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Eu tava com medo. Eu nunca viajei por 12h. Minha 
viagem mais longa foi com 8h de ônibus (estou ig-
norando a minha viagem anterior pro México, pq eu 
tinha 4 anos e não lembro de nada, então é como se 
eu não tivesse feito).  E tadã! A TAP serve sim coisas 
a bordo sem você ter que pagar a parte (a não ser 

que você queira outra coisa, 
ou queira internet durante 
o  vôo, haha). E eu fiquei im-
pressionada  com as opções. 
A janta foi salada com frango 
empanado (tomate, cenoura, 
alface), mais um prato quen-
te de tortelle ao sugo com 
almôndegas, mais dois pães, 
cream cheese, molho italia-
no, e manteiga. Além disso 
a sobremesa era manjar de 
côco (+ bebida, suco, água, 

03/5
E começa a aventura! Já no aeroporto eu tava ner-
vosa/com medo do desconhecido e tão esperado. 
Tivemos problema com uma das malas de bordo e 
por isso pedimos pra vó esperar a gente no aero-
porto de Porto Alegre com algumas malas extras 
pra trocar e reorganizar as coisas. Vôo tranqüilo, 
chegamos bem em Porto Alegre. Trocamos de 
mala e deu tudo certo. Compramos um cadeado 
extra, trocamos mais um pouco de dinheiro (casa 
de câmbio em aeroporto tem taxas exorbitantes, 
fica a dica). E aí depois de umas 4/5 horas e alguns 
lanches (tínhamos lido que a TAP não servia nada 
a bordo que não fosse pago, nem água), fomos pro 
portão de embarque e entrei no Dutty Free e fiquei 
abismada das diferenças de preço (por exemplo o 
meu rímel da Clinique tava custando U$ 20, en-
quanto nas lojas ge-
ralmente ta R$ 80!). Es-
távamos preocupadas 
de ter que abrir malas, 
mas nem precisou. 
Hora do embarque. 
Voamos com a TAP 
num A330, uma naaa-
ve gigantesca (daque-
les aviões de filme, que 
tem 3 fileiras de poltro-
nas, duas nas laterais e 
uma central. 

http://www.flytap.com/Brasil/PTBR/Homepage
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Chegamos, e o pouso foi muito suave (diferente de 
alguns vôos no Brasil). O Aeroporto de Lisboa é GI-
GANTE (pra quem achava o Salgado Filho grande, 
Lisboa deixa ele no chinelo). Andamos  uns 10 mi-
nutos de ônibus até chegar ao terminal principal.  

Deu uma sensação muito boa e um medinho por 
estar em solo europeu pela primeira vez na vida.

Deu tudo certo no desembarque, na hora de 
mostrar os passaportes, e retirar bagagens! Ob-
servação: Europa também tem banheiros sujos, o 
primeiro banheiro que utilizamos (dentro do aero-
porto) tava bem sujinho. E na hora de sair do aero-
porto, imprevisto de novo. O taxista que tinha fica-
do de nos buscar não apareceu. Nos informamos e 
foi dito que o taxi até nosso hotel ia custar entre 7 
e 12 euros. Ficamos numa fila gigante pros taxis e 
quando foi nossa vez, era uma van. E aí na hora de 
pagar, nos cobraram 33 euros!  E isso que os taxis 
de Portugal tem fama de serem bem baratos. Fica 
a dica de não pegarem vans qdo estiverem em me-
nos de 5 pessoas. (a fila do taxi era separada por 
numero de passageiros (1,2 e 3,4 pessoas – estáva-
mos na 1,2 e mesmo assim deu isso).

04/5
Lisboa é muito parecida com Porto Alegre, ou ao 
contrário, Porto Alegre é muito parecida com Lis-
boa. Nem parecia que a gente tava do outro lado 

coca ou vinho). 
O café foi um pão, manteiga, 3 fatias de queijo, 
3 de mussarela de búfala, 3 de peito de peru, e 
mais 1 fatia de um presunto diferente, um iogur-
te, mais uma salada de frutas (+bebida)! 

Foram na verdade 10h de vôo, e graças a Deus foi 
tudo bem. E tinha a telinha com várias opções de 
coisas pra fazer durante o vôo (ouvir música, ver 
filmes, jogos e mais outras coisas). Também tinha 
mais 2 revistas de bordo com um monte de coisas 
legais e diferentes (inclusive umas 4 propagandas 
do Brasil na mesma revista). Tinha um travesseiro 
e um cobertor à nossa disposição, bem como fo-
nes de ouvido. E o mais importante: informações 
sobre o vôo. Temperatura externa, hora na cidade 
de origem, hora na cidade de destino, distância 
percorrida, tempo estimado que ainda faltava de 
vôo e etc. 

Os comissários foram muito simpáticos e gentis. 
Lado ruim: ficamos nas poltronas centrais, então 
não tinha jeito pra dormir, e o ar condicionado das 
laterais pegava bem em cima da gente. Ou seja, 
quase não dormimos, o que deixa tudo mais difícil 
e desconfortável;  ficou bem frio durante boa parte 
do vôo, ou seja, a gente sempre ficava com o co-
bertor no rosto pra não respirar ar gelado. Mesmo 
assim a garganta resseca, dá frio e etc. 
De manhã ninguém queria abrir as janelas, mesmo 
sendo quase 10 da manhã em Lisboa. 
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do mundo. Nos sentimos em casa :3 Tem MUITO 
turista e muitos idiomas diferentes sendo falados 
aos mesmo tempo. A cidade também tem ruas su-
jas (como no Brasil) e tem gente que se veste “mal” 
também.  Mas as pessoas se vestem diferente por 
aqui, principalmente os calçados.  

Ficamos no Princesa Hotel, simples, 2 estrelas, mas 
tudo em ordem. Pechincha de 59 euros a diária pra 
duas pessoas, com café incluso. Conhecemos as 
redondezas do hotel e fomos no supermercado e 
adivinhem: tudo muito mais barato que no Brasil.  
Pegamos várias miudezas (inclusive nossa janta e 
comidinhas pra durante o dia) e no total gastamos 
9,45 Euros. Descobri um patê de atum em emba-
lagens pequenininhas que eu simplesmente amei 
*---* 22g. #Chateada por não ter encontrado isso 
no Brasil ainda. A qualidade das coisas é melhor, e 
tem muita coisa diferente (muita variedade - coisa 
que não se tem no Brasil), tudo direitinho (era um 
supermercado simples – o pingo doce, que tem 
uma linha bem completa de produtos por preço 
mais baixo e bem bons (provamos um suco e um 
iogurte e super aprovamos). 

