
DICAS PRÁTICAS DE PARIS 

 

1. Passaporte e Visto 

Para estadias de menos de três meses, para turismo ou estudos, não é necessário nenhum visto, apenas 
o passaporte brasileiro válido. 

 

2. Comunicação 

Telefonando com telefones brasileiros para telefones da França: 00 33 e os nove últimos números. 

Telefonando para telefones brasileiros: 00 55 (XX) e os números 

Starbucks, Mc Donalds e Hotéis são bons pontos para WIFI. 

 

3. Chegando em Paris 

Existem dois aeroportos para chegada: Charles-de-Gaulle (CDG ou Roissy) e Orly. O CDG é servido 

diretamente pelo RER linha B, transporte sobre trilhos intercidades. Orly apresenta ligação com o RER 

linha B, através do OrlyVal, um transporte especial que liga o aeroporto a estacão Antony do RER linha B. 

Ambos os aeroportos são servidos por ônibus e táxis.  

 

3.1.  De Trem urbano (RER) 

Linha regional RER (Réseau Express Régional) linha B com destino a Paris.  
 A linha RER B liga Charles de Gaulle à Paris e a sua periferia.  

Partida 

 Das estações RER do terminal 3/Roissypôle e do terminal 2  

 Do terminal 1 : ônibus de passageiros gratuito CDGVal até o terminal 3 / Roissypôle.    

Frequência 

Aproximadamente cada 12 min desde 4 h 56 às 23 h 40, dependendo do horário do dia. 

Duração: 40 min aproximadamente, dependendo do local de destino. 

Em Charles-de-Gaulle, no Terminal 2, o RER B vai até bem perto do desembarque. No Terminal 1, é 
preciso pegar uma "navette" (ônibus gratuito que circula na área do aeroporto), que leva até o RER B . O 
custo do RER, partindo do CDG, é de 9.25 €.  



Em Orly, é preciso pegar um pequeno trem de superfície, chamado OrlyVal, até Antony, de onde parte o 
RER B para Paris. Os valores são de 8,30 € para a o trem de superfície ORLYVAL e 6.50 € o bilhete de trem 
RER linha B. 

 

3.2. De Taxi 

O custo de um táxi de Charles-de-Gaulle (CDG) até Paris é em torno de 70,00 euros, dependendo do 
destino. O táxi de Orly até Paris custa em torno de 30 euros.  

Os táxis cobram cerca de 2 euros por mala, a título de suplemento em relação ao valor cobrado no 
taxímetro.  

 

As tarifas são normalmente mais onerosas: 

Entre as 19h e as 7h da manhã para os trajetos suburbanos                                

Entre as 17h e as 10h da manhã para os trajetos para o centro de 
Paris                                                                                                             

Domingos e feriados 

 

3.2.1. Reservando um táxi  

Táxi G7 : 01 47 39 47 39  

Táxi 7000 : 01 42 70 00 42  

G7 Horizon :01 47 39 00 91 

Alpha Táxi: 01 45 85 85 85  

Les taxis bleus: 01 45 85 85 85  

Táxi banlieue: 01 46 87 12 00 

 

3.3.  De Onibus: 

Os pontos de parada do ônibus variam segundo a companhia, em suma: 

Direção AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE (CDG) - PARIS. 

Roissybus (6h a 23h, a cada 20 min.): direto até Opéra. O trajeto leva entre 45 e 60min.  

Cars Air France: existem dois trajetos com ônibus distintos.  



O primeiro deles serve Porte Maillot com parada final ao lado do Arco do Triunfo (5h45 a 23h30, a cada 
15 min.).  

O segundo ônibus serve a gare de Lyon com parada final na gare de Montparnasse (7h a 21h30, a cada 
30 min.). Conte com pelo menos 1h de trajeto.  

Roissybus: Ônibus de Paris Opera e Paris-Charles de Gaulle. 

 

Taxas *: 

em torno de € 10 (pacote Navigo zonas 1-5 aceitos) 

 

Direção AEROPORT D'ORLY - PARIS. 

Orlybus (6h a 23h:30, a cada 20min): tem paradas em Jourdan Tombe Issoire, Parc Montsouris (Cité 
Internationale Universitaire de Paris), Alesia, com ponto final em DenfertRochereau. O total do trajeto é 
de aproximadamente 30 min.  

 

Cars Air France (5h45 a 23h30, a cada 15 min.): tem parada em Porte d'Orleans, Montparnasse, Duroc, 
com ponto final em Invalides. Cerca de 45 min. de trajeto.  

 

3.4.  ALUGAR UM CARRO 

Abertos do primeiro ao último voo, os balcões das companhias que alugam automóveis estão acessíveis 
em cada terminal. 

 Avis:08 20 05 05 05 

Europcar :08 20 05 05 05 

Sixt: 08 20 00 74 98  



CHEGANDO AO INSTITUT PASTEUR 
 

De metro: Estaçao Volontaires (linha 12) ou Pasteur (linhas 6 e 12). Estas estações estão apenas a 5 
minutos a pé do Institut Pasteur. 

