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Por Letícia Vanelli

Os bairros de Montpellier possui as suas particulares e um livro de história inimaginável. Apesar de ser fácil se
perder no labirinto de becos medievais de Montpellier, o centro histórico de L’Écusson é sem dúvidas o melhor
lugar para se hospedar. A pé, você poderá explorar os museus, galerias de arte, os bares da rue de L’Aiguillerie
e Sainte-Anne, e restaurantes bohos da Saint-Roch, poupando muitos minutos de transporte público.

Os amantes da arte se hospedam mais ao norte da cidade! O bairro Beaux-Arts seduz pela cultura e estilo
boêmio. Há várias pequenas feiras durante o dia que ao anoitecer cedem espaço aos shows de pequenos
artistas locais. Ao visitar ou se acomodar neste bairro, não perca o Festival des Fanfares que marca o início do
verão francês desde 1996.

Um dos bairros mais tranquilos de Montpellier é o Les Arceaux. Mais conhecido pelos arcos do aqueduto
romano e a arquitetura do fim do século XIX, esta é a área mais afastada do centro turístico. Por este motivo,
poucos turistas passeiam por aqui o que permite maior integração com a cultura local. Além disso, há diversos
brechós e feiras com produtos orgânicos com preços mais em conta comparados ao centro da cidade.

Apesar do ar medieval de toda a cidade, Port-Marianne se caracteriza pela modernidade. Não é para menos
que esta área, próxima às margens do rio Lez, seja chamada de a “nova cidade”, possuindo um dos metros
quadrados mais caros de Montpellier. Inclusive, a Faculdade de Economia e Direito fica nessa área, por isso, é
um bairro muito popular entre os jovens estudantes.

VEJA TAMBÉM

MONTPELLIER: UMA CIDADE MEDIEVAL PERFEITA PARA JOVENS

O charme de Montpellier fica a cargo das pequenas vielas medievais com restaurantes e boutiques (Foto: Reprodução/Jereremy Bezanger)
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