetar 

seu talento em domínios bem diversos, como a decoração interior. Ela já criou uma 

pousada a algumas milhas de Paris (em Provins), apartamentos no Quartier Latin (Villa 

Daubenton) e também um hotel próximo ao Marais, Boulevard Beaumarchais, que 

reflete seu universo de conto de fadas contemporâneo. Neste último, nomeado Hôtel 

ORiginal, cervos, passarinhos, uma chuva de pérolas e folhagem ornamentam quartos 

poéticos e íntimos. 

O designer Ora-ïto imaginou o Yooma Urban Lodge, em Beaugrenelle (15o bairro), 

próximo ao rio Sena. Este endereço oferece uma centena de quartos para casais, 

famílias inteiras ou grupos de amigos, com duas, quatro ou até seis camas por quarto, 

em um estilo de design revisitado e inovador! 

 

Auberge Flora 44 boulevard Richard Lenoir, Paris 11o – Metrô Bréguet-Sabin – 

www.aubergeflora.fr 

Hôtel Cristal Champs-Élysées 9 rue Washington, Paris 8o – Metrô George-V, RER 

Charles-de-Gaulle-Étoile - www.hotel-le-cristal.com 

Hôtel de JoBo 10, rue d’Ormesson, Paris 4o - Metrô Saint-Paul - www.hoteldejobo.paris 

Hôtel de NELL 7-9 rue du Conservatoire, Paris 9o – Metrô Grands Boulevards – 

www.hoteldenell.com 

Hôtel du Petit Moulin 29-31 rue du Poitou, Paris 3o – Metrô Saint-Sébastien-Froissart – 

www.paris-hotel-petitmoulin.com 

Hôtel du Continent 30 rue du Mont-Thabor, Paris 1o – Metrô Concorde – 

www.hotelcontinent.com 

Hôtel Félicien 21 rue Félicien David, Paris 16o – Metrô Mirabeau – 

hotelfelicienparis.com 

Hôtel Le A 4 rue d’Artois, Paris 8o – Metrô Saint-Philippe-du-Roule – www.paris-hotel-

a.com 

Hôtel La Maison Champs-Élysées 8 rue Jean-Goujon, Paris 8o – Metrô Champs-Élysées-

Clemenceau - www.lamaisonchampselysees.com 

Hôtel Le Petit Paris 214 rue Saint-Jacques, Paris 5o – RER Luxembourg – 

www.hotelpetitparis.com 

Hôtel Lumen Paris Louvre 15 rue des Pyramides, Paris 1o – Metrô Pyramides, RER Auber 

– www.hotel-lumenparis.com 

Hôtel Odéon Saint-Germain 13 rue Saint-Sulpice, Paris 6o – Metrô Odéon - 

hotelparisodeonsaintgermain.com 

Hôtel Original by Stella Cadente Hôtel 8 boulevard Beaumarchais, Paris 11o – Metrô 

Bastille - www.hoteloriginalparis.com 

Hôtel Thoumieux 79 rue Saint-Dominique, Paris 7o – Metrô La Tour-Maubourg – 

www.thoumieux.fr 

http://www.aubergeflora.fr/
http://www.hoteldejobo.paris/
http://www.hoteloriginalparis.com/fr/
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Intercontinental Paris 64 avenue Marceau, Paris 8o – Metrô George-V - www.ic-

marceau.com 

Le Placide 6 rue Saint-Placide, Paris 6o – Metrô Sèvres-Babylone – 

www.leplacidehotel.com 

L’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, Paris 6o – Metrô Saint-Germain-des-Prés, RER Saint-

Michel –  

www.l-hotel.com 

Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, Paris 8o – Metrô Charles-de-Gaulle-Étoile - 

www.royalmonceau.com 

Saint-James Paris 43 avenue Bugeaud, Paris 16o – Metrô Porte-Dauphine – www.saint-

james-paris.com 

Yooma Urban Lodge 51 quai de Grenelle, Paris 15o - Metrô Bir Hakeim - www.yooma-

hotel.com 

Villa Daubenton by Happy Culture 34 rue de l’Arbalète, Paris 5o - Metrô Censier-

Daubenton - www.villa-daubenton.com 

> Hotéis-boutique: design, tendências, intimistas !  

A expressão vem dos países anglo-saxônicos. Ela designa hotéis com uma atmosfera 

única, com charme contemporâneo, oferecendo uma decoração original, muitas vezes 

com muito design e serviços bem personalizados dignos de um hotel de luxo. Apesar de 

uma classificação frequente de quatro estrelas, a gama de preços pode variar porque 

alguns hotéis antes classificados como de duas ou três estrelas queriam o título de 

hotel-boutique.  

La Maison Souquet abriga igualmente um estilo único, com seu conjunto de suítes, 

quartos e bares intimistas, ornados e refinados, que trazem de volta, no 9º bairro, a 

época das cortesãs. O Adèle & Jules é um novo e elegante hotel-boutique escondido 

em uma passagem tranquila próximo ao Grands Boulevards. Poltronas em couro, tons 

quentes, motivos geométricos dão ao espaço deste imóvel de Haussmann o calor de 

uma casa de família. Do outro lado do Sena, a dois minutos a pé dos Champs-Elysées, 

Paris familiariza-se com a atmosfera discreta e refinada do Amastan Paris, hotel-

boutique de 24 quartos com piscina e spa concebido pelo jovem estúdio de design 

francês NOCC. Os móveis modernos sob medida unem-se de maneira harmoniosa à arte 

contemporânea. 

O elegante Hôtel Dress Code & Spa é um novo hotel boutique adaptado para os 

amantes da moda, situado perto de importantes lojas e da Ópera. As enormes fotos de 

desfiles de moda (Dior, Karl Lagerfeld para Chanel, Hermès) acima das cabeceiras são o 

ponto de partida do código de vestimenta dos 33 quartos, combinando as cores das 

roupas usadas pelos modelos.  

 

Amastan Paris Hotel 34 rue Jean Mermoz, Paris 8o - Metrô Miromesnil - 

amastanparis.com 

Hôtel Adèle & Jules 2 et 4 bis Cité Rougemont, Paris 8o – Metrô Grands-Boulevards - 

www.hoteladelejules.fr 

Hôtel Baume 7 rue Casimir Delavigne, Paris 6o – Metrô Odéon - www.baume-hotel-

paris.com 

Hôtel Bourg-Tibourg 19 rue du Bourg-Tibourg, Paris 4o – Metrô Hôtel de Ville - 

bourgtibourg.com 

Hôtel Daniel 8 rue Frédéric Bastiat, Paris 8o – Metrô Saint-Philippe-du-Roule – 

www.hoteldanielparis.com 

Hôtel Dress Code & Spa 5 rue de Caumartin, Paris 9o - Metrô Madeleine - 

www.hoteldresscode.com 
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Hôtel Duret 30 rue Duret, Paris 16o – Metrô Argentine – www.hotelduret.com 

Hôtel Esprit Paris Saint-Germain 22 rue Saint-Sulpice, Paris 6o – Metrô Mabillon – 

www.espritsaintgermain.com 

Hôtel Étoile Saint-Honoré 214 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8o - Metrô - 

www.hotel-paris-honore.com 

Hôtel La Bourdonnais 111-113 avenue de la Bourdonnais, Paris 7o – Metrô Ecole 

Militaire - www.hotellabourdonnais.com 

Hôtel Londres et New York 15 place du Havre, Paris 8o - Metrô Haussmann - Saint-

Lazare - www.hotel-lny.com 

Hôtel Max 34 rue d’Alesia, Paris 14o – Metrô Pernety – www.hotel-max.fr 

Hôtel Saint-Marc 36 rue Saint-Marc, Paris 2o - Metrô Richelieu-Drouot -

www.hotelsaintmarc.com  

Hotel Parister 19 rue Saulnier, Paris 9o - Metrô Cadet - www.hotelparister.com 

Hôtel Pulitzer Paris 23 rue du Faubourg Montmartre, Paris 9o - Metrô  Grands-

Boulevards -  www.hotelpulitzer.com 

La Chambre du Marais 87 rue des Archives, Paris 3o - Metrô Temple - 

lachambredumarais.com 

La Maison Souquet 10 rue de Bruxelles, Paris 9o - Metrô Blanche - 

www.maisonsouquet.com 

LAZ’ Hôtel Spa Urbain 17 rue de Milan, Paris 9o - Metrô Liège -  www.lazhotelparis.com 

Le Narcisse Blanc Hotel & Spa 19 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7o – Metrô 

Invalides - www.lenarcisseblanc.com 

La Villa Saint-Germain 29 rue Jacob, Paris 6o - RER Luxembourg - 

www.hotelvillasaintgermain.com 

Le General Hotel 39 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11o – Metrô Parmentier – 

www.legeneralhotel.com  

Le Marquis Suffren 15 rue Dupleix, Paris 15o – Metrô Dupleix, RER Champ-de-Mars-Tour-

Eiffel – www.inwoodhotel.com 

Le Tsuba Hotel 45 rue des Acacias, Paris 17o - Metrô Ternes -  www.tsubahotel.com 

Le Walt 37 avenue de La Motte-Piquet, Paris 7o – Metrô La Motte-Piquet-Grenelle – 

www.hotel-lewalt.com 

Les Dames du Panthéon 19 place du Panthéon, Paris 5o – RER Luxembourg - 

www.hotellesdamesdupantheon.com 

Maison Albar Hotel Paris Opéra Diamond 4 rue de la Pépinière, Paris 8o – Metrô Saint-

Philippe-du-Roule – www.maison-albar-hotel-paris-opera-diamond.com 

The Chess Hotel 6 rue du Helder, Paris 9o – Metrô Opéra - www.thechesshotel.com 

 

> Hotéis atuais: contemporâneos e urbanos  

Nem todos são obrigatoriamente concebidos por um criador ou um arquiteto famoso 

(pelo menos no momento !), mas todos têm um ponto em comum: estilo bem 

equilibrado e modernidade. Esses hotéis contemporâneos – design, artísticos ou ainda 

retrô e vintage – refletem as tendências atuais e seus interiores pretendem se incluir 

nas mais belas páginas das revistas de decoração. Sóbrio ou colorido, discreto, 

surpreendente ou alternativo, cada um deles joga a carta do charme único e 

personalizado. Como esperam os viajantes exigentes de hoje, todos estão conectados e 

muitas vezes são muito acessíveis.  

