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ESCAPADAS EM TORNO DE PARIS 

O entorno de Paris é repleto de atividades, eventos, exposições 

e cidades agradáveis com aspecto de interior e onde a 

receptividade é a sua marca maior. Portanto, se dispõe de 

tempo e gostaria de fazer programas diferentes, não hesite em 

dar uma escapada utilizando o metro RER ou os trens da região 

da “Île de France”. Algumas dicas. 

 

Palácio de Versailles - Château de Versailles 

 

 Em Versalhes a gente respira história, basta descer do metrô ou do 

trem que dá acesso à cidade. Todos os locais são agradáveis, 

portanto gaste uma jornada para conhecer o Palácio das mil e umas 

histórias, um pouco dos seus jardins e uma caminhada pela cidade. 

Versalhes do Salão dos Espelhos, é um palácio de encantamento, 

reconstituído depois da Revolução quando foi saqueado.  



 

O espetáculo das águas de suas fontes e os jardins musicais são 

atrações à parte, que acontecem no verão. Caminhe pelos enormes 

jardins. Pegue um trenzinho e vã conhecer o Trianon, o palacete de 

refúgio de Maria Antonieta. Não se canse de visitar o palácio, vá 

outras vezes. 

Place d'armes 78000 Versailles 

www.chateauversailles.fr 

 

 

Como Chegar 

Metrô RER C: saída da estação de Montparnasse ou da Notre-Dame 

Saint-Michel em direção a Versailles-rive gauche.  

Tempo de duração: 45 minutos 
 

http://www.chateauversailles.fr/
http://www.paris-tourisme.com/carte/bcarte/index.html
http://www.paris-tourisme.com/carte/bcarte/index.html


Auver-sur-oise  

 

 
Igreja de Auvers pintada por Van Gogh 

 

Auvers-sur-Oise, região Metropolitana de Paris, é a cidade onde o 

artista viveu os seus últimos momentos em vida. A cidade tem um 

povo simpático, é agradável, florida, arborizada e com restaurantes e 

cafés charmosos. 

Ela é toda sinalizada para que o passeio seja imperdível. A famosa 

catedral azul de Van Gogh está no trajeto, bem como o cemitério 

onde o artista, o irmão Theo e o doutor Gachet estão sepultados. 

Depois caminhe pelo vasto campo onde o artista pintou os girassóis. 

A dica é fazer a visita na primavera ou no verão, quando o verde e as 

flores embelezam todos os cantos. Visite o Auberge Ravoux ou 

Maison de Van Gogh, a última morada do artista. A visita ao local, 

que vale à pena, dura somente 30 minutos. 

A vila de Auvers pode ser vista em várias obras de Van Gogh e se 

encontra preparada para receber os visitantes. Siga os passos 

marcados no asfalto das ruas, com a assinatura do seu mais famoso 

morador. 

 

 

 



 

Auver-sur-oise  

 

 
 

Túmulo do artista holandês Vincent van Gogh e do irmão Théodore 

 

www.auvers-sur-oise.com 

 

Como chegar 
 

A partir da Gare Saint-Lazare o trem é rápido, devendo trocar na 

cidade de Pontoise. 

Duração média 57 minutes. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auvers-sur-oise.com/


 

Giverny – Fundação Claude Monet 

 

Casa de Claude Monet - www.fondation-monet.fr 

84, rue Claude Monet 

27620 - Giverny  

 
Trata-se da casa onde viveu um dos grandes mestres do 

impressionismo, Claude Monet. O local é divino, abençoado pela 

natureza, com um esplêndido jardim e onde Monet construiu e pintou 

a sua ponte japonesa, e o jardim aquático, as ninféias.  
 

Aberto de 23 de abril a 1 novembro, de 9h30 às 18h00 

 

 
 
 

 

http://www.fondation-monet.fr/


 

Como chegar 

 

De Paris, pegar um trem na estação Gare Saint Lazare em direção a 

Estação de Vernon, e de lá pegue um ônibus até ao bairro. 

 

Saint-Germain-en-Laye 

Não muito distante de Paris, 25 km ou 35 minutos de carro, a vila 

onde nasceu Luiz XIV é cheia de história, cultura e lazer. Esta 

simplesmente a 14 km de Versalhes. Tem um parque com árvores 

centenárias, espalhadas em mais de 3.500 hectares, e a cidade é um 

convite para um passeio de bicicleta. Na Catedral de Saint-Germain 

está o túmulo de Jacques II Stuart, rei da Inglaterra e Escócia morto 

no exílio em Saint-Germain-en-Laye em 1702. 

O castelo de Saint-Germain-em-Laye começou a ser construído em 

1122, por Luiz VIII. E foi ali que nasceu o rei Luiz XIV. No castelo 

visite o museu de arqueologia. 

Como chegar 

De Paris a Saint-Germain-en-Laye basta pegar o RER A e caminhar à 

pé pela cidade, ou de bike. 

www.saintgermainenlaye.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saintgermainenlaye.fr/


Cidade Medieval de Provins 

 

 

Inscrita como Patrimônio Mundial pela Unesco, a cidade medieval de 

Provins é a antiga capital dos condes de Champagne e a vila das 

feiras. Está a pouco mais de uma hora de Paris e é a cidade medieval 

mais conservada da França, que teve o seu auge comercial nos 

séculos XII e XIII. 

Depois de ser uma das primeiras praças financeira da Europa, Provins 

começa a declinar no início do século XIV, sobretudo com as novas 

rotas comerciais, o desaparecimento progressivo dos grandes 

mercados livres, das guerras, das epidemias e com a divisão de 

terras na região de Champagne. A cidade ficou muito tempo 

esquecida. 



