
 

malaparadois.com – Dicas de Viagens & Lifestyle em um único site! 

Separamos uma pequena amostra de 6 (seis) grandes destinos que o malaparadois visitou 

recentemente. 

 

Por tanto, se você está planejando uma viagem e não sabe ainda para onde ir, leia as postagem dos canais 

malaparadois e boa viagem! 

 

 

É quase que uma obrigação para o visitante conhecer as praias de Copacabana, Ipanema e Leblon, mas o Rio tem outras belas 

praias.  

Os pontos turísticos do Rio vão além das belas praias. Monumentos, Centros Históricos, Bibliotecas, Museus... Há uma infinidade 

de locais para visitar.  

Acesse: http://www.malaparadois.com/#!especial/c248p 

 

 
 

 



 

 

 

A capital portuguesa é linda! 

Banhada pelo glorioso rio Tejo ela encanta. O turista que vai a Lisboa tem um único problema: não querer ir embora! 

Acesse: http://www.malaparadois.com/#!especial/c248p 

 

 
 

Roma cidade eterna. As fontes, os monumentos, arte por todo lado, mergulhe na história... emocionante! 

Você descobrirá a "Dolce Vita" e toda a história de uma das mais importantes cidades da Antiguidade. Restaurantes deliciosos, 

hotéis incríveis, passeios deslumbrantes, lojas para todos os orçamentos ... Agitada, moderna e irresistível, Roma é o máximo!!! 

Acesse: http://www.malaparadois.com/#!fotos/cyg 

 

 

 



 

Veneza romântica, misteriosa! Suas pontes, belezas escondidas... Situada na região nordeste da Itália, na região do Vêneto, é 

banhada pelo mar Adriático. 

Foi construída sobre várias ilhas e tornou-se uma potência comercial a partir do século X, no qual sua frota já era uma das maiores 

da Europa e servia de intercâmbio comercial e cultural com o Oriente.  

Acesse: http://www.malaparadois.com/#!especial/c248p 

 

 
 

Londres como toda grande metrópole é repleta de pessoas do mundo inteiro. Tem muita coisa para se ver em Londres. A Capital 

da Inglaterra e da Grã-Bretanha, reserva lindas paisagens em meio da vida urbana.  Sem dúvida é uma capital multicultural. Vale 

a pena ir à Londres e dedicar alguns dias para desvendar o que está grande metrópole tem. 

Acesse: http://www.malaparadois.com/#!especial/c248p 

 

 



 

 

 

Cultura, museus e monumentos... Paris tem tudo! 
  
Com 200 museus e monumentos, Paris abriga um patrimônio artístico, histórico e cultural sem igual. 
  
A capital está rodeada de sete departamentos que constituem a região da Île-de-France. Você encontrará esplêndidos parques e 
castelos (Auvers-sur-Oise, Chantilly, Fontainebleau, Malmaison, Rambouillet, Vaux-le-Vicomte, Versalhes, Vincennes, Domínio 
Nacional de Saint-Cloud, etc.), bem como numerosos locais dedicados à arte ou à arquitetura modernas (MAC/VAL, Villa Savoye 
desenhada por Le Corbusier, Grande Arco da Défense). 
Acesse: http://www.malaparadois.com/#!especial/c248p 

 

 

 

 

www.malaparadois.com - Dicas de Viagens & Lifestyle em um único site! 

Twitter: https://twitter.com/@Malaparadois 

Fanpage: https://www.facebook.com/malaparadois 

Grupo: https://www.facebook.com/groups/malaparadois 

e-mail: malaparadois@gmail.com 

Pinterst: http://www.pinterest.com/edimarques/pins/ 

Instagran: http://instagram.com/malaparadois 