É o caso do Hôtel Paradis, situado no 10º bairro, que recebe regularmente inúmeros 

elogios por seu interior que combina com habilidade o vintage com móveis de design 

contemporâneo. Um pouco mais a leste, os viajantes terão prazer em se hospedar no 

Hôtel Providence, um quatro estrelas pequeno com charme atípico, que conta com 

http://www.hotelduret.com/
http://www.hotel-paris-honore.com/
http://www.hotelsaintmarc.com/
http://www.hotelpulitzer.com/
http://www.legeneralhotel.com/
http://www.thechesshotel.com/
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apenas 18 quartos decorados em um estilo caloroso e bem parisiense. Mas vão amar 

também o L’hôtel du Temps, que abriga uma decoração neo-retrô atemporal. Ele fica 

perto da Gare du Nord, assim como o Hôtel Habituel. Imaginado pelos jovens 

decoradores Alix Thomsen e Laura Leonard, que se inspiraram nas fotos de viagem dos 

anos 1970 de uma família belga. 

Na agitada rua des Abbesses, em Montmartre, o Hôtel Basss distingue-se por um estilo 

industrial e retrô, especialmente com revestimento de ladrilhos muito gráficos. Mesmo 

nos bairros mais chiques encontram-se novos tipos de hotéis parisienses que constituem 

uma alternativa original, com bom preço, para os amantes da decoração. Um exemplo 

é o totalmente novo Victoire & Germain, hotel-design em Saint-Germain-des-Prés, 

perto das lojas que circundam Saint-Sulpice. É o caso também do Hôtel Emile, em 

pleno coração do Marais, com seus papéis de parede preto e branco, seu assoalho em 

estilo metrô, suas banheiras com pés e banquinhos de bar no alto dos quais se pode 

aproveitar um café da manhã. Ou ainda o Hôtel Duette no 17º bairro, na rua gourmet 

Levis que recentemente renovou suas belas cores pastéis, acessórios de metal, vários 

espelhos e camas confortáveis e luxuosas. O mesmo aconteceu com o Général Hôtel, 

perto da Place de la Bastille, que foi revitalizado com um design orientado à arte, 

como evidenciado pelas grandes fotos que adornam os quartos; as áreas comuns são 

focadas no humor. Como as bicicletas penduradas no elevador ou a palavra "AMOUR" 

atravessada na sala de café da manhã. 

Outro endereço inovador na capital é o M.O.B. Hôtel, um estabelecimento de 300 

quartos próximo aos Puces de Saint-Ouen. Desenhado por Cyril Aouizerate, co-fundador 

da rede Mama Shelter, esse lugar possui um estilo moderno e despojado, além de um 

ambiente cultural e espiritual. Uma cozinha vegetariana, um lounge com chaminé, uma 

horta orgânica, uma grande livraria e midiateca estarão à disposição dos clientes e 

habitantes do bairro. 

 

9hotel République 7-9 rue Pierre Chausson, Paris 10o – Metrô Jacques Bonsergent - 

le9hotel.com/paris-republique 

BOB Hotel 30 rue Pernety, Paris 14o – Metrô Pernety - elegancia-hotels.com 

Chouette Hôtel 237 rue de la Convention, Paris 15o – Metrô Convention - 

www.chouettehotel.com 

citizenM Gare de Lyon 8 rue Van Gogh, Paris 12o - Metrô Gare de Lyon - 

www.citizenm.com/Gare_de_Lyon/Hôtel 

Hôtel Arvor Saint-Georges 8 rue Laferrière, Paris 9o – Metrô Saint-Georges – 

www.arvor-hotel-paris.com 

Hôtel Augustin 9 rue Roy, Paris 8o – Metrô St Augustin - 

www.astotel.com/hotel/augustin/ 

Hôtel Basss 57 rue des Abbesses, Paris 18o - Metrô Abbesses - www.hotel-basss.com 

Hôtel Crayon Rouge 42 rue Croix des Petits Champs, Paris 1o - Metrô Pyramides - 

www.hotelcrayonrouge.com 

Hôtel Design de la Sorbonne 6 rue Victor-Cousin, Paris 5o – RER Luxembourg – 

www.hotelsorbonne.com 

Hôtel du Temps 11 rue de Montholon, Paris 9o – Metrô Poissonnière – www.hotel-du-

temps.fr 

Hôtel Duette 64 rue de Lévis, Paris 17o - Metrô Villiers - www.hotelduette.com 

Hôtel Habituel 68 rue du Faubourg Saint-Denis, Paris 10o - Metrô Gare du Nord - 

hotelhabituel.fr 

Hôtel Fabric 31 rue de la Folie Méricourt, Paris 11o – Metrô Oberkampf - 

www.hotelfabric.com 

Hôtel Gaston 51 boulevard Pereire, Paris 17o - Metrô Wagram – www.hotel-gaston.com 

http://www.hotelsorbonne.com/


→ Dossiê de imprensa 2019 – Oficina do Turismo e dos Congressos de Paris 

 

 
 15 

 

H
O

S
P
E
D

A
G

E
M

 E
M

 P
A

R
IS

 
Hôtel Henriette 9 rue des Gobelins, Paris 13o - Metrô Gobelins - 

www.hotelhenriette.com 

Hôtel Joséphine 67 rue Blanche, Paris 9o – Metrô Blanche – www.hotel-josephine.com 

Hôtel Joyce 29 rue la Bruyère, Paris 9o – Metrô Saint-Georges – 

www.astotel.com/hotel-joyce-paris.php 

Hôtel La Parizienne 33 boulevard du Montparnasse, Paris 6o - Metrô Montparnasse - 

www.hotel-laparizienne.com 

Hôtel Les Matins de Paris 3 rue Clauzel, Paris 9o – Metrô Saint-Georges - 

www.lesmatinsdeparis.com 

Hôtel Palm 30 rue de Maubeuge, Paris 9o - Metrô Poissonnière - 

www.astotel.com/hotel/palm-opera/overview 

Hôtel Pastel 79 rue Lauriston, Paris 16o - Metrô Victor Hugo - hotelpastelparis.com 

Hôtel Victoire & Germain 9 rue Grégoire de Tours, Paris 6o - Metrô Mabillon - 

www.victoireetgermainhotel.com 

Le Coq Hôtel 15 rue Edouard Manet, Paris 13o - Metrô Corvisart - 

www.coqhotelparis.com 

Le Géneral Hôtel 5-7 rue Rampon, Paris 11o - Metrô République - 

www.legeneralhotel.com 

MOB Hotel rue Gambetta/rue des Rosiers, Saint-Ouen - www.mobhotel.com 

Okko Hotel Porte de Versailles 8-12 rue Louis Armand, Paris 15o - Metrô Balard - 

www.okkohotels.com 

Snob Hotel 84/86 rue Saint Denis, Paris 1o - Metrô Etienne-Marcel - snobhotelparis.com 

 

> Hotéis arty: Paris ama os artistas  

Nestes hotéis parisienses, os artistas contemporâneos encontram novos lugares de 

expressão. Por exemplo, o Hôtel Particulier Montmartre confiou a criação de cada 

uma das suas cinco suítes a um artista contemporâneo emergente ou renomado. No 

Méridien Étoile, penetra-se a partir do lobby em um ambiente artístico, e os cartões 

magnéticos permitem ter acesso aos quartos Executive e Elevated Experience, dando 

também acesso ao Palais de Tokyo, o centro de criação contemporânea de Paris.  

No Hôtel Amour, as obras de Sophie Calle, Marc Newson ou André se encontram nos 

quartos desse estabelecimento inovador do 9º bairro. De sua parte, o Hôtel des 

Académies des Arts convidou um conhecido artista “street art” parisiense, Jérôme 

Mesnager, a pintar seu “homme en blanc” (homem de branco) à mão livre nas paredes 

dos 20 quartos, nas paredes do elevador e também na fachada do hotel, próximo ao 

Jardin de Luxembourg. No Hôtel Le Marianne, próximo ao Champs-Élysées, 

encontramos também a arte em todos os andares. Uma dupla de designers, Vincent 

Bastie e Charles Zana, escolheu uma atmosfera artística para os quatro andares 

ornamentados com obras de arte, alguns provenientes da coleção pessoal do 

proprietário.  

Luxo e arte contemporânea sempre combinaram; os grandes hotéis parisienses sabem 

bem disso e decidiram homenagear essa combinação vencedora. O Royal Monceau-

Raffles não mede esforços: o hotel oferece a sua própria galeria de arte que, desde as 

primeiras exposições, é bem marcante; enquanto os art concierges, sempre atentos à 

última atualidade artística, compartilham suas recomendações favoritas para descobrir 

Paris sob um novo ângulo. O Le Meurice criou um prêmio que recompensa um artista 

emergente da cena francesa, para ajudar a torná-lo conhecido no exterior.  

Les Bains-Douches,a famosa danceteria nos anos 1980, reabriu em 2015, mas como 

hotel de luxo. Inspirado no hotel Marmont de Los Angeles, situa-se no cruzamento entre 

um hotel, um clube e um espaço ao mesmo tempo boêmio e artístico. Outro endereço 

http://www.okkohotels.com/
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conhecido dos aficionados pela noite: Le Montana em Saint-Germain-des-Prés, 

transformado em um micro-hotel de 6 suítes concebidas pelo decorador Vincent Darré, 

que quis integrar em sua decoração referências de diferentes artistas surrealistas. 