 

Para quem gostaria de estar numa cidade medieval, Provins é o 

caminho. 

Como chegar 

De carro pode-se ir pela N4, ou A4, com a garantia de boa qualidade 

das estradas. 

De trem da SNCF. 

www.provins.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provins.net/


Troyes 

 

 

Bem pertinho de Provins está Troyes que mantém a sua vila medieval 

em excelente estado de conservação. Troyes é para ser conhecida à 

pé. O seu centro histórico é carinhosamente conhecido por ‘Bouchon’ 

de Campagne (Rolha de Champagne) por causa do seu desenho 

geográfico que mostra exatamente uma rolha.  

Troyes tem algo bem singular para uma cidade pequena: possui oito 

catedrais, igrejas góticas, todas iluminadas por magníficos vitrais, e 

todas próximas umas das outras. No centro histórico estão casas 

feitas troncos de madeiras, hotéis renascentistas, monumentos 

históricos...respire o antigo nos tempos modernos. 



 

Instituto Rashi de ensino judaico 

Troyes surpreende os seus visitantes. 

 

Como chegar 

De carro são duas horas de viagem pela rodovia A5, ou 178 km. De 

trem, SNCF, a viagem dura 1 hora e meia para ir, e o bilhete custa 

mais ou menos 50 euros de ida e volta. O trem sai da Gare de l’Est. 

www.ville-troyes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville-troyes.fr/


Fontainebleau – Palácio e Floresta 

Na cidade de Fontainebleau  o destaque é o ‘Royal Château de 

Fontainebleau’ é um dos maiores castelos reais franceses. O  palácio 

é tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial desde 1981. 

O parque cobre uma área de quase 80 hectares e foi criado por 

Henrique IV, que desmatou parte da Floresta de Fontainebleu entre 

1606 e 1609. Luís XIII de França já passeou de Galé nos canais do 

parque instalados no século XVI.  

www.musee-chateau-fontainebleau.fr 

Como chegar 

De carro, pegar a autopista A6, saindo pelas Portas d’Orleans ou 

d’Italie e depois tomar a direção Fontainebleau. Atenção às 

indicações. Duraçao da viagem em média 1 hora. 

De trem a viagem começa pela Gare de Lyon em direção a Montargis-

Sens ou Montereau, descer na estação Fontainebleau-Avor, e depois 

um ônibus da linha A em direção a Les Lilas e descer no ponto 

Château. 

Saint-Martin d'Etampes  

É uma dessas pequenas cidades em torno de Paris que também 

surpreende. Está a apenas 30 minutos da capital francesa, e onde se 

pode ir de metrô. A vila tem um passado muito rico de histórias e 

curiosidades e várias igrejas chamam a atenção, bem como os seus 

prédios mais antigos. O bairro forma um conjunto de história: a 

prefeitura é do séc. XV, a Maison de Piliers do séc. XII, por exemplo. 

No alto a colina da cidade, as ruínas da torre de Guinette, o que resta 

d castelo real de Etampes, mostra a importância da cidade para a 

história da França. Aproveite para passear pelos vários rios que 

cortam Etampes. 

www.mairie-etampes.fr  

Como chegar 

A 30 minutes de Paris 

Pela estrada de Orléans -  RN20, 

 

Pelas rodovias A6 - A10 - A11, 

Metro - RER C ou de trem pela SNCF 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XIII_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A9
http://www.mairie-etampes.fr/


La Défense – O Grande Arco 

A vista de La Défense já é possível a partir da avenida Champs-

Elysées para quem está embaixo do Arco do Triunfo ou na avenida da 

Grande-Armée. Aliás, em perspectiva dois arcos se encontram. 

O Grande Arco de La Défense é um monumento localizado no bairro 

que leva o mesmo nome, a oeste de Paris. O seu nome é uma 

homenagem aos franceses que resistiram às tropas prussianas na 

guerra de 1870-1871. 

O fabuloso projeto é do arquiteto dinamarquês Otto von Sprecklsen e 

foi construído em 1989 pelo bi-centenário da Revolução Francesa. 

La Défense é o maior centro financeiro da cidade de Paris é a parte 

mais moderna da região parisiense. São vários prédios de escritórios 

e inúmeras lojas comerciais e supermercados. Para quem gosta de 

fazer compras é um ótimo centro. 

Como chegar 

É muito fácil chegar: Metrô RER linha A. 

 

Château de Vincennes e parque 

Continuando com a proposta de vistas e passeios diferentes, a dica é 

o Château de Vincennes e o seu parque, que estão coladinhos a Paris, 

e para chegar basta pegar o metrô comum. E a sua história começa 

no Sec.XII quando em 1178 Luiz VII assina em Vincennes um ato 

determinando a construção de uma residência real.  

O palácio tem uma cronologia história incrível de inúmeras e curiosas 

passagens. Entre elas uma que passou no séc.  XVIII quando o rei e 

a sua corte abandonam o local, que vira em seguida a sede da Escola 

Militaire o que aconteceu de 1753 a 1756 e ainda uma fábrica de 

porcelana. Nessa época, o palácio recebeu como prisioneiros 

personagens como Mirabeau, o marques de Sade e Diderot. 

Aproveite o parque no entorno. 

www.chateau-vincennes.fr 

Como chegar 

De metrô: linha 1, estação Château de Vincennes 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris


Canal de Saint-Martin  

 

O passeio pelo Norte de Paris começa na Praça da Bastilha onde está 

a embarcação que sobe o canal criado por Napoleão para desenvolver 

a área norte de Paris. 

 

 



 

O canal de Saint-Martin tem um extensão de 4,55 quilômetros e foi 

aberto em 1825. 

 

Divirta-se nas baladas. 