Durante o dia fizemos citytour com Yellowbus e 
conhecemos boa parte de Lisboa (fizemos o traje-
to azul no primeiro dia e deixamos o vermelho 
para o segundo). 

O Tejo é lindo e Lisboa me pareceu muito acolhe-

dora :3 Todo mundo foi simpático e prestativo pra 
dar informações. Só achei algumas pessoas meio 
mal educadas no sentido de passarem por cima de 
você em alguns casos (mas nada que não tenha no 
Brasil também).  Andamos pela Rua Augusta e con-
seguimos comprar algumas coisinhas (nossa meta 
está sendo não comprar coisas que custem mais 
que 10 euros, haha). Achei bem simples de se loco-
mover, os pontos de ônibus têm plaquinhas com as 
linhas que passam em cada ponto, e algumas tem o 
horário que o próximo ônibus de cada linha vai pas-
sar. (Fica a sugestão pra Floripa, Porto Alegre e etc);

Pegamos um calorzinho de 34 oC em Lisboa, em 
pleno maio (início de primavera, me pergunto o 
que restará pro verão).

É super tranqüilo andar nas ruas a noite, e durante 
o dia no meio da multidão também. Tem muito tu-
rista e eu diria que 70% das pessoas nas ruas estão 
fazendo o mesmo que você: turistando.

Fui na loja da Lise Charmel, na Rua Augusta, e quase 

http://www.princesahotel.pt/hotel-overview.html
http://www.yellowbustours.com/pt
http://www.lisecharmel.com/collections.aspx
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morri com tanta lingerie linda e tanto pijama fofo! É 
impressionante como aqui existe variedade+qualida-
de, em comparação ao Brasil.  Encontramos o Museu 
da Moda e do Design, e o Museu da Cerveja!  Aqui em 
cada rua tem uma gelateria que parece ser sensacio-
nal e as padarias são verdadeiras tentações. Acho que 
amanhã vamos experimentar alguma dessas opções.

05/5
Segundo dia em Lisboa e visitamos a Confeitaria 
Nacional! Parece os salões de baile do filme da 
Anastásia, haha. Provamos língua de veado (bis-
coitinho), e pastel de nata (tipo os pasteis de Be-
lém) e doce de ovos moles. Pra acompanhar, uma 
limonada (que eu achei muito sem graça, sem 
gosto e nhé). Mas os doces, vish, muita variedade, 
muito concorridos, e muito bons. E gastamos 4 eu-
ros em tudo.

Fizemos city tour pela parte moderna de Lisboa e 
fiquei com uma das músicas na cabeça (um fado, 
que falava algo tipo “tu me arrasta peito” que eu 
achei super engraçado). Lisboa tem um contraste 
grande entre parte histórica e parte moderna, muito 
interessante ver essa diferença. Há museus muito in-
teressantes, e construções super “tecnológicas”. Usa-
mos o Yellow Bus e pagamos 19 Euros pra dois dias 
de passeio com 3 rotas diferentes pra escolher. Quase 
dormi em vários trajetos, por que tava super cansada, 
mas consegui acompanhar a maior parte. Ver o Tejo, a 
ponte 25 de Abril e a ponte Vasco da Gama foi incrível.

De manhã tínhamos andado pelo centro e conhe-
cemos a Pollux, uma loja de departamento com  
7 andares simplesmente maravilhosa! Tinha de 
tudo (é tipo uma Havan ou Lojas Americanas, só 
que 127 trilhões de vezes melhor). 
Fomos conhecer algumas farmá-
cias e fomos no correio (que por 
sinal, tinha fila, em plena Europa, 
haha).  Experimentei um sorvete 
que queria experimentar (por que 
não tem no Brasil e tem em todos 
os cantos de Lisboa), e custa 0,70 
cêntimos.

Fomos em algumas igrejas (a pedi-
do da minha vó) e fiquei impressionada com a idade 
das construções. Igrejas do século XII!
No almoço, fomos num restaurante bem tradicio-

http://www.mude.pt/
http://www.mude.pt/
http://www.museudacerveja.pt/
http://www.confeitarianacional.com/home.html
http://www.confeitarianacional.com/home.html
http://www.pollux.pt/
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poucos Km no máximo – em vista o airbus 330 que 
nos trouxe pra Portugal que tinha capacidade pra 
300 pessoas e 13 mil km, tem uma leve diferença, 
hahah). O vôo teve música ambiente o tempo todo, 
parecia que você tava no consultório do dentista 
esperando pra ser atendido, haha.
Quase cheguei surda pelos barulhos da turbina. 
Mas foi um vôo bem tranqüilo e em 1h estávamos 
em Madrid.

06/5
Hoje (6/5) chegamos em Madrid e tivemos vários 
desafios: 1 – o cara do transfer não estava no aero-
porto quando a gente chegou; 2 – não sabíamos 
se precisávamos carimbar o passaporte. 3 - não 
conseguíamos usar o celular e nem usar telefone 
público. Moral da história, ficamos 1h até conse-
guir nos resolver (descobrimos que não precisa-
mos de visto – é um pra Europa toda), perdemos 1 
euro por que não sabíamos usar o telefone público 
do aeroporto e depois de pedir ajuda, consegui-
mos contatar o hotel e chamar o transfer.

O hotel que ficamos em Madrid é excelente. O Tach 
Hotel Barajas é tão “chique” (4 estrelas) que não sei 
usar metade das coisas que ele oferece, hahah. O 
atendimento e a atenção com o hóspede são mui-
to minuciosos. Ponto forte (extra forte): tem wi-fi 
no quarto (mas não era isso que eu ia dizer), e o 
mais importante e que eu amei de paixão: A to-

nal da cozinha portuguesa (Granja Velha), onde o 
dono foi super simpático conosco. O atendimento 
foi ótimo e o queijo que acompanhou nossos pra-
tos estava divino. Foi o primeiro restaurante que 
fui que tinha vários talheres e pratos na mesa e 
que servia cesta de pães e etc. Pedimos uma salada 
e um omelete de camarão e suco de laranja. Foram 
19 euros muito bem pagos.