Próximo ao Opéra Garnier, sobretudo a ópera e o ballet são homenageados no Lyric 

Hôtel. Encontramos fotos de estrelas dançarinas, de Nureyev e de Pavarotti nos quartos 

e nos salões deste hotel-boutique moderno e colorido. O Hôtel Sacha, próximo à rue 

des Martyrs no 9º bairro, lembra a atmosfera dos teatros parisienses da Belle Epoque, 

em um cenário de Julie Gauthron. A arquiteta combina o talento com um design 

contemporâneo e vivo com detalhes mais nostálgicos que homenageiam o artista Sacha 

Guitry. O super original Hôtel Les Théâtres, no bairro Sentier, dedica seus 38 quartos a 

grandes autores franceses, como Jean Cocteau, Georges Feydeau e Molière. Mom’Art 

Hôtel, por sua vez, é um novo hotel boutique familiar, a poucos metros do Sacré-

Coeur. Alguns de seus 24 quartos remetem ao passado boêmio e artístico de 

Montmartre. 

    

Hôtel Amour 8 rue de Navarin, Paris 9o – Metrô Saint-Georges – www.hotelamourparis.fr 

Les Bains Paris 7 rue du Bourg-l’Abbé, Paris 3o - Metrô Etienne-Marcel - www.lesbains-

paris.com 

Hôtel Le Cinq Codet 5 rue Louis Codet, Paris 7o – Metrô Ecole Militaire - 

www.le5codet.com 

Drawing Hotel 17 rue de Richelieu, Paris 1o - Metrô Palais Royal–Musée du Louvre - 

www.drawinghotel.com 

Hôtel Le Marianne 11 rue Paul Baudry, Paris 8o – Metrô Saint-Philippe-du-Roule - 

www.lemarianne.com 

Hôtel Le Montana 28 rue Saint-Benoît, Paris 6o - Metrô Saint-Germain-des-Prés - 

www.hotel-lemontana.com 

Hôtel Les Théâtres 98 rue de Cléry, Paris 2o – Metrô Bonne Nouvelle - 

www.hotellestheatres.com 

Hôtel Particulier Montmartre 23 avenue Junot, Paris 18o – Metrô Lamarck-Caulaincourt 

– hotel-particulier-montmartre.com 

Hôtel Platine 20 rue Ingénieur Robert Keller, Paris 15o – Metrô Charles Michel - 

www.platinehotel.fr 

Hôtel Sacha 7 Rue de Navarin, Paris 9o – Metrô Saint-Georges - www.hotelsacha.com 

Hôtel Scribe by Sofitel 1 rue Scribe, Paris 9o – Metrô Opéra, RER Auber – 

www.sofitel.com 

Le Méridien Étoile 81 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, Paris 17o – Metrô Porte-Maillot – 

www.lemeridienetoile.com 

Mom’Art Hôtel 42 Rue d’Orsel, Paris 18o – Metrô Abbesses - www.hotelmomart.com 

Prix Meurice pour l’art contemporain – www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-

meurice/services-de-lhotel/art-contemporain/ 

Renaissance Paris République Hotel 40 rue René Boulanger, Paris 10o – Metrô 

République - www.fr 

Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, Paris 8o – Metrô Charles-de-Gaulle-Étoile, RER 

Charles-de-Gaulle-Étoile - www.royalmonceau.com 

 

 

> Paris parisiense… 

Eles são a síntese de Paris, frequentados por parisienses por seu bar, seu terraço, seu 

restaurante... e até mesmo por seus quartos quando sentem vontade de respirar um ar 

diferente em sua cidade !  

http://www.marriott.fr/hotels/travel/parpr-renaissance-paris-republique-hotel/
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O Hôtel Edgar, no bairro antenado de Bonne-Nouvelle, é uma antiga fábrica têxtil, 

localizada em uma pequena praça arborizada, convertida em um hotel (com 

restaurante) com uma decoração que mistura arte e design. Um local parisiense por 

excelência, como o Hôtel Amour no 9º bairro, com o seu ambiente boêmio que evoca o 

mito de Pigalle, o seu jardim e restaurante onde você encontra o pequeno mundo de 

arte e cultura em Paris. Também no SoPi (de South Pigalle), o novo hotel Le Pigalle 

propõe um universo bastante apreciado pelos trintões antenados de Paris. Este 

verdadeiro “hotel de bairro” atrai os clientes não residentes com um bar (que conta 

com uma jukebox) e um restaurante animados por DJs, vinis e dança na mesa.  

Próximo dali, o Grand Hôtel Pigalle atrai tanto viajantes quanto adeptos de noitadas 

em torno do bar de vinhos e em seu restaurante da moda. A decoração do hotel é fruto 

do trabalho de Dorothée Meilichzon, conhecida em Paris por outros locais antenados, 

como o Hôtel Bachaumont. Este belo quatro estrelas instalado em uma antiga clínica 

do bairro Montorgueil é também um local bastante animado e gastronômico, graças à 

sua cervejaria sofisticada e seu bar de coquetéis do Experimental Group. Dois outros 

endereços que se beneficiaram do toque de Dorothée Meilichzon: o Hôtel Panache, 

cujo nome deve-se a uma decoração vintage, com uma aparência distribuída 

harmoniosamente em seus 7 andares, e o Hôtel des Grands Boulevards, inaugurado em 

2017, que mistura o design e as referências do 18o bairro. 

A decoradora super parisiense Sarah Lavoine mobiliou o Le Roch Hotel & Spa, um hotel 

cinco estrelas localizado perto das Tuileries, que pertence à Compagnie de Bagatelle. 

Para fazer isso, ela não hesitou em usar materiais nobres (mármore de carrara e 

nogueira sólida) associando todos eles a marcas contemporâneas, como Cassina. O 

restaurante elegante e acolhedor do hotel tornou-se um paraíso para os fãs desse 

bairro, que vêm para desfrutar de coquetéis e pratos delicados, saudáveis e coloridos. 

No animado bairro République-Oberkampf, acaba de ser inaugurado um elegante hotel 

de 4 estrelas, o Hôtel Les Deux Girafes, em uma antiga fábrica de móveis do século 

XIX. Ele tem 35 quartos de estilo industrial, um restaurante e um pátio arborizado com 

uma girafa de arame gigante. 

 

 

Hôtel Amour 8 rue Navarin, Paris 9o – Metrô Saint-Georges - www.hotelamourparis.fr 

Hôtel Bachaumont 18 rue Bachaumont, Paris 2o - Metrô Sentier - 

www.hotelbachaumont.com 

Hôtel Bienvenue 23 rue Buffault, Paris 9o - Metrô Cadet - www.hotelbienvenue.fr 

Grand Amour Hôtel 18 rue de la Fidélité, Paris 10o - Metrô Château d’Eau - 

hotelamourparis.fr 

Grand Pigalle Hotel 29 rue Victor Masse, Paris 9o - Metrô Pigalle - 

www.grandpigalle.com 

Hotel des Grands Boulevards 17 Boulevard Poissonnière, Paris 2o - Metrô Grands 

Boulevards - www.grandsboulevardshotel.com 

Hôtel Duo 11 rue du Temple, Paris 4o – Metrô Hôtel de Ville – www.duo-paris.com 

Hôtel Edgar 31 rue d’Alexandrie, Paris 2o – Metrô Sentier – www.edgarparis.com 

Hôtel Joyce 29 rue La Bruyère, Paris 9o – Metrô Saint-Georges – www.astotel.com 

La Maison Malesherbes 11 place Saint-Augustin, Paris 8o – Metrô Gare Saint-Lazare - 

www.maison-malesherbes.com 

Hôtel Les Deux Girafes  23 passage Beslay, Paris 11o – M www.lesdeuxgirafes.com 

Hôtel National des Arts et Métiers 243 rue Saint-Martin, Paris 3o - Metrô Art et Métiers 

www.hotelnational.paris 

Hôtel Panache 1 Rue Geoffroy-Marie, Paris 9o – Metrô Grands Boulevards - 

hotelpanache.com 

Le Pigalle 9 rue Frochot, Paris 9o – Metrô Pigalle - lepigalle.paris 

http://www.hotelbachaumont.com/
http://www.maison-malesherbes.com/
http://hotelpanache.com/
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Le Roch Hotel & Spa 28 rue Saint-Roch, Paris 1o - Metrô Pyramides - www.leroch-

hotel.com  

 

 

> Hotéis literários: Paris tem sua nobreza 

A oferta hoteleira com espírito literário é variada em Paris. Muitos hotéis são marcados 

por uma história específica ou animados por encontros e atividades literárias. L’Hôtel, 

no coração de Saint-Germain-des-Prés, foi a última residência de Oscar Wilde — uma 

herança homenageada nos espaços interiores imaginados pelo famoso decorador 

Jacques Garcia. Le Mathurin oferece uma biblioteca com uma coleção original de 6 479 

obras, do fundo de Albin Michel. La Belle Juliette, o hotel em Saint-Germain-des-Prés, 

explora o universo de Juliette Récamier e oferece a possibilidade de folhear livros 

antigos em seu bar literário. Como o elegante Hôtel Récamier, antiga residência 

burguesa da place Saint-Sulpice, com um charme muito romântico. 

No Pavillon des Lettres, os 26 quartos apresentam textos de 26 autores, de Andersen a 

Zola, passando por Shakespeare, Tolstoï e Voltaire. Em frente ao Panthéon, o hotel Les 

Dames du Panthéon dedicou sua decoração a mulheres ilustres nos domínios da música 

e da literatura, como George Sand e Marguerite Duras. No bairro Nouvelle Athènes, o 

hotel Les Plumes homenageia três casais musicais-literários famosos: Victor Hugo e 

Juliette Drouet, Verlaine e Rimbaud, George Sand e Frédéric Chopin. 

