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PARIS
Paris é talvez a cidade mais famosa do mundo,

imortalizada na pintura, moda, literatura, cinema,
fotograﬁa e música. Em todas as artes sua fama
percorre o mundo há mais de 2.000 anos.
A moderna cidade-luz, tão celebrada pelos
artistas, guarda segredos e curiosidades fascinantes

que nos mostram a multiplicidade deste local único
na história da humanidade, com as inúmeras
revoluções artísticas nela ocorridas. Paris é

realmente excepcional!

ROTEIRO
CRONOLÓGICO
A História da Arte e da Moda parisienses
contadas de maneira cronológica através
de aulas práticas e circuitos de moda com
a orientação de Lorenzo Merlino, estilista,
pós graduado em história da arte pela
FAAP e mestrando em história da Arte pela
UNICAMP.

Uma oportunidade única de conhecer ao
vivo a cidade luz, do período gótico ao
moderno,

pontuado

com

visitas

e

explanações relativas à moda, e compras
em endereços secretos e inusitados desta
cidade que nunca deixará de fascinar e

surpreender!

CONTEÚDO TEÓRICO
DA AULA PREPARATÓRIA
Durante a aula preparatória um breve panorama
será apresentado, como forma de introduzir essa
velha conhecida que tantos segredos guarda - suas
origens anteriores à era cristã, seu desenvolvimento
na Idade Média, seu apogeu no Grande Século, sua
primazia

na

Belle

Époque

e

sua

inserção

na

Modernidade, tudo isto junto a fatos importantes e
também

singularidades

que

transformarão

marcarão a experiência de visitá-la.

e

AULAS DE CAMPO
❖ Paris Medieval:
Igreja Sainte Chapelle | Catedral de Notre Dame | Museu de Cluny |
Vestígios da Muralha de Filipe Augusto
❖ Paris Renascentista:
Museus do Louvre | Des Arts Décoratifs |Passeio pelo Palais Royal
❖ Paris Barroca e Rococó:
Palácio de Versalhes | Grand Trianon
❖ Paris Neoclássica:
Museu do Louvre
❖ Paris da Belle Epoque:
Museu Jacquemart-André | Ópera de Paris | Palais Garnier
❖ Paris Impressionista:
Museu d'Orsay | Museu da Moda | Palais Galliera
❖ Paris Moderna:
Museu Centre Georges Pompidou

CIRCUITO DE MODA
Circuitos com visitas por Saint-Germain-des-Prés, Place des Vosges, Champs Élysées,
região de Châtellet-Les-Halles e Rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Além de visitar o Outlet La Piscine, loja vintage Didier Ludot, Magazines Printemps e
Galeries Lafayette.

PROGRAMAÇÃO

CHEGADA
1º Dia | Sexta – 03/07
Embarque Aeroporto Guarulhos

2º Dia | Sábado – 04/07
❖ Chegada em Paris de acordo com o
horário do vôo emitido

❖ Traslado e check-in hotel
❖ Tarde livre

3º DIA
Domingo - 05/07
❖ Vestígios da Muralha de Filipe Augusto
❖ Passeio pelo Marais e pela Île de la Cité
❖ Passagem em frente à Catedral de Notre-Dame

PARIS
MEDIEVAL

❖ Visita à Sainte-Chapelle
❖ Museu de Cluny
❖ Visita à Saint-Germain-des-Prés

4º DIA
PARIS
RENASCENTISTA

Segunda – 06/07
❖ Museu do Louvre

❖ Museu des Arts Décoratifs
❖ Jardins do Palais-Royal
❖ Loja Conceito Didier Ludot
❖ Visita à lojas da Rue du Faubourg Saint-Honoré

5º DIA
Terça – 07/07
❖ Palácio de Versailles
❖
4 º Jardins
D i a de
| Versailles
Segunda

– 06/07

PARIS
BARROCA

❖ Grand Trianon e Petit Trianon

6º DIA
Quarta – 08/07

PARIS
NEOCLÁSSICA

❖ Museu do Louvre (2° parte)
❖ Circuito de moda na Champs-Élysées
❖ Arco do Triunfo

7º DIA
Quinta – 09/07

PARIS
BELLE É POQUE

❖ Ópera de Paris – Palais Garnier
❖ Museu Jacquemart-André
❖ Visita temática à Galeries Lafayette e ao
Printemps

8º DIA
PARIS
IMPRESSIONISTA

Sexta – 10/07
❖ Museu d´Orsay
❖ Museu da Moda Palais Galliera
❖ Museu Saint Laurent

9º DIA
Sábado – 11/07
❖ Loja Conceito Merci
❖ Centro Georges Pompidou

PARIS
MODERNA

❖ Tarde livre para compras

CHECK-OUT
E RETORNO
10º Dia | Domingo – 12/07
❖ Check-out do hotel
❖ Traslado para o aeroporto
❖ Retorno para São Paulo

O QUE INCLUI?

Aula preparatória
sobre Paris em São
Paulo

Acompanhamento
especializado com
Lorenzo Merlino

8 noites de hospedagem 4
estrelas em apartamento
duplo com café da manhã

Traslado aeroporto/hotel
hotel/aeroporto

INVESTIMENTO
Valor do roteiro: € 2.900,00
Formas de pagamento

Excursão de um dia a
Versalhes com visita ao
Castelo e ao Grand Trianon

Todos os ingressos das visitas
citadas no roteiro e acesso
livre à diversas atrações do
Paris Museum Pass

Certiﬁcado de conclusão do
programa de estudo em
Paris

Seguro de Viagem

❖ Parcelado em 7x sendo:
Entrada de 25 %
Saldo em até 6x no cartão
❖ À vista ou em 2x com 5% desconto:
Boleto ou Transferência bancária

SOBRE LORENZO MERLINO
Estilista, pós-graduado em História da Arte pela FAAP e mestre e
doutorando em História da Arte pela UNICAMP, Lorenzo Merlino

fundou a Semana de Moda junto com outros estilistas em abril de
1997 da qual participou de todas as edições até março de 1999.

Em seguida foi o primeiro estilista brasileiro a ser representado em
Paris, em 1999. Em setembro de 2000 foi convidado pela Tencel
para fazer um desfile em Nova Iorque, durante a Fashion Week

oficial, representando o Brasil juntamente com outros sete estilistas
de cinco países.

Em sua edição de setembro de 2004 a revista americana Index
destacou Lorenzo Merlino como um dos 5 principais jovens estilistas
mundiais, e em 2008 lançou o formato CIRCUITO DE ARTE E MODA.

Em 2011 foi indicado ao XIV Prêmio Carlos Gomes como melhor
figurino de ópera do Brasil. Em 2016 foi Embaixador de Flandres
para Artes e Moda.

SOBRE A DREAMAKERS

PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS
Esse é o DNA da Dreamakers, agência de viagens e eventos especialista na criação
de roteiros de moda, arte, design e outros setores da economia criativa, com à
experiência de mais de quinze anos de consultoria em educação internacional.
Representante de instituições de ensino como Central Saint Martins,
London College of Fashion e Istituto Marangoni, também desenvolve circuitos
nacionais e internacionais para as cidades que inﬂuenciam a moda global.
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Para maiores informações e reservas:
(11) 3624-0090 | (11) 993301760 l cursos@dreamakers.com.br

Siga nossa redes sociais e acompanhe nossas fashion experiences:
/ dreamakers

@dreamakersoficial

www.dreamakers.com.br