Ao fim, voltamos cedo pro hotel por que tínhamos 
que acordar 4:30h. 

Ao sair do hotel, susto na hora do check-out: te-
ríamos que pagar as diárias em dinheiro (era pra 
ter sido debitado no cartão de crédito). Mas ficou 
tudo bem, tínhamos o dinheiro...

Fomos até o aeroporto rumo ao vôo pra Madrid. O 
Duty Free do Aeroporto de Lisboa pode ser consi-
derado um shopping. O que tem loja dentro da-
quele lugar é assombroso. Sério. Tem mais loja que 
uns 2 shoppings de Floripa juntos.  E a quantidade 
de pessoas no aeroporto era incrível o.O

O avião que nos levou pra Madrid era super pe-
queninho (dessa vez voamos com AirEurope), e 
por isso não tinha como levar mala como baga-
gem de mão (eu pude levar minha mochila, mas 
minha mãe teve que deixar a mala de bordo com 
os comissários antes do embarque). O avião tem 
capacidade pra uns 60 passageiros só, e faz 3mil e 

http://www.tach-hotel.es/
http://www.tach-hotel.es/
http://www.aireuropa.com/waeam/xwaea/1/reservas/xreserva_v7.home.html
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Encontrei uma água muito boa 
(Solan de Cabras) também que 
adorei a embalagem, por sinal.
Depois disso, fomos conhecer o 
Mercado San Miguel. Lá tu tem 
vontade de provar uma coisa de 
cada estande! É muito legal, tem 
coisas pra todos os gostos. Provei 
um iogurte com calda de frutas 
vermelhas, uma paella e dois cro-
quetes. Tudo muito bom. Era o lu-
gar que eu mais queria conhecer 
aqui em Madrid. Depois comemos 
um sorvete na gelateria Fredo Fredo, eu comi de 
queijo (mascarpone) com morango, e tramontana 
(nata com doce de leite). A mãe comeu de mojito 
(tequila e limão) e fredo-fredo (baunilha com cane-
la e pedaços de chocolate).

Observações de Madrid: 

  ▪ Aqui eles não se importam e nem se 
preocupam em pegar dinheiro e pão 
tudo junto. Os pães feitos na hora 
muitas vezes ficam numa prateleiras 
(abertos, sem embalagem) e você 
pode simplesmente pegar e levar na 
mão, se quiser, ou colocar numa sa-
colinha de plástico quando for para 
o caixa...

alha de banho vai até a minha canela *----------
-------* Ou seja, toalha tamanho extra-extra-big
-enorme-gigante *---* (eu adoro toalha grande, 
pra quem não sabe).  

Conhecemos um pouco das redondezas, vimos 
o charme de Barajas (um distrito de Madrid), 
com suas sacadas floridas e prédios de tijolinho 
a vista....comemos um tapa de “patata com coca 
cola” por 2,90 e esse foi nosso almoço. A tarde 
fomos ao centro de Madrid. Nos perdemos no 
metrô, mas depois conseguimos nos encontrar. 
Sempre perguntando bastante. Achei o metrô 
bem confuso! Mas na volta já estava entenden-
do melhor como funcionava.

Aqui experimen-
tei duas coisas 
que nunca tinha 
visto no Brasil: 

Happy Hippo, da 
kinder; e KitKat 
senses. Adorei o 
senses.

http://www.mercadodesanmiguel.es/
http://www.freddo-freddo.com/


11

Diário de bordo

07/5
Hoje (07/5) fomos ao centro de Madrid de novo 
pra fazer  city tour, fomos conhecer a parte his-
tórica de Madrid. Fomos com esse ônibus (por 21 
euros por pessoa):

Aqui na Europa 
tem uma marca 
muito linda que 
é bem comum 
de encontrar 
lojas por aqui 
– mas as coisas 
são bem caras, 
geralmente. É  a 

Desigual. Só de entrar no site ou jogar no Google 
já dá pra entender pq eu gostei tanto: é tudo mui-
to colorido! Comprei uma toalhinha em Portugal 
por 9 euros (o preço mais baixo que vi dos produ-
tos deles). Gostaria de poder comprar uns vesti-
dinhos deles, mas fica pra uma próxima, quando 
eu estiver ganhando uns 5 mil por mês, talvez, ou 
morando por aqui, hahaha.

Aqui em Madrid, as coisas só funcionam a partir das 
10h. E só anoitece pelas 22h! (Estamos na primavera 
aqui). Sim, 22h. Começa a anoitecer pelas 21:30... 

Hoje a temperatura ficou com mínima de 9 e má-
xima de 31 graus. Ou seja, levemente doido.

  ▪ No metrô, não se deve pegar as esca-
das rolantes e parar do lado esquerdo. 
Se deve deixar o lado esquerdo livre 
pra quem está com pressa. Isso sig-
nifica que só pode uma pessoa por 
degrau e deve ficar no lado direito da 
escada (não sei pq, mas é sempre nes-
se lado  que as pessoas param).

  ▪ Uma das principais dificuldades que 
eu achei aqui é o fato de não ter ba-
nheiro público. Ou seja, tu passa o 
dia inteiro fora, sem poder fazer xixi 
( a não ser que peça pelos baños no 
restaurante que você for comer, ou 
no café que você for ficar); Banheiros 
públicos são pagos e as lojas (mesmo 
as grandes – de rede) não tem ba-
nheiro (nem pra funcionário, muito 
menos pra cliente). Nem nas estações 
de metrô tem banheiro.

  ▪ Não só em Madrid, como na Europa 
em geral, as pessoas fumam MUITO! 
Então é bem comum você estar an-
dando e receber de presente uma fu-
maça de cigarro daquelas bem fortes 
que parecem que demoram 2h pra 
passar. E não adianta nem reclamar.

http://www.desigual.com/pt_BR
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Achei fotos pra exemplificar, mas o que eu comi 
era muito mais lindo (a cor era de um amarelo-
gema muito vibrante, bem cor de manga mesmo).