O Hôtel Littéraire Le Swann, no 8º bairro, dedica-se ao trabalho de Marcel Proust: 

todos os 81 quartos levam o nome de um personagem do livro Em Busca do Tempo 

Perdido ou de um artista apreciado pelo autor. Ao pé do monte Montmartre, um hotel 

quatro estrelas  optou por homenagear um contemporâneo de Proust: Rudyard Kipling. 

Os 40 quartos do R. Kipling Hotel (da Happy Culture) evocam as viagens à Índia feitas 

pelo célebre escritor inglês, que o inspiraram a escreverMogli: O Menino Lobo. 

Mais acima na colina, o novo Hôtel Littéraire Marcel Aymé celebra o autor de O Passa-

Paredes, cujo personagem é representado por um bronze, a poucos quarteirões de 

distância. No Quartier Latin, foi uma das obras mais famosas de Alexandre Dumas que 

inspirou o Hôtel Monte Cristo. Inaugurado em 2018, evoca uma atmosfera histórica e 

exótica, com quartos com as estruturas de madeira do teto visíveis, objetos antigos, 

pinturas de paisagens e um vasto armário de rum vintage. 

No início de 2019, foi inaugurado o Maison Armance, um luxuoso hotel boutique na 

antiga residência de Stendhal, na rua Cambon, perto da Place Vendôme. Este hotel 

íntimo e de design com apenas 14 quartos e 6 grandes suítes tem o nome do primeiro 

romance do escritor. 
 

Hôtel de Buci 22 rue de Buci, Paris 6o – Metrô Saint-Germain-des-Prés -  www.buci-

hotel.com 

Hôtel Pont-Royal 7 rue de Montalembert, Paris 7o – Metrô Rue-du-Bac – www.hotel-

pont-royal.com 

Hôtel Recamier 3 bis Place Saint-Sulpice, Paris 6o - Metrô Sèvres-Babylone – 

www.hotelrecamier.fr 

Hôtel Square Louvois 12 rue Louvois, Paris 2o - Metrô Quatre-Septembre - www.hotel-

louvois-paris.com 

Hôtel Le Tourville 16 avenue de Tourville, Paris 7o – Metrô Ecole Militaire - 

www.hoteltourville.com 

Hôtel Littéraire Marcel Aymé 16 rue Tholozé, Paris 18o – Metrô Abbesses - 

hotel-litteraire-marcel-ayme.com 

Hôtel Littéraire Le Swann 15 rue de Constantinople, Paris 8o - Metrô Europe - 

www.hotel-leswann.com 

http://www.buci-hotel.com/
http://www.buci-hotel.com/
http://www.hotel-louvois-paris.com/
http://www.hotel-louvois-paris.com/


→ Dossiê de imprensa 2019 – Oficina do Turismo e dos Congressos de Paris 

 

 
 19 

 

H
O

S
P
E
D

A
G

E
M

 E
M

 P
A

R
IS

 
Hôtel Monte-Cristo 20-22 rue Pascal, Paris 5o - Metrô Censier-Daubenton - 

www.hotelmontecristoparis.com 

La Belle Juliette 92 rue du Cherche-Midi, Paris 6o – Metrô Sèvres-Babylone – 

www.labellejuliette.com 

Le Mathurin 43 rue des Mathurins, Paris 8o – Metrô Saint-Augustin - www.le-

mathurin.com 

Le Pavillon des Lettres 12 rue des Saussaies, Paris 8o – Metrô Miromesnil – 

www.pavillon-des-lettres.com 

Les Dames du Panthéon 19 place du Panthéon, Paris 5o – RER Luxembourg - 

www.hotellesdamesdupantheon.com 

Les Plumes Hotel 10 rue Lamartine, Paris 9o – Metrô Cadet - www.lesplumeshotel.com 

L’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, Paris 6o – Metrô Saint-Germain-des-Prés, RER Saint-

Michel – www.l-hotel.com 

R. Kipling Hotel 65 Rue Blanche, Paris 9o – Metrô Blanche - www.kipling-hotel.com 

 

> Hotéis insólitos: com um toque de loucura  

Locais marcantes, originais, inesperados, muito coloridos ou com um tema que 

desperta um sorriso... Paris tem muitos ! Como o Hôtel Joke, no 9o bairro, onde uma 

atmosfera bastante travessa estimula o bom humor de seus clientes. Este hotel-design 

faz referência ao universo das crianças, com lâmpadas-balões na recepção, uma roda 

da fortuna sobre as camas e filmes com erros de gravações no elevador. Quanto ao 

Seven Hôtel, no Quartier Latin, ele impressiona pela presença de camas “flutuantes”, 

suspensas na parede como que por milagre. A ilusão é perfeita neste quatro estrelas 

intimista onde os quartos são associados aos sonhos e às estrelas. As suítes são ainda 

mais surpreendentes, especialmente uma delas com interior 100% James Bond. Para 

reencontrar este espírito "cinematográfico" e de “grandes estrelas hollywoodianas”, o 

hotel Platine é uma bela alternativa. Localizado próximo da Torre Eiffel, este hotel de 

46 quartos faz reviver o mito de Marilyn Monroe. Os fãs de Jean Paul Belmondo podem 

reservar um quarto no 123 Sébastopol Hotel, que imerge os clientes no ambiente da 7ª 

arte. Cartazes de cinema, máquina de pipoca no lobby e uma verdadeira sala de 

projeção animam o local. O Déclic Hôtel (do grupo Maranatha), um hotel-boutique 

situado próximo a Montmartre, é uma ode mais tradicional à fotografia: ali 

encontramos uma cabine de fotos como cabeceira de cama e um banheiro que pode 

funcionar como quarto escuro. 

O Hôtel Les Bulles, no Quartier Latin, traz uma temática ainda mais alegre, já que é 

consagrada ao champanhe. O resultado: quartos e suítes mais do que borbulhantes e 

uma adega de degustação. Chantal Thomass, famosa designer de lingerie francesa, 

concebeu há alguns anos o Vice Versa, um “hôtel-boudoir” no 15º bairro, cujos sete 

andares são inspirados nos sete pecados capitais. 

Em um universo e local completamente diferentes encontra-se o OFF Paris Seine, o 

primeiro hotel flutuante da capital ! Junto à estação ferroviária de Austerlitz, este 

hotel de design oferece 54 quartos, 4 suítes, um bar de vinhos e tapas, e uma pista de 

natação que parece fluir diretamente para o Sena. Experiência e atmosfera inéditas ! 

 

 

Déclic Hôtel 17 rue Duhesme, Paris 18o - Metrô Lamarck-Caulaincourt - declichotel.com 

Hôtel 123 Sébastopol 123 boulevard de Sébastopol, Paris 9o - Metrô Réaumur-

Sebastopol - www.le123sebastopol.com 

Hôtel Caron de Beaumarchais 12 rue Vieille du Temple, Paris 4o – Metrô Saint-Paul - 

www.carondebeaumarchais.com 

http://www.lesplumeshotel.com/
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Hôtel Joke 69 rue Blanche, Paris 9o – Metrô Blanche - www.astotel.com/hotel/hotel-

joke 

Hôtel Platine 20 rue Ingénieur Robert Keller, Paris 15o – Metrô Charles Michel - 

www.platinehotel.fr 

Hôtel Whistler 36 rue de Saint–Quentin, Paris 10o - Metrô Gare du Nord -

www.whistlerparis.com 

Hospitel-Hôtel Dieu 1 place du Parvis Notre-Dame - Galerie B2, 6e étage, Paris 4o - 

Metrô Cité - www.hotel-hospitel.com 

Kube Hotel 1-5 passage Ruelle, Paris 18o – Metrô La Chapelle – www.kubehotel-

paris.com 

OFF Paris Seine 86 quai d’Austerlitz, Paris 13o – Metrô Gare d’Austerlitz - 

offparisseine.com 

Seven Hotel 20 rue Berthollet, Paris 5o – Metrô Les Gobelins –  

www.sevenhotelparis.com 

The Five Hotel 3 rue Flatters, Paris 5o – Metrô Les Gobelins – www.thefivehotel.com 

Vice Versa Hotel 213 rue de la Croix Nivert, Paris 15o – Metrô Porte de Versailles - 

viceversahotel.com 

 

 

 

> Hotéis e bem-estar: tratamentos em spa 

A vida parisiense é apaixonante, mas às vezes também é exaustiva. Muitos hotéis 

propõem spas e espaços de bem-estar ou beleza para se revitalizar com gentileza 

depois de um jet lag ou depois de um dia cheio na capital. Piscina aquecida com 

natação contra a corrente, banhos terapêuticos, cromoterapia, equipamentos de 

ginástica de tecnologia de ponta, personal trainers à disposição, cuidados cosméticos 

com tecnologia avançada e serviços à la carte: os hotéis parisienses rivalizam em 

criatividade para oferecer serviços de qualidade adaptados a sua clientela.  