De ônibus: Ônibus número 95 (parada Institut Pasteur, em direcção a Porte de Vanves) você descerá em 
frente à entrada do Instituto. Os ônibus número 88 (parada Institut Pasteur), 39 e 70 (parada 
Volontaires-Vaugirard ou Sèvres-Lecourbe) o deixarão um pouco mais longe (5 a 10 minutos a pé),  mas 
não muito longe da estação de metro Pasteur. 

 

    

 

O I Simpósio Franco Brasileiro em Biociência ocorrerá no Prédio Lwoff (mapa: 22), na 
sala de conferências.



VOCABULÁRIO BÁSICO 
 

AS FÓRMULAS DE CORTESIA 

O essencial dos termos franceses para uma 
introdução suave: 

Bom dia senhora :  Bonjour Madame  

Bom dia senhor : Bonjour Monsieur  

Alô : Salut   

Boa noite : Bonsoir  

Adeus : Au revoir  

Até logo : A bientôt 

Boa noite : Bonsoir 

Bem-vindo : Bienvenue 

Como vai? : Comment allez-vous? 

Muito bem, obrigado : Très bien, merci 

Por favor : S'il vous plaît 

Obrigado : Merci 

Muito obrigado : Merci beaucoup 

Desculpe : Excusez-moi 

Com licença: Pardon 

Não tem de quê : Je vous en prie 

Bom apetite : Bon appétit 

À sua saúde : A votre santé  

Prazer em conhecê-lo : Ravi de vous rencontrer  

 

TERMOS BÁSICOS 

Algumas palavras essenciais 

 Não falo francês :  Je ne parle pas français  

Como se diz (…) em francês  : Comment dit-on 
[…] en français ?  

Fala (espanhol…)?  : Parlez-vous (espagnol...) ?  

Fala (inglês…)?  :  Parlez-vous (anglais...) ? 

Fala (russo…)?  :  Parlez-vous (russe...) ? 

Sim : Oui  

Não : Non 

Não sei : Je ne sais pas 

 

O essencial dos termos franceses 

Qual é o preço ? :  Quel est le prix ? 

Quanto custa ?  : Combien ça coûte ?  

O que é ?  : Qu'est-ce que c'est ?  

Vou levar  :  Je le prends  

Gostaria de comprar : Je voudrais acheter  

A Senhora/O Senhor tem …? : Avez-vous ... ? 

Aceita cartões de crédito ? : Acceptez-vous les 
cartes de credit ? 

Aberto : Ouvert 

Fechado : Fermé 

Tem este tamanho (…) ? : Auriez-vous cette 
taille [..] ? 

Um hotel : Un Hôtel  

Um quarto : Une chambre 

Uma reserva : Une réservation 

Reservei em nome de … : J'ai réservé au nom 
de… 



Tem quartos disponíveis ? : Avez-vous des 
chambres disponibles ? 

Para esta noite? :  pour ce soir ?  

Completo : Complet 

 

SE DESLOCAR 

Onde fica … ? : Où est ...?  

Qual é o preço do bilhete ? : Quel est le prix du 
billet?  

Bilhete : Billet  

Um bilhete para …, por favor : Un billet pour ..., 
s'il vous plaît 

Onde vai ? : Où est-ce que vous allez?  

O trem : Le train  

O ônibus : Un autobus  

O metrô : Le métro  

O aeroporto : Aéroport  

A estação : La gare  

A estação rodoviária : La gare routière 

A estação de metrô: La station de métro 

O táxi: Le taxi  

Eu vou para a rua … : Je vais à la rue …. 

Eu vou para a praça ... : Je vais à la place ...   

A partida : Le départ  

A chegada : L’arrivée 

Agência de aluguel de carros : Agence de 
location de voitures  

O estacionamento: Le stationnement / Le 
parking 

à esquerda : à gauche  

à direita : à droite  

Em frente : Tout droit  

Longe: Loin  

Perto, próximo : Près, proche  

Longo : Long  

Curto : Court  

Carta : Carte  

 



Telefones Úteis 

Paris-Charles de Gaulle 

Polícia (24h/24) 01 48 62 31 22* 

Polícia dos Transportes Aéreos 0148621700 

Alfândegas (24h/24) 01 48 62 62 85* 

 
 Paris-Orly 

Polícia (24h/24)  01 49 75 43 04* 

Polícia dos Transportes Aéreos 0149752610 

Alfândegas (24h/24) 01 49 75 09 10* 

 

Maiores informações 
 

Aplicativo iphone sobre paris 

http://itunes.apple.com/fr/app/tripadvisor-city-guides/id480066121?mt=8 

http://itunes.apple.com/app/paris-lifestyle-guide/id489512263?mt=8 

para android: 

https://market.android.com/details?id=com.tripadvisor.android.apps.cityguide.paris 

 

 

Links: 

http://www.paris-lifestyle.com.br 

http://www.paris-touristoffice.com 

http://www.aeroportsdeparis.fr 

http://www.ratp.fr 

http://www.conexaoparis.com.br 

 