Pra arrema-
tar sobre o 
dia 7/5 (é 
meia noite 
e eu to cain-
do de sono), 
o b s e r v e i 
que aqui 
(na Europa, 

não só em Madrid) as pessoas usam perfumes 
variados! Não é sempre o mesmo perfume doce, 
com cheiro de fruta ou cheirinho de Avon. Tem 
perfume de todos os jeitos *----* Os homens são 
extremamente cheirosos e se vestem bem! As 
mulheres também, mas digamos que é mais co-
mum ver mulheres vaidosas. Me chamou muito a 
atenção que os caras passam por ti e vão embora 
e o cheiro ainda fica ali. Uma loucura! Ah, sobre 
homens ainda, aqui dá pra andar tranquilamente 
que ninguém encara teu peito ou tua bunda ou 
“te come com os olhos”. Aqui quando um cara te 
acha interessante ele te olha nos olhos. Sem mais.

Amanhã iremos para Paris, super nervosa! Medo 
de não saber me virar com inglês (tendo em vista 
que não sei nada em francês, haha)

O uniforme do colégio que tem na frente do hotel 
que estamos é muito fofo! É saia de pregas, xadrez 
de branco, preto e verde, com meias ¾ verdes :33 
Encontrei essa foto (talvez antiga) dos alunos:

É curioso 
ver as aulas 
c o m e ç a n -
do as 10h 
e as mães 
indo levar as 
crianças nas 
escola as 10 
da manhã... e é interessante ver que as mãe con-
versam com as crianças hora em espanhol, hora 
em inglês, hora noutra língua... também por isso 
é tão comum ser (pelo menos) trilingue por aqui...

Hoje conhecemos a Gran Via, uma das principais 
avenidas de Madrid. Nos passeios de hoje, desco-
bri uma loja do NAT GEO (que eu nunca tinha visto 
antes – e nem sabia 
que existia). Também 
fui num restaurante 
indiano e provei um 
doce DELICIOSO: 
Kulfi de Mango (Kulfi 
de manga). É tipo um 
sorvete de manga 
com leite condensa-
do. É lindo e divino! 
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Aqui está 13 graus, chove e tem um ventinho bem 
maroto. O Hotel de la Felicité é 2 estrelas, simples, 
mas tudo em ordem. Vejamos se amanhã a internet 
funciona.

Todos os banheiros da Europa tem a chave de luz 
no lado de fora e torneiras de levantar/abaixar 
(com misturador).

Ah, já to cansando de comer sanduíche :((((( 
Ontem em Madrid tentamos almoçar um arroz com 
ervilhas, milho e camarão. Blé, ruim. Daí estamos à 
base de sanduíches, frutas, e demais porcarias (tipo 
coca-cola, chocolate, patê, bolacha/biscoito). Água 
a gente toma da torneira mesmo, enchemos as gar-
rafas em casa e só quando realmente não tem ou-
tra alternativa a gente compra uma garrafa na rua...

Amanhã vamos explorar Paris, espero que pare de 
chover!
 
11/5
Como está sendo Paris: uma pequena grande bos-
ta. O tempo daqui é o mais doido que eu já vi, ga-
nha de Florianópolis de 25x0. Aqui 10 minutos cho-
ve, 10 minutos depois tem um sol maravilhoso, e 3 
segundos depois já ta nublado e começa a chover 
tudo de novo. De repente, sol de novo. Geralmente 
o sol aparece logo depois que tu colocou a capa 
de chuva. 

08/5
Agora estou escrevendo de Paris , quase meia 
noite do dia 8/5. Voamos com a Easyjet e jura-
mos que não voamos mais com essa compa-
nhia. Além do transtorno inicial da data errada 
das passagens (adiantou um dia a viagem), a 
bagagem de mão tem limite de 5Kg (na TAP é 
8kg, só pra comparar) e só pode uma bagagem 
de mão e mais nada. Por sorte, não deu proble-
ma com nossas malas (sequer pesaram elas), 
mas ficamos bem apreensivas quanto à isso. 
Muita tensão. Muita gente tendo que abrir ma-
las pra reoganizar coisas, tendo que despachar 
bagagem de mão... Depois dessa parte, muitas 
filas, embarque muito demorado, enfim... se ti-
vermos outras alternativas, não optaremos por 
easyjet!

Bem, chegamos em Paris. Facada já de saída, 
táxi 50 Euros! O taxi mais caro de toda a minha 
vida. Chegamos no hotel era quase 19:30. Nos 
comunicamos basicamente em inglês – exce-
to no taxi que a mãe falou em francês (viemos 
estudando o livrinho de francês durante o vôo, 
haha). Fomos comprar nossa janta e nosso café 
e gastamos 20 euros. Paris é cara, de fato.

O hotel está sem internet, e o celular da mãe 
não está enviando mensagem e está em modo 
de emergência.

http://www.hotelfelicite.com/
http://www.easyjet.com/pt/
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Paris tem muita história sangrenta. Os pontos tu-
rísticos são sepulturas de milhares de pessoas. 
Hoje são “monumentos” em homenagem aos que 
morreram. 90% dos pontos turísticos tem a ver 
também com putaria. Tipo suruba a céu aberto. É 
sério. Tipo “fechou o mercado, gente, bora trepar”. 
HAHA 

Fizemos o ci-
tytour com 
esse ônibus da 
L’open Tour (e 
pagamos uma 
facada de 45 
euros por pes-
soa – pra 2 dias 
incluindo Bato-
bus – conside-
rando que ele 
fechou a porta 
em mim na pri-
meira vez que 
fui subir nele, 
pra me dar 
boas vindas).

Hoje demos a sorte de pegar o ônibus para Notre-
Dame (pra pegar o Batobus por lá), e ter uma mani-
festação acontecendo (em torno de 200 pessoas). 

C’est três froid! J’adore froid –‘ Aqui faz um frio di-
ferente, é um frio tenso, daqueles frios de verdade 
verdadeira. Frio cortante, um vento cruel que tu 
chega em casa toda envergonhada (com as bo-
chechas vermelhas).  Tua boca, teu nariz, tuas 
mãos, tudo fica vermelho de frio. Quando chove 
então, é uma delicia, por que junta chuva e ven-
to. Hoje cheguei no hotel com a mão quase gan-
grenada por que tava chovendo e a mão tava no 
vento também, chegou vermelha de frio. Quase 
não mexia mais.