 

Dior Institut, Plaza-Athénée 25 avenue Montaigne, Paris 8o – Metrô Alma-Marceau – 

www.plaza-athenee-paris.com 

Keiraõ Spa, Hôtel Scribe Sofitel 1 rue Scribe, Paris 9o – Metrô Opéra, RER Auber – 

www.sofitel.com 

Spa Akasha Hôtel Lutetia 45 boulevard Raspail, Paris 6o - Metrô Sèvres-Babylon  - 

www.hotellutetia.com 

Spa Aubusson 33 rue Dauphine, Paris 6o - Metrô Odéon - www.hoteldaubusson.com  

Spa du Four Seasons Hotel George V 31 avenue George-V, Paris 8o – Metrô George-V – 

www.fourseasons.com/paris/ 

Spa Carita Décleor, Le Belmont 30 rue Bassano, Paris 16o – Metrô George V - 

www.belmont-paris-hotel.com 

Spa Carita, Le Narcisse Blanc Hotel & Spa 19 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7o – 

Metrô Invalides - www.lenarcisseblanc.com 

Spa Diane Barrière Fouquet’s Barrière 46 avenue George-V, Paris 8o – Metrô George-V 

- www.fouquets-barriere.com 

Spa Guerlain, Saint James Paris 43 avenue Bugeaud, Paris 16o – Metrô Porte Dauphine – 

www.saint-james-paris.com 

Spa La Colline, Nolinski Hotel 16 avenue de l’Opéra, Paris 1o – Metrô Pyramides – 

www.nolinskiparis.com 

Spa My Blend by Clarins, Le Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, Paris 8o – Metrô 

Charles-de-Gaulle-Étoile - www.royalmonceau.com 

http://www.platinehotel.fr/
http://www.hotel-hospitel.com/
http://offparisseine.com/
http://www.sevenhotelparis.com/
http://www.sofitel.com/
http://www.fouquets-barriere.com/
http://www.saint-james-paris.com/
http://nolinskiparis.com/
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Spa Paris, Park Hyatt Paris-Vendôme 5 rue de la Paix, Paris 2o – Metrô Opéra - 

parisvendome.park.hyatt.com 

Spa Peninsula, The Peninsula Paris 19 avenue Kléber, Paris 16o – Metrô Kléber - 

www.paris.peninsula.com 

Spa Six Senses, The Westin Paris 3 rue de Castiglione, Paris 1o – Metrô Tuileries – 

www.thewestinparis.fr/spa-six-senses 

Spa Sundari Hôtel Le Cinq Codet 5 rue Louis Codet, Paris 7o – Metrô Ecole Militaire - 

www.le5codet.com 

Spa Valmont, Le Meurice 228 rue de Rivoli, Paris 1o – Metrô Tuileries – 

www.meuricehotel.fr 

Vendôme Spa, Renaissance Paris Vendôme 4 rue du Mont-Thabor, Paris 1o –  

Metrô Tuileries – www.spa-renaissance-paris-vendome.com 

 

 

> Hotéis com vista  

Janelas para um pátio, para o Sena, para um monumento, em alguns hotéis, o exterior 

do quarto conta tanto quanto o interior. Au 4o étage du Novotel Paris Tour Eiffel se 

juche le restaurant japonais Benkay duquel on admire une vue panoramique sur la 

Seine, la maison de la radio et la statue de la liberté. Ainda mais alto, os Jardins Plein 

Ciel no sétimo andar do hotel Raphaël oferecem uma vista excepcional dos principais 

monumentos da cidade, a partir do seu terraço arborizado. Por fim, integrado ao Palais 

des Congrès Porte Maillot, o hotel Hyatt Regency Paris Etoile oferece uma vista 

deslumbrante de toda Paris em alguns quartos e no bar panorâmico. Para ficar com a 

cabeça nas estrelas. O sublime panorama oferecido pelo Hôtel Brighton, na rue de 

Rivoli, é em grande parte pintado de verde, e os quartos dão para o Jardin des Tuileries 

e para o Museu du Louvre. O Royal Hôtel Paris e Le Splendid Étoile Hotel oferecem 

quartos de onde você pode admirar o Arco do Triunfo bem de perto. E quanto à Torre 

Eiffel, o Shangri-La coloca-se como o primeiro da classe, pois a estrutura de ferro 

parece ao alcance da mão de quem se encontra nos balcões das suítes.  

O Terrass’ Hotel em Montmartre, criado em 1911, renovou recentemente seu interior. 

Uma homenagem aos artistas, sempre numerosos no bairro, ressoa nos 92 quartos, 

muitos deles com uma vista impressionante de Paris. O panorama é ainda mais 

espetacular no famoso terraço-jardim do hotel.  

Podemos mencionar o terraço do Holiday Inn Paris Notre-Dame em pleno Quartier 

Latin, do qual as torres da catedral de Paris, o coruchéu da Saint-Chapelle e outros 

monumentos famosos bastante centrais podem ser vistos.  

 

Étoile Saint Honoré by 2 HappyCulture 14 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8o – 

Metrô Ternes - www.hotel-paris-honore.com 

Holiday Inn Paris Notre-Dame 4 rue Danton, Paris 6o – Metrô Saint-Michel – 

www.ihg.com 

Hôtel Bowmann 99 boulevard Haussmann, Paris 8o – Metrô Saint-Agustin - 

www.hotelbowmannparis.com 

Hôtel Brighton 218 rue de Rivoli, Paris 1o - Metrô Tuileries - www.paris-hotel-

brighton.com 

Hôtel Champs-Elysées Friedland 177 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8o – Metrô 

Ternes - www.hotel-paris-friedland.com 

Hôtel des Grands Hommes 17 place du Panthéon, Paris 5o – Metrô Cardinal-Lemoine – 

www.hoteldesgrandshommes.com 

Hôtel du Quai Voltaire 19 quai Voltaire, Paris 7o – Metrô Rue-du-Bac – 

www.quaivoltaire.fr 

http://www.paris.peninsula.com/
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Hôtel Eiffel Trocadéro 35 rue Benjamin-Franklin, Paris 16o – Metrô Trocadéro – 

www.hoteleiffeltrocadero.com 

Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel 8 avenue de Suffren, Paris 15o - 

www.pullmanhotels.com 

Hôtel Regina 2 place des Pyramides, Paris 1o – Metrô Pyramides – www.regina-

hotel.com 

Hôtel Raphaël 17 avenue Kleber, Paris 16o – Metrô Charles de Gaulle Etoile - 

www.raphael-hotel.com 

Hôtel Shangri-La 10 avenue d’Iéna, Paris 16o – Metrô Iéna – www.shangri-la.com 

Hyatt Regency Paris Etoile 3 place du Général Kœnig, Paris 17o – Metrô Porte-Maillot - 

www.parisetoile.regency.hyatt.fr 

Hôtel Victor Hugo 19 rue Copernic, Paris 16o - Metrô Victor Hugo - 

www.victorhugohotel.com 

Le Littré 9 rue du Littré, Paris 6o – Metrô Saint-Placide - www.hotellittreparis.com 

Novotel Paris Tour Eiffel 61 quai de Grenelle, Paris 15o – Metrô Charles Michels – 

www.novotel-paris-toureiffel.com 

Royal Hôtel Paris 33 avenue de Friedland, Paris 8o – Metrô George V - www.royal-

hotel.com 

Splendid Étoile Hotel 1 avenue Carnot, Paris 17o – Metrô Argentine - 

www.hsplendid.com 

Terrass’ Hotel 12-14 rue Joseph de Maistre, Paris 18o – Metrô Lamarck-Caulaincourt - 

www.terrass-hotel.com  

Tim Hotel Montmartre 11 rue Ravignan (Place Emile Goudeau), Paris 18o – Metrô 

Abbesses - www.timhotel.com 

 

> Hotéis com jardim: o campo em Paris 

Os parisienses amam jardins, esses pequenos pontos verdes arranjados para o prazer 

dos sentidos, e alguns hotéis têm a oportunidade de dispor de um espaço ao ar livre, 

seja em um terraço grande, um jardim de verdade ou algo entre os dois. É muito bom 

sentar nesses jardins em dias ensolarados para almoçar ou jantar, uma vez que muitos 

deles eles oferecem opções de refeição, mas também é agradável simplesmente ler, 

tomar uma bebida ou ficar ao sol. Muitas vezes invisíveis da rua, esses jardins, que 

ficam bem escondidos no coração da arquitetura parisiense, podem revelar outro 

ângulo da cidade, protegido da agitação das vizinhanças. 

 

Hôtel de l’Abbaye 10 rue Cassette, Paris 6o – Metrô Saint Sulpice - 

www.hotelabbayeparis.com 

Hôtel Le Berri 22 rue de Berri, Paris 8o - Metrô Saint-Philippe-du-Roule - the-luxury-

collection.starwoodhotels.com 

L’Hôtel du Collectionneur 51/57 rue de Courcelles, Paris 8o - Metrô Monceau - 

www.hotelducollectionneur.com 

Hôtel Garden-Elysée 12 rue Saint-Didier, Paris 16o – Metrô Boissière - www.paris-hotel-

gardenelysee.com 

Hôtel Le Pavillon 54 rue Saint-Dominique, Paris 7o - Metrô Invalides - www.hotel-

lepavillon.com 

Hôtel Particulier Montmartre 23 avenue Junot, Paris 18o – Metrô Lamarck-Caulaincourt 

– hotel-particulier-montmartre.com 

Hôtel Plaza Athénée 25 avenue Montaigne, Paris 8o – Metrô Alma-Marceau - 

www.plaza-athenee-paris.fr 

http://www.raphael-hotel.com/
http://www.shangri-la.com/
http://www.victorhugohotel.com/
http://www.hotelabbayeparis.com/
http://www.plaza-athenee-paris.fr/
http://www.plaza-athenee-paris.fr/
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Hôtel Regina Louvre 2 place des Pyramides, Paris 1o - Metrô Pyramides - 

www.leshotelsbaverez.com 

Hôtel Saint James Paris 43 avenue Bugeaud, Paris 16o – Metrô Porte Dauphine - 

www.saint-james-paris.com 

La Belle Juliette 92 rue du Cherche-Midi, Paris 6o – Metrô Sèvres-Babylone – 

www.labellejuliette.com 

Le Mandarin Oriental 251 rue Saint-Honoré, Paris 1o – Metrô Concorde -

www.mandarinoriental.fr/paris 

Les Jardins du Marais 74 rue Amelot, Paris 11o – Metrô Saint-Sébastien-Froissart - 

www.lesjardinsdumarais.com 

Regent’s Garden 47 rue Pierre Demours, Paris 17o - Metrô Ternes - www.hotel-regents-

paris.com 

Renaissance Le Parc Trocadéro 55-57 avenue Raymond Poincaré, Paris 16o – Metrô 

Victor Hugo - www.marriott.fr/hotels/travel/parsp-renaissance-paris-le-parc-

trocadero-hotel 

The Westin Paris Vendôme 3 rue de Castiglione, Paris 1o – Metrô Tuileries – 

www.thewestinparis.fr 

 

 

> Hotéis eco-responsáveis  

 

Sais de banho naturais, restaurantes orgânicos e locais, economia de energia e de água, 

produtos de entretenimento não tóxicos, lavanderias sustentáveis... São numerosas as 

medidas tomadas por alguns hotéis da capital a fim de responder às exigências 

ambientais que se impõem a todos nós. Mais de 300 hotéis parisienses já são 

reconhecidos pelos três selos existentes de desenvolvimento sustentável: l’Eco-label 

européen, La Clef verte e o Green Globe.  

