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Maison Champs-Elisée, um dos hotéis oferecidos no site
Foto: Martine Houghton / Divulgação

França

Empresa também oferece serviço gratuito de concierge aos hóspedes

Turistas brasileiros interessados em conhecer

o melhor da capital francesa contam agora

com um novo portal online lançado em

português, o RentParis.comRentParis.com. Mantido por

uma startup francesa e lançado inicialmente

nos Estados Unidos, o site pretende reunir

uma seleção rigorosa dos melhores hotéis e

apartamentos para locação turística na

Cidade Luz.

Ao todo, são 50 apartamentos mobiliados na

cidade e quartos de 350 hotéis. O locatário

pode usar uma ferramenta online para

comparar as ofertas.

Na chegada do turista ao imóvel, é a própria

equipe da empresa que o recebe nos horários combinados. Além disso, é oferecido um serviço gratuito de concierge.
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Venda de iPhone 6 reúne centenas de pessoas em shopping
de Porto …

•

 — É impressionante a capacidade que as pessoas
têm de fazerem papel de idiotas. Os caras da …

Missão América em 4 atos: os adversários do Inter para a …
•

 — O Inter não depende mais si próprio. Mesmo que
ganhe todos os jogos restantes vai depender de …

Policial reage a assalto e mata suspeito na Zona Sul
•

 — Precisamos melhorar o treinamento da Brigada Militar.
Não pode deixar escapar o terceiro, nem errar …

Homem mantém mãe em cárcere privado em Porto Alegre
•

 — É louco mas possuía armas.Como pode? A família é
culpada por permitir isto. Hoje no Brasil, …
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