Maior parte do tempo aqui é cinza, mas varia mui-
to entre sol e nuvem. Nas ruas a gente vê gente 
vestida pra todo tempo, enquanto uns tão ves-
tidos pro Nepal (tipo eu hoje, que usei roupa de 
neve pra sair – pra não passar o frio que passei on-
tem), e gente de saia e short (geralmente parisien-
ses acostumados com o clima “ameno” (~fui irôni-
ca~) que faz aqui. Mas como tem muito turista, a 
gente vê gente de todos os tipos nas ruas, mas dá 
pra identificar o charme pa-
riense com facilidade.

Também consegui enten-
der por que geralmente as-
sociam gola rulê com Paris 
e vice-versa. Se ficar com 
o pescoço de fora, o vento 
faz o papel de gilhotina, 
hahahahah. 

http://www.paris.opentour.com/fr/
http://www.batobus.com/
http://www.batobus.com/
http://www.marinelepenelysee2012.com/t11179-dimanche-11-mai-2014-a-10h-place-de-la-madeleine-paris-manifestation-traditionnelle-pour-sainte-jeanne-darc
http://www.marinelepenelysee2012.com/t11179-dimanche-11-mai-2014-a-10h-place-de-la-madeleine-paris-manifestation-traditionnelle-pour-sainte-jeanne-darc
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var um cartão de cada, era praticamente impossí-
vel escolher  1 só, era tudo extremamente lindo. 

Aqui em Paris, tudo tem uma apresentação ótima. 
Sejam as vitrines das lojas de roupa, sejam os do-
ces, as lojas de maquiagem, é tudo muito bem 
pensado nesse sentido.

As ruas são 
caos organiza-
do, muita gen-
te, muito carro, 
muita buzina. 
Eles amam bu-
zinar aqui. 
Acho que pra 
eles a buzina 
é tipo aquelas 
bolinhas anti
-estresse, por 
que adoram fi-
car apertando!

Andando pe-
las ruas, vimos 
bicicletas pra alugar, bem como carros elétricos 
carregando.

Por incrível que pareça, não achei até agora (ter-
ceiro dia em Paris) algum lugar que venda mi-
ni-macarons avulsos. Só encontrei dos grandes. 

Depois disso chega-
mos em Notre-dame 
e pegamos o Batobus. 
MUITO legal! Chuva 
ou sol, tudo linds, por 
que tem cobertura. 
Acho incrível como o 
ônibus do L’open tour 
não tem cobertura, 
visto que eles cobram 
3x mais que o ônibus 
de turismo de Lisboa, 
por exemplo. Um 
toldo já resolveria o 
problema. Sendo que 

aqui é 3x mais frio que lá, pelo menos. E chove 3x 
mais que lá também.

Há flores por todos 
os lados ("...Há flo-
res em tudo que eu 
vejo") nas feiras de 
rua, nas sacadas, 
sempre tem flores. 
Ainda mais em plena 
primavera!

Visitamos uma papelaria maravilhosa (a Brenta-
no’s), deu até vontade de chorar (a mãe chorou), 
por que tem tanta coisa maravilhosa, que vish! Por 
que no Brasil não pode ser assim???? Eu queria le-

http://www.librairie-brentanos-paris.com/
http://www.librairie-brentanos-paris.com/
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Ir nos mercados na Europa é uma loucura, dá von-
tade de experimentar tudo! MAS... é muito difícil 
encontrar miojo. Ontem foi a primeira vez que en-
contramos miojo por aqui, já pegamos uns 4 pra 
garantir. Muitas vezes as sacolas de plástico e os car-
rinhos (sim, inclusive isso) são pagos. Até no aero-
porto de Madrid o carrinho das bagagens era pago.  
Temos nossa sacola pra não precisar pagar cada vez 
e no aeroporto de Madrid não pegamos carrinho, 
hehehe. Onde 
os preços são 
um pouco mais 
em conta (e a 
sacola é rosa e 
muito fofa) é no 
Monoprix, rede 
bem famosa por 
aqui.

Em Paris estamos andando bastante a pé, não pega-
mos ônibus e nem metrô por enquanto (só ônibus 
de citytour). Já visitamos a Boulevard Haussman, a 
Avenue de L’ópera, a Rue de Levis, e a Rue de Rome 
(todas muito conhecidas). E a rua do hotel, claro, Rue 
de La Felicité. Estamos bem perto dessas ruas que 
citei antes, ou seja, pertinho do Printemps (que pre-
tendemos conhecer em breve), e das principais ruas 
de comércio. 

Fiquei de cara que em Paris TUDO FECHA NO DO-
MINGO. Em plena Paris! Printemps, supermercado, 

Os pequenos vendem só em caixinhas com uns 6 
ou então os mini-macarons no sorvete (sorvete com 
8 graus e chuva não me é apetecível). Aqui eles tam-
bém são muito carnívoros (como na Espanha). Es-
tamos só na base de sanduíche no café, no almoço 
(que aqui “não existe”), e na janta. Tem café e “Bras-
serie” em todos os cantos. Almoço de comida é algo 
extremamente caro. Aqueles lances de comer pe-
quenas quantidades, apreciando tudo e com clas-
se, é plenamente compreensível: tu paga os olhos 
da cara por uma porção pequena mesmo, não dá 
pra comer mais por que não tem dinheiro pra tudo, 
então tem mesmo que comer pouco e apreciando.
Hoje dei graças a Deus por existir Coca-cola e Star-
bucks, pelo menos assim a gente se sente em casa, 
de alguma forma.  
 

Aqui falamos mais em inglês do que em francês, 
mas sempre é possível exercitar o “Bonjour!”  “Au 
revoir!”, “merci!” e (a novidade) “de rien” (“de nada” 
em francês).

http://www.monoprix.fr/
http://departmentstoreparis.printemps.com/
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Paris tem uma infinidade de perfumes diferentes, 
porém, muitas vezes sentimos um cheiro de asa 
vindo da mesma fonte do perfume... 