 

Dentre eles, o Le Mandarin Oriental. Foi o primeiro palácio da França a obter a 

certificação Haute Qualité Environnementale e propõe a seus clientes contribuir para o 

plantio de uma árvore em uma fazenda agroflorestal em Seine e Marne. 

Perto do Canal Saint-Martin, encontra-se o Le Citizen Hotel, concebido pelo designer e 

arquiteto de interiores Christophe Delcourt, conhecido por sua utilização de materiais 

sustentáveis. Em outros locais, os gestos em favor do meio ambiente são ainda mais 

originais, como o luxuoso Hyatt Paris Madeleine, que instalou um apiário no teto para 

sensibilizar seus clientes sobre o papel essencial das abelhas na preservação de nosso 

ecossistema. O hotel propõe igualmente a seus clientes degustar o mel “da casa”. O 

Eden Lodge Paris é uma pousada em formato ecolodge de luxo, em um edifício zero 

carbono. Este endereço próximo ao Père-Lachaise dispõe de um grande jardim e das 

mais recentes inovações ecológicas, como painéis solares, um aquecedor com 

granulados de madeira, banheiros japoneses, retenção da água da chuva e um sistema 

de purificação de ar.  

Vários hotéis do pequeno grupo familiar Green Spirit Hotels, situados no bairro da Torre 

Eiffel, também estão muito engajados no turismo sustentável e focado no bem estar. 

Exemplos são o Hôtel le Pavillion e o Hôtel Le Malar, onde todos os produtos 

oferecidos são orgânicos ou ecológicos, até os produtos de limpeza. Os hóspedes podem 

desfrutar da água dinamizada de qualidade de nascente e alguns quartos são protegidos 

de ondas de alta frequência. 

 

http://www.saint-james-paris.com/
http://www.mandarinoriental.fr/paris
http://www.marriott.fr/hotels/travel/parsp-renaissance-paris-le-parc-trocadero-hotel
http://www.marriott.fr/hotels/travel/parsp-renaissance-paris-le-parc-trocadero-hotel
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Destaca-se que a Oficina do Turismo e dos Congressos de Paris propõe também aos 

hotéis assinarem uma carta “Por uma hospedagem sustentável em Paris” e já conta 

com 467 signatários.  

 

 

Eden Lodge Paris 175 rue de Charonne, Paris 11o – Metrô Alexandre Dumas - 

www.edenlodgeparis.net 

Hôtel du Louvre place André-Malraux, Paris 1o – Metrô Palais-Royal – 

www.hoteldulouvre.com 

Hôtel Eiffel Trocadéro 35 rue Benjamin-Franklin, Paris 16o – Metrô Trocadéro – 

www.hoteleiffeltrocadero.com 

Hôtel Gavarni 5 rue Gavarni, Paris 16o - Metrô Passy – www.gavarni.com 

Hôtel Le Pavillon 54, rue Saint-Dominique, Paris 7e - Metrô La Tour-Maubourg - 

www.hotel-lepavillon.com 

Hôtel Malar 29 rue Malar, Paris 7e - Metrô La Tour-Maubourg - www.hotelmalar.com 

Hyatt Paris Madeleine 24 boulevard Malesherbes, Paris 2o – Metrô Havre-Caumartin - 

paris.madeleine.hyatt.com 

Le Citizen Hotel 96 quai de Jemmapes, Paris 10o – Metrô Jacques Bonsergent – 

www.lecitizenhotel.com 

Le Mandarin Oriental 251 rue Saint-Honoré, Paris 1o – Metrô Concorde -

www.mandarinoriental.fr/paris 

Le Méridien Etoile 81 boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 17o – RER Porte-Maillot - 

www.lemeridienetoile.com 

Solar Hotel 22 rue Boulard, Paris 14o - Metrô Denfert-Rochereau - www.solarhotel.fr 

 

Documento para alojamento sustentável – www.parisinfo.com 

 

 

 Hotéis nos aeroportos 

Prontos para partir, sem ficar muito longe do centro da cidade, que é facilmente 

acessível de trem, táxi ou ônibus (Roissybus, o ônibus direto do aeroporto de Paris), os 

viajantes de negócios que passam por Paris muitas vezes escolhem dormir no 

aeroporto. Roissy CDG e Orly, os dois aeroportos de Paris, propõem ótimas opções de 

hospedagem em todas as categorias de preço.  

O Pullman Paris Roissy CDG Aéroport faz parte da oferta de hospedagem de alto 

padrão, bem em frente ao Terminal 2 do aeroporto Roissy-Charles de Gaulle. Ele tem 

capacidade para 305 quartos ornamentados pelo designer Christophe Millet, um ótimo 

Fitness Centre e uma piscina grande. No próprio aeroporto, por trás da área da 

alfândega, o YotelAir oferece quartos por pernoite e por hora (chamados de "cabines") 

para viajantes em trânsito. É o tempo de tomar um banho e descansar. Uma nova zona 

hoteleira está em construção no Roissy Charles-de-Gaulle. O Holiday Inn Express abriu 

em 2018 um hotel de mais de 300 quartos perto do terminal 1, acessível com o traslado 

CDGVAL que para em frente à entrada. Ele será acompanhado por dois outros hotéis em 

2019: Innside by Melia e Aloft & Element by Westin. 

No aeroporto de Orly, o recente Novotel Paris Orly Rungis oferece 163 quartos, um 

restaurante gourmet, um bar, várias salas de conferência e uma passarela que liga o 

hotel diretamente ao terminal sul do aeroporto. Em 2019, Orly sediará um novo 

complexo hoteleiro com duas marcas: um hotel Mercure (4 estrelas) com 189 quartos, 

além de um amplo terraço ao ar livre e um hotel ibis Styles (3 estrelas) com 200 

quartos. 

 

http://www.edenlodgeparis.net/
http://www.hoteldulouvre.com/
http://www.hoteleiffeltrocadero.com/
http://www.gavarni.com/
http://www.hotel-lepavillon.com/
http://www.parisinfo.com/hebergement-hotel-paris/70289/Le-Citizen-Hotel
http://www.mandarinoriental.fr/paris
http://www.lemeridienetoile.com/
http://www.parisinfo.com/
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Ace Hotel Paris Roissy 6 rue Galilée, 77 290 Mitry Mory - www.ace-hotel-mitry.fr 

citizenM Paris Charles de Gaulle Airport 7 rue de Rome, 93 290 Tremblay-en-France - 

www.citizenm.com/CDG Airport/Hotel 

Holiday Inn Express 5 rue du Voyageur, 95 700 Roissy-en-France - www.hotel-

hiexpariscdgairport.com 

Ibis Paris Orly Aéroport 19 promenade d’Orly, 91 550 Orly - www.ibis.com/Orly 

Inter-Hôtel Acadie CDG 24 avenue Marcel Paul, 93 290 Tremblay-en-France - 

www.hotelacadie.com 

Novotel Paris Orly Rungis Zone du delta, 1 rue du Pont des Halles, 94 150 Rungis - 

www.novotel.com 

Novotel Paris Orly Rungis Zone du delta, 1 rue du Pont des Halles, 94 150 Rungis - 

www.novotel.com  

Pullman Paris Roissy CDG Airport 3 bis rue de la Haye, 95 935 Roissy - 

www.pullmanhotels.com/Roissy 

Residhome Roissy Park 14 allée du Verger, 95 700 Roissy-en-France - 

www.residhome.com 

YotelAIR Paris CDG Aérogare 2, Roissy Aéroport Paris Charles de Gaulle - 

www.yotel.com/fr 

 

EM TODOS OS ESTILOS ! 
 

Quer viajar de maneira diferente? Não quer mais fazer turismo à moda antiga, mas 

encontros? Necessidades especiais? Quer algo diferente? Em Paris, todos os tipos de 

hospedagem, mesmo as mais inovadoras, estão prontas agora mesmo para receber os 

visitantes com base em suas necessidades. Moderna, ecologicamente correta, barata, 

curiosa, aventureira ou uma pessoa caseira: não é à toa que Paris é a capital de todos 

os estilos… 

 

> Pousadas: a Paris dos parisienses 

Para descobrir a cidade, sua cultura e receber sugestões, uma casa de família é uma 

solução ideal e uma tendência crescente. Os quartos desses lugares não estão sujeitos à 

classificação oficial de estrelas, mas o rótulo Hôtes Qualité Paris, por exemplo, pode 

localizar as muitas ofertas de casas em Paris. O número de quartos oferecidos pelo 

anfitrião deve ser no máximo cinco, com café da manhã servido na mesa da família. 

Existe também em Paris uma classificação de apartamentos de hotéis ecologicamente 

responsáveis segundo uma grade de avaliação que se baseia em cinco critérios 

principais: economia de água e energia, hábitos de consumo, alimentação, impacto 

sobre o ambiente e a saúde e a informação dos visitantes. Somente as casas com as 

melhores notas recebem a distinção Chambre d’Hôte Eco-responsable (Pousada 

ecologicamente responsável), com três, quatro e cinco folhas verdes de pontuação. 

