
        
OS PARADOXOS DO DESEJO 

 
VIII ENCONTRO DA INTERNACIONAL DOS FORUNS E 

IV ENCONTRO INTERNACIONAL DA E.P.F.C.L. 
PARIS 2014 -25, 26,27 JULHO- 

 
LISTA DE HOTÉIS: 

 
 
O IV Encontro internacional da EPFCL acontecerá no Palais des Congrês 
2, Place de la Porte Mailot – Paris 17ème. 
 
Este local é servido pela linha 1 do Metrô parisiense, assim propomos, 
principalmente hotéis e chambres d´hôtes servidos por esta linha, bem 
como alguns hotéis com preços interessantes, situados na linha 6 do metrô. 
 
A saber: 
O período no qual acontecerão as jornadas é considerado como ocioso pela 
hotelaria. Então podem ser conseguidos preços mais baixos que aqueles 
fixados oficialmente. 
 
 
--------------------------Na linha 1 do metrô- 
  
Da Porte de Vincennes… a Porte Maillot..... 
 
Metrô Nation : 
 
-Timhôtel- 3* 
5/7 rue d’Avron 
75020 Paris 
tel.+33(0)1-43-56-29-29 
nation@timhôtel.fr 
Quarto simples a partir de 80 euros 
 
 
Metrô Nation ou Picpus : 
 
-Hôtel du Printemps 
60, bd de Picpus 
75012 Paris 
Tel :01 43 43 62 31 



Fax :01 49 28 97 11 
Quarto simples a partir de 75 euros + 9 euros café da manhã - buffet  
Quarto duplo ou twin a partir de 85 euros 
Quarto triplo a partir de 111 euros 
 
 
Pequeno hotel com estilo moderno, recepção acolhedora 
Os quartos foram renovados com ar condicionado. 
Parking próximo 
Os preços que nos foram propostos são para o ano corrente. É possível 
haver promoções na internet: 
 www.hotel-paris-printemps.com 
 
 
métro Bastille: 
 
- Hôtel Campanile-3* 
(hôtel de charme correct) 
Rue st Sabin 
75011 Paris 
Quartos simples 85 euros  
Quartos duplos 159 euros 
www.campanile.fr 
 
 
-La Herse d'Or - 2*  
20, rue St Antoine 
75004 Paris 
Tel.+33(0)1 48 87 84 09 
 
 
 
 
 
 
 
Metrô St Paul: 
 
-Hôtel Le Compostelle 
31 rue du Roi de Sicile 
75004 Paris 
tel: +33(0)142785999 
contact@lecompostelle.com   



Preço do quarto: 1pessoa :80 euros + 8 euros de café da manhã 
                            2 pessoas:118 euros+8 euros café da manhã 
 
 
 
-Hôtel Flor Rivoli -hôtel 2* 
13 rue des deux Boules 
75001 Paris 
tel:+33(0)142334960 
hotel.flor-rivoli@wanadoo.fr  
Quarto duplo: 102 euros 
 
Preço a negociar, 4 quartos podem estar disponíveis. 
Pequeno hotel elegante, com piano Forte à entrada. 
 
 
 
Metrô St Paul ou Hôtel de Ville: 
 
-Hôtel Paris Rivoli -hôtel 3* -  
19, rue de Rivoli 
75004 Paris 
tel :+33(0)1 42 72 62 12- Fax:01 42 72 99 01 
hotel-paris-rivoli@wanadoo.fr  
Quarto simples 120 euros +9 euros café da manhã  
Quarto duplo 125 euros + 9 euros café da manhã  
 
 
Hotel simpático, quartos reformados recentemente, cerca de vinte quartos 
podem ser reservados com preços mais interessantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Metrô Louvre Rivoli : 
 
-Hôtel Résidence La Concorde 
5, rue Cambon 
Paris 75001 
tel.+33(0)1-42-60-38-89 



residence.concorde@wanadoo.fr  
A partir de 135 euros 
 
 
 
Metrô Palais Royal:  
 
-Hôtel Louvre Bons Enfants (recepção simpática, hotel bem correto) 
5, rue des Bons Enfants 
Paris 75001 
tel.+33(0)1 42 61 47 31 
info@hotellouvrebonsenfants.com 
Quarto simples 120 euros 
 
 
 
Metrô Argentine: 
 
-Hôtel Acacias Etoile-3* 
Rue des Acacias 
Paris75016 
tel :+33(0)1 43 80 60 22 
contact@acaciasetoile.com 
 
Hotel localizado num lugar calmo, perto do Palácio de Congressos. 
Atmosfera acolhedora. Quartos confortáveis.  
 