Aqui as pessoas fumam MUITO! 98% delas fumam, 
eu diria. Ou seja, você anda na rua e sempre vai ter 
alguém pra te abençoar/agraciar com fumaça de 
cigarro.

Aqui também se valoriza muito as unhas e as mas-
sagens. Tem casa de massagens a cada 2 quadras, 
quase. E Salões pra fazer as unhas também.

Os espaços são minúsculos, o quarto do hotel é 
super pequeno, e o Box mesmo, tu tem que cuidar 
pra não tropeçar em ti mesma!

Outra coisa que eu fiquei decepcionada com Pa-
ris: Comic Sans. Aqui tem MUITA Comic Sans. Uma 
agressão visual-tipográfica extremamente comum. 
O que é irônico, visto que tudo é muito bem apre-
sentável (exceto as coisas com comic sans, óbvio). 
Bem que poderia começar a ser paga essa fonte né?! 

O que mais gostei 
de Paris: as flo-
res, a Torre Eiffel, 
C h a m p s - e l y s e e s , 
arco do triunfo, 
margens do Sena 
(incluindo Notre-

café, restaurante... são pouquíssimos os lugares que 
abrem domingo (imagina o sufoco pra conseguir al-
guma coisa pra “almoçar”). Como eu disse antes, aqui 
não existe almoço. Os cafés estão sempre cheios, a 
qualquer hora. Geralmente comemos algum sandu-
íche ou crepe pelas  15h e isso é o nosso almoço. Mas 
podia ser as 13, as 16, ou 17h também, haha.

Ontem fomos para Notre-Dame e pedimos dois cre-
pes de almoço. Estava chovendo, e estávamos com 
muito frio. Fomos entrar no restaurante onde esta-
vam vendendo os crepes e nos tiraram de lá como 
cachorros. Pra entrar no restaurante era outro preço. 
Pedimos pra colocar o crepe num prato pra poder 
cortar e dividir os crepes. Não podia, era outro preço 
também.Ou seja, com frio, na chuva, comendo em 
pé. Queríamos um chá pra nos esquentar, mas nem 
isso conseguimos, por que pra entrar no restau-
rante era outro preço e nem quiseram nos vender. 
Além, é claro, de não ter banheiros (minha principal 
dificuldade, passar 8h sem fazer xixi, todos os dias). 
Onde há banheiros públicos (a cada 25 quarteirões, 
haha) é tudo muito sujo. Não é de estranhar que a 
cidade tenha cheiro de xixi em alguns pontos... Ah, 
chegamos a ver uma “loja” de coisas de banheiro, 
tipo, oferecendo banho, toalhas, banheiras e etc. 
Bem exótico. Pesquisando na internet não achei 
nada sobre isso, apenas sobre lojas que vendem 
artigos para banho e banheiro,  então eis a questão: 
se realmente era pra tomar banho ou vender coisas 
de banho :P
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Chegamos na Disney perto de 10:30 da manhã (os 
parques abrem as 10), fomos comprar ingressos e 
eu consegui pagar meia entrada por ser estudante 
mesmo não tendo carteira internacional de estu-
dante (como solicitado noutras opportunidades) 
apresentei meu cartão do passe e meu atestado 
de matrícula e deu certo \o/ paguei 48 euros por 
2 parques – 1 dia. Uma coisa ruim: não avisaram o 
horário de funcionamento dos dois parques quan-
do compramos ingressos. Avisaram que fechava as 
19h. Isso fez com que a gente ficasse até as 17h 
no Disneyland (por ser maior e ter mais coisas) e 
quando fomos pro Walt Disney Studios, fomos no 
cinemagique (30 minutos de duração) e quando 
saímos o parque já estava fechando (pq esse par-
que fechava as 18 e não as 19, e pelas 17:30 várias 
coisas não funcionam mais).  Fora que algumas 
atrações só funcionam no verão... Então quase 
“não vi” nada nesse segundo parque, tipo, de ir nos 
brinquedos. Do que vi, é mais cidade cenográfica 
e brinquedos mais infantis (minha opinião). Mas o 
CinéMagique achei muuito massa! É uma compila-
ção de clássicos do cinema com efeitos especiais 
reais, e interação MUAHAHA tipo chuva, tipo es-
touros, fumaça e etc. 

Lá tem muita  loja dos produtos Disney, tipo muita 
loja e muito produto. MUITO produto. Uma coisa 
que fiquei louca pra fazer foi cortar o cabelo e ar-
rumar que nem o cabelo de uma das princesas *---
-----* Mas era tipo 26 Euros só pra cortar, qualquer 

Dame que eu via 
no desenho do 
corcunda *--*) e 
andar de Batobus. 
Essas são as coisas 
mais bonitas na 
minha opinião.  As 
construções são 
enormes, e eu me pergunto como eles consegui-
ram construir coisas são grandes assim, naquela 
época. Outra pergunta é o que gera os estilos, por 
que construíam daquele jeito naquela época, o 
que leva à construção de um estilo arquitetônico, 
por exemplo...

Vejamos o que mais Paris me reserva, ainda tenho 
4 dias pela frente.

12/5
E tadã! Dia 12/05 fomos para a Disney Paris!!

Foi um dia muito trabalhoso, muito cansativo, mas 
valeu muito a pena!  O desafio começou em ter 
que pegar o RER A. Não tínhamos andado de ôni-
bus, trem ou metrô em Paris até então. As galerias 
do metrô são muito lúgubres, dá medinho, parece 
meio tenebroso. Fedem a xixi...

Achar o RER A foi mais fácil que achar o metro (si-
nalizações das galerias) de Madrid.

http://www.disneylandparis.fr/index.html
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Mas a dúvida que ficou foi: O que será que fazem 
ali dentro desse lugar da foto? Haha
 

Aqui são algumas fotos, só pra demonstrar minha 
alegria:

coisa a mais é cobrada outra taxa (tipo pentear, pas-
sar perfume, etc... passar perfume era 30 euros, por 
exemplo). Tenho 20 anos, mas lá dentro parecia que 
eu tinha 5! Tinha muita menina vestida de princesa, 
toda arrumadinha, muito fofinhas, cara! Quis um ves-
tido pra mim, mas não tinha meu tamanho e minha 
mãe disse que não ia me dar, hahaha. Andava salti-
tando por lá, mesmo com chuva, com frio, com fome...