 

 

6, Mandel 6 avenue Georges-Mandel, Paris 16o – Metrô Trocadéro – www.6mandel.com 

Alcoves et Agapes Bed-and-Breakfast-in-Paris – www.bed-and-breakfast-in-paris.com 

Be my Nest - www.bemynest.com 

Eden Lodge Paris – www.edenlodgeparis.net 

Meeting the French – www.meetingthefrench.com 

Une Chambre en ville – www.chambre-ville.com 

http://www.hotelacadie.com/
http://www.novotel.com/
http://www.6mandel.com/
http://www.bemynest.com/
http://www.chambre-ville.com/
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> Em residências hoteleiras como em casa 

A tendência é se hospedar "como se estivesse em casa" ! Os apartamentos equipados 

com cozinha fazem um grande sucesso na capital; o serviço oferece a limpeza como no 

hotel, mas com o toque acolhedor para que o hóspede se sinta em casa. O “lar doce 

lar” está presente também nas residências e nos aparthotéis dos grupos Residhotel, 

Adagio, Citadines e também Odalys. De padrão superior, encontramos as suítes com 

concierge de Jay's, os três aparthotéis de luxo do La Clef (The Crest Collection do 

grupo The Ascott) e os apartamentos em flats com serviço hoteleiro La Réserve, o 

hotel-palácio da margem direita.  

Não agrupados em uma residência, mas abastecidos dos serviços que se parecem com 

os de um hotel, são os apartamentos do Sweet Inn, um novo conceito no qual se 

oferece uma centena de locais espalhados por Paris com recepcionista para entrega das 

chaves, serviço de limpeza, transfer para o aeroporto, aluguel de um smartphone local 

e outras opções.  

 

Adagio Paris-Tour Eiffel 14 rue du Théâtre, Paris 15o – Metrô Dupleix, RER Champ-de-

Mars-Tour-Eiffel – www.adagio-city.com 

Adagio Paris Haussmann 129-131 boulevard Haussmann, Paris 8o – Metrô Saint-Augustin 

– www.adagio-city.com 

Citadines 53 ter quai des Grands Augustins, Paris 6o – M°Saint-Michel - 

www.citadines.com 

Fraser Suites Le Claridge Champs-Elysées 74 avenue des Champs-Élysées, Paris 8o - 

Metrô George V - paris.frasershospitality.com 

Goralska Résidences Bastille 7 boulevard Bourdon, Paris 4o - Metrô Bastille - 

www.goralskaresidences.fr 

HotelHome Paris 16 36 rue George Sand, Paris 16o – Metrô Jasmin - www.hotelhome.fr 

Hotel de l’Horloge 25 passage de Ménilmontant Paris 11o – Metrô Ménilmontant - 

www.hotelhorloge.fr 

Hipark Design Suites Paris La Villette 28 boulevard d’Indochine, Paris 19o - Metrô 

Porte de Pantin - www.hipark.fr/paris/ 

Home Plazza Bastille – Les Jardins du Marais 74 rue Amelot, Paris 11o – Metrô Saint-

Sébastien-Froissart – www.homeplazza.com 

La Clef Champs-Élysées Paris, 44-46 rue de Bassano, Paris 8o – Metrô George V - 

www.the-ascott.com 

La Clef Tour Eiffel Paris 83 Avenue Kléber, Paris 16o – Metrô Trocadéro - www.the-

ascott.com 

La Clef Louvre Paris 8 rue de Richelieu, Paris 1o – Metrô Palais-Royal - www.the-

ascott.com 

La Maison Saint-Germain 158 boulevard Saint-Germain, Paris 6o – Metrô Mabillon – 

www.maison-saint-germain.com 

Odalys Appart'hôtel Montmartre 9 rue Saint-Vincent, Paris 18o - Metrô Lamarck-

Caulaincourt - www.odalys-vacances.com 

Séjours & Affaires Paris Davout 129 boulevard Davout, Paris 20o – Metrô Porte de 

Montreuil - http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-paris-

306.html 

Villa Daubenton by Happy Culture 34 rue de l’Arbalète, Paris 5o - Metrô Censier-

Daubenton - www.villa-daubenton.com 

Villa Luxembourg – Machefert Hotels Collection 121 boulevard du Montparnasse, Paris 

6o - Metrô Vavin – www.villa-luxembourg.com 

 

http://www.hipark.fr/paris/
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Lista completa em www.parisinfo.com e nos sites das cadeias hoteleiras: 

Adagio City Aparthotel – www.adagio-city.com 

Ascott - www.the-ascott.com  

Citadines – www.citadines.com 

Frasers – www.frasershospitality.com 

Odalys – www.odalys-vacances.com 

Park&Suites – www.parkandsuites.com 

Residhome – www.residhome.com 

Residhotel – www.residhotel.com  

Suite Home – www.suite-home.com 

Sweet Inn – www.sweetinn.com/Paris 

My Nest in Appartments - mynestinn.com  

Séjours & Affaires – www.sejours-affaires.com 

 

www.parisinfo.com 

 

> Dormir na casa de parisienses 

Multiplicam-se os sites dedicados às pessoas que desejam alugar seu apartamento 

mobiliado para um fim de semana ou por uma semana. Como o Airbnb, líder mundial 

deste novo modo de 'social travelling' que permite experimentar uma cidade como um 

verdadeiro nativo, aproveitando as dicas e as sugestões do bairro dadas pelo próprio 

proprietário. Existe também uma variante com a opção verdadeiramente nômade e de 

baixo custo do “couch surfing”, igualmente originária dos Estados Unidos. O princípio é 

uma acolhida gratuita de uma ou mais pessoas em casas que oferecem um sofá, um 

quarto, um lugar para montar sua barraca ou ainda uma refeição ou um café ! Outros 

locais, como o Onefinestay (parte do grupo Accor), propõem às pessoas apartamentos 

de alto padrão, verificados e preparados. A pequena empresa Be my Nest especializa-

se em quartos, pequenos estúdios e outras pequenas áreas em residências privadas. 

 
 

Be my Nest - www.bemynest.com 

Couchsurfing - www.couchsurfing.org 

Onefinestay - www.onefinestay.com 

 

> Troca de apartamento… 

Mais de 300 000 trocas de apartamentos são realizadas no mundo, todos os anos. Hoje, 

o fenômeno está crescendo por causa da crise e de um acesso à informação muito mais 

fácil graças à Internet. Na França, onde existem quatro pedidos estrangeiros para uma 

oferta nacional, Paris é particularmente atraente pela abundância de propostas, desde 

os estúdios às mansões, sem esquecer os pavilhões dos subúrbios ou os estúdios de 

fotografia. Cerca de 3 200 propostas estão identificadas na Île-de-France no site 

Trocmaison, traduzido em 15 idiomas, das quais 000 ofertas em Paris. 

 

Trocmaison – www.trocmaison.com 

> O camping de Paris: em uma barraca na floresta 

É possível montar sua barraca em Paris e instalar seu trailer ao ar livre ! A capital 

dispõe de um grande camping no bois de Boulogne. Uma solução econômica e bucólica. 

Especialmente agora, depois de todas as importantes reformas recentemente feitas no 

http://www.parisinfo.com/
http://www.residhotel.com/
http://www.suite-home.com/
http://www.parisinfo.com/
http://www.couchsurfing.org/
http://www.trocmaison.com/
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Camping Indigo (reflorestação dos lugares, substituição de todos os alojamentos para 

locação por trailers, chalés e barracas em tela e madeira). O número de lugares passou 

para 410 em vez dos 500 anteriores. 

 

Business Village / Village Nature Cottages 30 route de Montaiguillon, 77 560 Louanc – 

www.business-village.biz 

Camping Beau Paris Village 1 voie des Prés, 91700 Villiers sur Orge – 

www.campingaparis.com 

Camping Indigo Paris Bois de Boulogne 2 allée du Bord-de-l’Eau, Paris 16o – Metrô 

Porte-d’Auteuil – www.campingparis.fr 

Camping International de Jablines Base régionale de plein-air de Jablines, 

77 450 Jablines – www.camping-jablines.com 

Camping International de Maisons-Laffitte 1 rue Johnson, 78 600 Maisons-Laffitte - 

www.maisonslaffitte.net/campinginternational.htm 

Camping la Belle Etoile 1 quai de Seine 77000 La Rochette – 

www.campinglabelleetoile.com 

Camping Le Village Parisien rue des Otages 77910 Varreddes – villageparisien.camp-

atlantique.com 

Camping Paris Est 110 boulevard des Alliés, 94 500 Champigny-sur-Marne - RER 

Joinville-le-Pont - www.campingchampigny.paris 

Huttopia Versailles 31 rue Berthelot, 78 000 Versailles – RER Gare de Porchefontaine - 

europe.huttopia.com/site/camping-versailles 

> No hotel sem dormir: tomar uma bebida chique, fazer uma festa de 

arrasar 

Os hotéis são lugares bons para descansar, mas aqueles que não querem dormir 

também têm boas oportunidades para aproveitar alguns lugares: por exemplo, sair para 

tomar uma bebida em lugar excepcional e, às vezes, ouvir música. Bares panorâmicos, 

piano-bar, concertos, coquetéis na mais pura tradição de mixologia, e até clubbing. 

Para ir ainda mais longe, alguns hotéis chegam a criar lugares somente para socializar, 

espaços dinâmicos abertos onde a ideia não é dormir, e sim fazer festas e encontrar 

pessoas. Com seu saguão enorme que agrupa vários espaços de bares/restaurantes e 

seus eventos ao vivo, o Mama Shelter é, sem dúvida, o pioneiro do tipo em Paris. Ele 

foi inaugurado pelo W Opéra, um hotel americano que traria a energia de Nova Iorque 

ao bairro da Ópera. Zonas comuns resplandecentes, uma cabine de DJ e um longo 

balcão preto envernizado incentivam o contato ao tomar um coquetel. O Le Meurice, 

muito apreciado por profissionais da moda, é invadido durante as Fashion Weeks. Mais 

duas danceterias noturnas, recentemente convertidas em hotéis de luxo - Les Bains e 

Le Montana -, também sabem atrair uma clientela muito exclusiva, sedenta de seus 

respectivos clubes e bares no telhado. O Le Mathis, mítico clube dos anos 90, próximo 

ao Champs –Elysées, também aproveitou uma renovação para dar um novo aspecto ao 

seu bar e restaurante feita pelo Expérimental Group.  