Metrô Porte Maillot: 
 
-Les jardins de la villa 
5,rue Belidor 
75017 Paris 
Tel :01.53.81.01.10 
www.jardinsdelavilla.com  
Hotel refinado e elegante, recepção é personalizada  
310 € excluindo internet ou promoções 
 
-Hôtel Harvey-3* 
7 bis rue du débarcadère 
Paris 75017 
tel. : (+33) 01 55 37 20 00 
www.hotel-harvey.com  
Pequeno hotel, bem situado, nas proximidades do Palais des Congrès. 



Calmo, boa relação qualidade-preço. 
A recepção é muito simpática. Possibilidade de reservar quinze quartos. 
De 160 a 210 euros. 
 
 
-Hôtel Etoile Saint-Ferdinand-4* 
36, rue Saint-Ferdinand 
75017 Paris 
Tel. : (+33) 01 45 72 66 66 
www.hotel-paris-ferdinand.com 
A partir de 139 euros, promoção internet. 
 
 
 
--------------------------Na linha 6 do metrô: 
 
 
 
Metrô Charles De Gaulle Etoile ou RER A: 
 
 
-Mercure Paris Arc de Triomphe wagram 
3 rue Brey 
Paris 75017  
Quarto simples a partir de 145 euros 
H2053@accor.com 
Tel. :+33(0)1 56 68 00 01 
 
 
Metrô Cambronne: 
 
-Hôtel Ibis Tour Eiffel 
2,rue de Cambronne  
Paris 75015 
www.ibis.com 
Quarto simples 69 euros 
 
-------------------Vocês também encontrarão: 
 
 Metrô St Paul: 
 
 -MIJE -Association Jeunesse, estudantes - 
6, rue de Fourcy 



75004 Paris 
Tel :01 42 74 23 45 
www.mije.com/ 
info@mije.com 
 
Procurar na internet, onde poderão ver fotos do lugar, é um endereço 
simpático, o imóvel possui um pátio interno onde poderão tomar o café da 
manhã 
 
 
Metrô Champs-Elysées Clémenceau: 
 
-Albergue da Juventude Adveniat 
10, rue François-Ier 
75008 Paris . 
Tel : 01-77-45-89-10 
www.adveniat-paris.org 
Aberto a visitantes de todas as idades e de todos os credos. 
Local limpo, moderno e confortável. 73 camas em quartos de duas a seis 
pessoas, todos com ducha e WC. 
De 26 a 29 euros por noite para uma pessoa, com café da manhã.  
 
 
 
-------------------------Chambres d’hôtes : 
 
 
Metrô gare de Lyon 
 
-L’hôtel particulier 
Rue crémieux 
Paris 75012 
Tel :+33(0)6 83 53 12 10 
reservation@hotelparticulier.com 
 
Casa de dois andares, em uma rua repleta de casas coloridas rua. A casa é 
composta de seis estúdios confortáveis  e independentes um do outro. 
90 euros por noite para duas pessoas. 
 
 
 
Metrô Chatelet: 
 



-chambres d’hôtes Delareynie 
22, rue de la Reynie 
75004 Paris 
Tel :+33(0)6 22 74 67 66 
www.delareynie.fr 
Hospitalidade calorosa ao estilo de Quebec. A dois passos do Centro G. 
Pompidou. Gislain os recebe com suas paixões: a informática, e o verde das 
plantas. Encontrarão uma suíte para 4 pessoas e 3 studios independentes ao 
lado.  
A partir de 95 euros, com café da manhã. 
  
 
-La Lombarde 
6, rue des Lombards 
75004 Paris 
www.alalombarde.fr 
Tel :+33(0)1 44 61 04 26 
A Rua des Lombards é conhecida por seus clubes de jazz. Em um imóvel 
do Séc. XVII, Margait os recebe numa atmosfera musical. Mas atenção, 
você tem que subir cinco andares! 
125 € com café da manhã. Mínimo de duas noites. 
 
Metrô Palais Royal 
 
-Chez Sabrina 
www.francelodge.fr 
tel :+33(0)1 56 33 85 80 
 
Barroco e clássico ao mesmo tempo. Localização privilegiada, entre o 
Louvre e os jardins do Palais Royal .... Quartos decorados de maneira 
sóbria e serena. 
A partir de 95 euros com café da manhã 
 
 
 
 
Metrô Porte Maillot 
 
-Beehome 
98,avenue des Ternes 
75017 Paris 
Tel :0607105917 
www.beehome.fr 



 
Na casa de um artista fotográfico, que ama jardinagem e culinária. Café da 
manhã delicioso. Você vai descobrir isso tendo uma suite particular 
espaçosa.  
Suíte para duas pessoas: 170 euros com café da manhã 
 
 
-------------- Para entrar em contato conosco, enviar emails a: 
 
 
Stéphanie Le blan      
stelb@wanadoo.fr 
et 
Dominique Champroux 
dchamproux@gmail.com 
 
 


