
Após um longo passeio pelo centro histórico, nada melhor que curtir uma cerveja, uma boa música e quem
sabe até mesmo se esbaldar na vida noturna de Montpellier. Não tenha medo! Com quase metade de sua
população composta por jovens estudantes, a cidade oferece boas opções para curtir.

Não é de se espantar que com estudantes de cada canto do mundo, os bares também seriam ecléticos. Há um
pedaço da vida noturna de Montpellier que encaixa perfeitamente no seu estilo, seja rock, pop ou até mesmo
eletrônica.

ROCKSTORE

Rockstore é um dos favoritos da cena eletrônica e rock para curtir após um happy-hour (Foto: Reprodução/S.
Rouve)

Após um bom happy-hour, nada melhor que terminar a noite no Rockstore. O charme dessa casa noturna fica a
cargo do grande Cadillac vermelho dos anos 70 embutido na fachada. Além disso, Rockstore é um dos
favoritos entre os locais e turistas.

Esta casa noturna tem a capacidade para até 850 pessoas e possui dois ambientes em níveis diferentes.
Assim, dá para cada tribo curtir o estilo de música que mais curte. No térreo, é comum grupos eletrônicos
serem predominantes, enquanto no piso superior fica a cargo de um bom rock.

Além disso, não podemos deixar de citar os grandes artistas como Lenny Kravitz, Radiohead, The Kills que já
passaram por aqui. Além disso, o espaço faz questão de apoiar a cena indie, tanto nacional quanto
internacional. Inclusive, The Neighborhood teve a chance de tocar nesta casa noturna antes mesmo de se
tornar um fenômeno mundial.

Aberto desde outubro de 1986, o Rockstore é o mais descolado da cidade. No entanto, para a surpresa de
todos, antes de agitar a cidade, o espaço já foi um convento, templo protestante e até mesmo um cinema.

Além disso, para a comodidade de todos, o Rockstore fica bem no coração da cidade, centre a Place de la
Comedie e a estação Saint-Roch. Não há motivos para não passar por aqui quando os bares fecharem,
inclusive, a partir de meia-noite, os Dj’s tomam conta da pista.

20 Rue de Verdun 
34000, Montpellier
https://www.rockstore.fr/

CUBANITO

Além de restaurante, o Cubanito ainda oferece aulas de salsa e bachata durante a semana (Foto:
Reprodução/Cubanito Café)

Pode ter certeza que é o Cubanito é um dos favoritos dos jovens que se beneficiam de descontos especiais
para estudantes. Como o próprio nome, o bar tem inspiração nas cores e cultura cubana, sem contar as
imagens de Che Guevara por todo o ambiente. Ou seja, se você não poder ir a Cuba, não tem problema – Aqui,
ela vem até você!

Além de bar, o Cubanito ainda tem um cardápio excepcional com alguns aperitivos e uma cartela de lanches.
Você não vai se arrepender de pedir uma porção de croquetas espanholas ou quesadillas. O mojito é a grande
estrela deste bar, não deixe de experimentar.

Além do ambiente musical, o bar ainda oferece aulas de salsa e bachata nas terças e quinta-feiras às 19h. Aos
finais de semana, a partir das 22h, o bar abre espaço para um mix latino comandado pelo DJ da casa.

13 Rue de Verdun 
34000 Montpellier 
https://www.cubanitocafe.net/
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Por ser um grande polo estudantil, Montpellier oferece boas opções para curtir em bares com amigos (Foto: Reprodução/David Jackson)
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