 

 

 

1K Hotel 13 boulevard du Temple, Paris 3o – Metrô Filles-du-Calvaire, RER Châtelet-Les 

Halles – www.muranoresort.com 

Bar à vin du Grand Pigalle Hôtel 29 rue Victor Masse, Paris 9o - Metrô Pigalle - 

www.grandpigalle.com 

Bar 228 de l’Hôtel Meurice 228 rue de Rivoli, Paris 1o – Metrô Tuileries – 

www.lemeurice.com 

http://www.muranoresort.com/
http://www.lemeurice.com/bar-228
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Bar de l’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, Paris 6o – Metrô Saint-Germain-des-Prés – www.l-

hotel.com 

Bar de l’InterContinental Le Grand 2 rue Scribe, Paris 9o - Metrô Opéra - 

parislegrand.intercontinental.com 

Bar La Vue, Hyatt Regency Paris Etoile 3 place du Général-Koenig, Paris 17o – Metrô 

Porte-Maillot - www.parisetoile.regency.hyatt.fr 

Buddha-Bar Hôtel 4 rue d’Anjou, Paris 8o - Metrô Madeleine - 

www.buddhabarhotelparis.com 

Café Laurent, Hôtel d’Aubusson 33 rue Dauphine, Paris 6o - Metrô Odéon - 

www.hoteldaubusson.com 

George V Hôtel Bar 31 avenue George-V, Paris 8o – Metrô George V -  

Le Rooftop et Bar du Montana 28 rue Saint-Benoît, Paris 6o - Metrô Saint-Germain-des-

Prés - www.hotel-lemontana.com 

Le Lola Bar, Hôtel Banke 20 rue Lafayette, Paris 9o – Metrô Chaussée-d’Antin, RER 

Auber – www.hotelbanke.com 

Le Très Particulier, Hôtel Particulier 23 avenue Junot, Paris 18o – Metrô Lamarck-

Caulaincourt – hotel-particulier-montmartre.com 

Hôtel W Paris-Opéra 4 rue Meyerbeer, Paris 9o – Metrô Opéra – www.wparisopera.fr 

Ice Bar du Kube Hotel 1-5 passage Ruelle, Paris 18o – Metrô La Chapelle – 

www.kubehotel-paris.com 

Le Bar Hemingway The Ritz 15 place Vendôme, Paris 1o - Metrô Opéra - 

www.ritzparis.com 

Mama Shelter 109 rue de Bagnolet, Paris 20o – Metrô Alexandre-Dumas – 

www.mamashelter.com 

Mathis Bar à l’Hôtel Mathis 3 rue de Ponthieu, Paris 8o – Metrô Franklin D. Roosevelt - 

www.hotelmathis.com 

Plaza Athénée 25 avenue Montaigne, Paris 8o – Metrô Alma-Marceau – www.plaza-

athenee-paris.com  

Roxo, Les Bains Paris 7 rue du Bourg-l’Abbé, Paris 3o - Metrô Etienne-Marcel - 

www.lesbains-paris.com 

Terrass’ Hotel 12-14 rue Joseph de Maistre, Paris 18o – Metrô Lamarck-Caulaincourt - 

www.terrass-hotel.com  

> Albergues da juventude: amigáveis e econômicos  

 

A rede mundial dos albergues de juventude está presente em Paris e não cessa de se 

desenvolver. A capital conta com 20 albergues, oferecendo mais de 3.000 camas. Eles 

são geridos por estruturas associativas sem fins lucrativos, o que garante preços 

atraentes. Estas estruturas não são restritas somente a jovens e festeiros, elas são uma 

alternativa econômica e amigável a outras formas de hospedagem. A menos de 25 

euros, os quartos desses “hostels” oferecem um conforto simples com ou sem banheiro 

privativo, bem como serviços de acesso à Internet, lavanderia, café da manhã, etc. 

Atualmente são 20 albergues, e quase todos são filiados a um grupo ou rede, como a 

HipHopHostels; como exemplo o le Saint Christopher’s Inn, no final do Bassin de la 

Villete, conta com mais de 350 camas e abriu uma segunda filial próximo à gare du 

Nord. 

Os centros de hospedagem para os jovens também estão presentes na capital. Nesses 

centros, não só os jovens podem se hospedar, individualmente ou em grupo, a preços 

que desafiam a concorrência, mas podem também desfrutar de eventos culturais e 

esportivos. A rede MIJE (Maison internationale de la jeunesse et des étudiants), por sua 

parte, é bastante central, perto do Sena e oferece hospedagem a um custo menor e em 

http://www.l-hotel.com/
http://www.fourseasons.com/fr/paris/
http://www.wparisopera.fr/
http://www.ritzparis.com/
http://www.mamashelter.com/
http://www.plaza-athenee-paris.com/
http://www.plaza-athenee-paris.com/
http://www.terrass-hotel.com/
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hotéis residenciais magníficos. Bonito, bem localizado e barato; isso também existe em 

Paris.  

Localizado em um antigo mercado, reformado para contar com energia solar, o 

albergue da juventude Yves Robert/ Pajol, ecológico e de design, oferece 330 camas, 

expandindo a oferta em Paris. O grupo Generator abriu um alojamento para jovens em 

um antigo edifício comercial, situado perto da Gare du Nord e do bairro ligado ao canal 

Saint-Martin. Com 950 camas, em dormitórios e em quartos particulares, além de um 

café-lounge e uma casa noturna, esse será o maior albergue da juventude da capital. E, 

desde 2015, o Les Piaules propõe um novo estilo de alojamento para jovens em 

Belleville, com um design aconchegante, uma sala de estar com chaminé, um bar, um 

restaurante, uma loja com produtos locais e um terraço-jardim. O albergue dispõe de 

162 camas, algumas instaladas no telhado: os quartos para “mini-budget” com uma 

vista inesquecível.  

 

 

3 Ducks Boutique Hostel 6 place Etienne Pernet, Paris 15o – Metrô Commerce - 

3ducks.fr 

Aloha 1 rue Borromée, Paris 15o – Metrô Volontaires – www.aloha.fr 

Arty Paris Hotel & Hotel Budget 62 rue des Morillons, Paris 15o – Metrô Alésia - 

www.artyparis.fr 

Auberge Adveniat 10 rue François 1er, Paris 8o – Metrô Franklin D. Roosevelt - 

www.adveniat-paris.org 

Auberge de jeunesse Hi Paris Jules-Ferry 8 boulevard Jules-Ferry, Paris 11o – Metrô 

République – www.fuaj.org 

Auberge de jeunesse Hi Paris La Chapelle 27 rue Pajol, Paris 18o – Metrô Marx-Dormoy 

– www.fuaj.org 

Auberge de jeunesse Hi Paris Le d’Artagnan 80 rue de Vitruve, Paris 20o – Metrô 

Porte-de-Bagnolet – www.fuaj.org 

Auberge de jeunesse Hi Paris Yves Robert/Pajol 20 espl. Nathalie Sarraute, Paris 18o – 

www.fuaj.org 

Caulaincourt Square Hostel 2 square Caulaincourt, Paris 18o – Metrô Lamarck – 

www.caulaincourt.com 

CISP Ravel 6 avenue Maurice Ravel, Paris 12o – Metrô Saint-Mandé - www.cisp.fr 

CISP Kellermann 17  boulevard Kellermann, Paris 13o – Metrô Porte d’Italie - 

www.cisp.fr 

FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis, Paris 14o – Metrô Glacière – www.fiap-paris.org 

Generator Paris 9-11 place du Colonel Fabien, Paris 10o – Metrô Gare du Nord -

www.generatorhostels.com 

Le Montclair Hostel 62 Rue Ramey, Paris 18o – Metrô Jules-Joffrin - www.montclair-

hostel.com 

Le Régent Hostel Montmartre 37 boulevard de Rochechouart, Paris 9o - Metrô Anvers - 

www.leregent.com 

Les Piaules 59 boulevard de Belleville, Paris 11o - Metrô Couronnes - 

www.lespiaules.com 

MIJE (Maison internationale de la jeunesse et des étudiants) 6 rue de Fourcy /11 rue du 

Fauconnier/12 rue des Barres, Paris 4o – Metrô Saint Paul – www.mije.com 

Oops Design Hostel 50 avenue des Gobelins, Paris 13o – Metrô Les Gobelins - www.oops-

paris.com 

Plug-In Boutique Hostel 7 rue Aristide Bruant, Paris 18o - Metrô Abbesses - plug-inn.fr  

RIP (Résidence Internationale de Paris) 44 rue Louis Lumière, Paris 20o – Metrô Porte 

de Bagnolet - www.ee-rip.com 
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Smart Place 28 rue de Dunkerque, Paris 10o – Metrô Gare du Nord – 

www.smartplaceparis.com 

St. Christopher’s Inn Paris 159 rue Crimée, Paris 19o – Metrô Riquet – www.st-

christophers.co.uk 

St. Christopher’s Inn Gare du Nord 5 rue de Dunkerque, Paris 10o – M°/RER Gare du 

Nord - www.st-christophers.co.uk 

The Loft Boutique Hotel & Hostel 70 rue Julien Lacroix, Paris 20o – Metrô Pyrénées – 

www.theloft-paris.com 

Village Hostel Montmartre 20 rue d’Orsel, Paris 18o – Metrô Anvers - 

www.villagehostel.fr 

Vintage Hostel Gare du Nord 73 rue de Dunkerque, Paris 10o – M°/RER Gare du Nord - 

www.vintage-hostel.com 

Young and Happy Hostel 80 rue Mouffetard, Paris 5o – Metrô Place Monge - 

www.youngandhappy.fr 

Woodstock Hostel Montmartre 49 rue Rodier, Paris 9o – Metrô Anvers – 

www.woodstock.fr 

 

Todos os endereços no site www.parisinfo.com clicando em “Young Paris” 
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