Eu amei ir na Disney! Acho que posso dizer que foi a 
melhor parte de Paris, hahaha. O tempo não ajudou 
nada, chovia muito e estava muito frio, isso é um saco 
aqui em Paris, chove e faz sol em 10 minutos, toda 
hora coloca capa, tira a capa, coloca a capa, tira a capa. 

As melhores atrações, pra mim, foram: Sleeping 
Beauty Castle, Peter Pan’s Flight (muito legal  \o/), 
Casey  Le  Petit  Train  du  Cirque (trenzinho que faz 
uma volta pelo Le Pays dês Contes de Fées, também 
bem fofo),   Le  Cabane  des  Robinson (é uma super-
master casa na árvore), Buzz  Lightyear  Laser  Blast 
(imperdíiiiveeeel! É como um video-game, só que 
de verdade, hahah). 

Dá muita vontade de voltar num verão (sem chuva) 
pra poder fazer os brinquedos que faltaram e ter 
mais tempo pro Walt Disney Studios! Muitas atra-
ções são só “cenários”, “scene-atmosphere”, e coisas 
assim. Outros são pra crianças bem pequenas, e al-
guns são pra maiorzinhos, hehe. 
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 Em nenhum dos hotéis tinha chuveiro tipo os do 
Brasil. Só tinha esses de encaixar, tipo um chuvei-
rinho com encaixe... O de Portugal ainda era sem 
encaixe (pq era banheira) então era banho de chu-
veirinho mesmo... Todos muito bons, banhos super 
relaxantes. E não tive nenhuma cobrança de taxa 
extra por uso de água, por tomar banho todo dia, 
nem nada do gênero.  No hotel de Madrid tinha 
um dispenser de shampoo dentro do Box, achei 
bem exótico, mas é bem prático, visto que a gente 
lava as nossas roupas durante o banho.

Quanto às descargas, as descargas dos banheiros 
públicos de Madrid (e da Disney) são automáticas. 
Em nenhum banheiro tem papel pra secar a mão, 
é tudo por ventinho.

Sobre os franceses serem antipáticos, não falarem 
inglês, ou não quererem dar informações: Aqui só 
pegamos um francês antipático – na estação do 
RER na Disney. Sempre que tentamos falar em in-
glês fomos atendidas prontamente, muitas vezes 
eles só falam um pouco de inglês, mas tudo sem 
problemas! Todos foram solícitos e deram informa-
ções prontamente.

13/05
Hoje (13/5) fomos nas Galerias Lafayette e na Prin-
temps. Que decepção. Ambas são “shoppings” pra 
alta sociedade. Quando eu digo alta sociedade, eu 

Após voltar da Disney, chegamos por umas 20h 
e ainda tínhamos que passar no mercado pra 
comprar algo pra comer. Eis que minha mãe 
descobriu que o hotel tem um forno de micro
-ondas a disposição dos hóspedes! Quem me 
conhece sabe o quão “anti” micro-ondas eu sou, 
então dá pra ter idéia do desespero por uma co-
mida quente que eu estava. Compramos arroz 
com lulas e salmão com purê de batatas, menos 
de 5 euros os dois juntos. Comemos e parecí-
amos umas mortas de fome! Sério, comida de 
verdade faz muita falta, dá muita saudade... uma 
das coisas que eu mais estranho aqui é a comi-
da (falta de) e os banheiros (falta de). A comida 
era sem gosto, era comida de micro-ondas, mas 
estava ÓOOOOTIMA! Hoje apelamos pra um 
restaurante japonês (Oko Sushi) que tem aqui 
na esquina do hotel, pegamos uma porção de 
arroz e um yakissoba. Por 11 euros almoçamos 
lindamente comi-
da quentinha :33
 
Uma coisa que eu 
acho que esqueci 
de comentar foi so-
bre o jeito dos ba-
nheiros por aqui... 
a maioria é (exceto 
os públicos) tem 
torneiras e chuvei-
ros assim:

http://www.galerieslafayette.com/
http://oko-sushi.fr/
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digo “estratosférica”. Tirei fotos de dentro da gale-
ria pra ter uma idéia:

E eu achando que 
era tipo um mer-
cadinho, como 
um mercado pú-
blico, ou algo mais 
simples, mais “de 
gente normal”. São 

4 quarteirões mais ou 
menos, só de lojas de 
luxo! Lá tem até água de 
rosas para beber.  Tenso. 
Enfim, está visto! 

O bom é que dentro da 
Lafayette, encontramos 
macarons avulsos! Além 
é claro, da loja da Ladu-
rée (se quiser babar um 
pouco, pode ver o site 
deles) Diretamente do 

berço dos macarons! Não pegamos na Ladureé, 
mas pegamos na Pierre Hermé. Experimentamos 
5 deles (Infiniment Rose (rosas e pétalas de rosa), 
Infinemet Citron (Limão), Macaron Celeleste (ma-
racujá, morango e rhubarb – que eu acho que 
é um tipo de rabanete – só descobri depois de 
comer), Jardin mysterieux (ninguém sabe de que 

é, só o Pierre),  Mogador (chocolate e maracujá). 
Meus favoritos foram Jardin e Rose, por serem 
mais suaves/delicados.

Bom, aqui chove e está frio (estamos usando rou-
pa de neve todos os dias). Agora são 20:44 e ainda 
é dia. Já estamos cansadas, caminhar não rende 
como no começo da viagem... cansamos mais fá-
cil e estamos com saudade do Yoko. Contando as 
horas pra voltar...

14/05
Ajurdui – hoje – 14/5, o dia rendeu! Ou melhor, a 
tarde. De manhã ficamos no hotel, depois saímos 
pra almoçar no mesmo restaurante que pegamos 
comida ontem (restaurante japonês).  Ontem pe-
gamos uma porção de arroz e yakissoba (gasta-
mos 11 Euros pra nós duas almoçarmos – leia-se 
“entupir de yakissoba”), hoje pegamos um kit bási-
co com arroz, espetinhos de salmão, sopa e salada 
+ coca cola e gastamos 12 euros. Muito bem ser-
vidas, de barriguinha cheia e felizes por não estar 
chovendo, fomos atravessar a cidade a pé. Anda-
mos por 1h e meia até chegar ao nosso destino. 

Na volta, viemos com calma, olhando tudo que de-
sejávamos e descobrimos muita coisa legal! Foi um 
dos dias que mais rendeu por aqui! Descobrimos 
uma loja só de produtos japoneses, onde comprei 

http://www.laduree.com/fr_fr/
http://www.laduree.com/fr_fr/
http://www.pierreherme.com/
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um livrinho de origami por 3,50 e onde tinha uma 
sessão inteira só de miojo!! Acho que tinha 327 ti-
pos de miojo! Depois fomos na rua em que viveu 
Allan Kardec  (Rue Saint Anne), e descobrimos 
uma papelaria dos sonhos (Lavrut) com todo tipo 
de material artístico: pincéis, lápis, canetas, pastas, 
réguas, e tudo que dá pra imaginar e o que não se 
imagina também! Amei, quase enlouqueci!

Descobrimos uma loja de macarons e chocolate 
bem na frente do hotel! Nem prestou, pegamos 
mais 3 macarons: um de figo, um de pralinée, e 
um de abacaxi com gengibre. Esse último foi um 
dos melhores que já comi na vida. Parecia gemada, 
excelente. O de figo eu não gostei, e o de pralinée 
não me disse muita coisa, também não gostei. O 
ponto dos macarons daqui é muito diferente do 
ponto dos macarons do Brasil, e os sabores daqui 
são muito exóticos e bons :33

Hoje finalmente consegui experimentar o tal doce 
que eu queria comer desde que cheguei aqui 
(queria experimentar algum doce francês, não ti-
nha um específico, mas queria provar algum). Hoje 
fui numa patisserie e provei um de mascarpone 
com frutas vermelhas. Simplesmente maravilhoso! 
O nome tava como Sweety, e foi na boulangerie  
Julie en Paris. 

Na volta pra casa, descobrimos inclusive uma es-
cola de dança \o/ A Dancenter. Acho que amanhã 

faremos aulas experimentais gratuitas! Claro, de-
pois de arrumar as malas pra voltar pro Brasil...

15/05
Hoje, no último dia em Paris, estamos divididas. 
Queríamos ficar, mas sabemos que temos que vol-
tar. Mas to quase chorando por querer ficar mais. 
Hoje foi o melhor almoço (arroz, massa e cama-
rões, em generosas porções, por 16 euros, noutro 
restaurante japonês, dessa vez no Traiteur You), 
aos poucos vamos encontrando os jeitos e en-
contrando as coisas mais de acordo com a gente. 
Encontramos miojo, descobrimos restaures e lojas 
legais...Quando começa a ficar bom – até por que 
fez sol e calor o dia inteiro ontem e hoje – aí vamos 
embora, mimimi.

As malas estão prontas, saímos amanhã as 5h do 
hotel. 

22/05
Para terminar o diário, hoje é 22/5, tá  fechando 
uma semana que voltamos. A volta foi bem tu-
multuada. Maracam nosso taxi pras 4h da manhã, 
não deu tempo de nada. Nem estávamos acorda-
das quando o taxi chegou. Foi muito corrido. Na 
saída da frança, passar pelo detector de metais/
revista foi o lugar mais chato de todos. Chega a 
ser meio grosseiro. Lá eles que mexem nas tuas 

http://www.adam-lavrut.com/
http://boulangeriejulienparis2.com/nos-specialites.html
http://www.dancenter.fr/
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Depois aguardamos quase 4h pro nosso vôo de 
Porto Alegre pra Florianópolis (fomos com o últi-
mo vôo do dia). Entramos no avião e apagamos. 
Chegamos em Floripa pelas 23:30h e  em casa 1h 
da madrugada. Isso daria 5h da manhã em Paris, 
ou seja, mais de 24h sem dormir e com fusos di-
ferentes, depois de mais de 10h de vôo. Foi bem 
cansativo. Mas tudo valeu a pena.

Visitamos Portugal, Espanha e França. Em lisboa 
nos sentimos em casa. Nos apaixonamos por Ma-
drid e ficamos meio decepcionadas com Paris. Vi-
mos coisas diferentes, lugares diferentes, pessoas 
diferentes. Falamos outras línguas, vivenciamos 
outras culturas. Queríamos poder ficar mais, mas 
isso é só mais um pretexto pra viajar de novo!  

Hoje posso dizer que falou com muita propriedade 
quem disse que viajar é trocar a roupa da alma...

bolsas, malas, bagagens, se acham que tem algo 
suspeito. Nunca tinha visto disso. Sempre vejo as 
pessoas perguntando “você tem uma garrafa den-
tro da mochila?”, “mostra a garrafa que você tem 
aí”, “tem alguma coisa de metal a?í”, e nunca tinha 
visto pegarem tua bolsa, abrirem, mexerem, bagun-
çarem e depois tentarem fechar de qualquer jeito... 
bem chato.

O piloto foi meio doido no vôo de Paris pra Lisboa 
(voamos com TAP), pegamos turbulência e na hora de 
perder altitude, ele baixava dando “barrigadas” com o  
avião, e não fazendo o zig-zag habitual que os pilo-
tos fazem para amenizar a descida... Então foi tenso, 
imagina tu no meio da turbulência e o avião simples-
mente “mini-despencando” pra perder altitude... haha

Chegamos em Lisboa, aguardamos 1h e 20min e 
pegamos o vôo pro Brasil. Dessa vez fomos em pol-
tronas nas laterais do Airbus, muito melhor, por que 
não pega o ar condicionado direto. 11h de vôo. MAS, 
as telas dos nossos lugares não estavam funcionando. 
Queria ver filme, mas não deu. Só pude ouvir música. 
Aí fiz um Sudoku, palavra cruzada, dormi um pouco e 
chegamos no Brasil.

Chegamos moídas. Acordamos as 4h da manhã em 
Paris, e chegamos pelas 19h no Brasil (hora local). Aí a 
surpresa foi que não passamos pela duana! Simples-
mente era dia livre! Sabe a chance de isso acontecer?  
Foi muita sorte!
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