Airbnb is turning the
Louvre into a hotel
Airbnb vai transformar a piramide do Louvre em quarto de hotel
Quem nunca sonhou em visitar o Louvre ou passar
uma noite luxuosa em Paris? Se você for sortudo o
suficiente, pode ter os dois. Em comemoração aos
30 anos da grande pirâmide de vidro do Louvre, o
Airbnb está sorteando uma noite de hospedagem,
drinques, música e jantar no museu mais famoso do
mundo.
Passear pelo Louvre sem a confusão de turistas
gritando nas mais diferentes línguas é algo para
poucos. Apenas uma pessoa e um acompanhante
terão a honra de viver essa experiência única por
uma noite. Além de dormir sob a pirâmide de vidro,
os vencedores contam com um tour personalizado
pelo museu com um historiador de arte, além de
encontros especiais com os donos da casa.
Os visitantes serão recepcionados por Monalisa para
um boas-vindas regado a drinques. Dada a origem
da anfitriã, esperamos também que tenham bons
vinhos italianos.
A seguir, o jantar segue com Vênus de Milo. Devido
ao problema com seus membros superiores, ela não
poderá preparar a comida, mas um chef
especializado irá se encarregar de trazer um
cardápio em sua homenagem.
A última parada é no quarto de Napoleão III para
um concerto acústico. Infelizmente, o sobrinho de
Napoleão Bonaparte não estará presente, mas os
músicos se encarregam de trazer um clima intimista
ao local.
A noite se encerra no quarto localizado sob a famosa
pirâmide do museu. Apesar de as paredes serem de
vidro, o Airbnb garante que os hóspedes não serão
vistos pelos curiosos que passam por fora – haverá
uma outra pirâmide lá dentro, com vidros foscos.
Reserve a noite do dia 30 de abril para o passeio
luxuoso. As inscrições já estão abertas no site do
Airbnb. A empresa também irá arcar com os custos
da passagem, alimentação e hospedagem nos dias
29 de abril e 1 de maio. Para participar, você precisa
responder à pergunta: “Porque você seria o
convidado perfeito de Mona Lisa?”. E aí torcer para
que os organizadores considerem sua resposta a
mais criativa.
Agora é só cruzar os dedos e esperar que as obras
de arte dos quartos abaixo não façam muito barulho
enquanto você estiver dormindo.

Airbnb vai transformar a pirâmide do Louvre
em quarto de hotel

Airbnb wants you to spend the night inside
the Louvre pyramid
Or
Airbnb is turning the Louvre into a hotel

Quem nunca sonhou em visitar o Louvre ou
passar uma noite luxuosa em Paris? Se você for
sortudo o suficiente, pode ter os dois. Em
comemoração aos 30 anos da grande pirâmide de
vidro do Louvre, o Airbnb está sorteando uma
noite de hospedagem, drinques, música e jantar
no museu mais famoso do mundo.

Who has never dreamed of visiting the Louvre or
spending a luxurious evening in Paris? If you're
lucky enough, you can have both. In celebration
of the 30th anniversary of the great glass
pyramid of the Louvre, Airbnb is raffling a night of
lodging, drinks, music and dinner in the world's
most famous museum.

Passear pelo Louvre sem a confusão de turistas
gritando nas mais diferentes línguas é algo para
poucos. Apenas uma pessoa e um acompanhante
terão a honra de viver essa experiência única por
uma noite. Além de dormir sob a pirâmide de
vidro, os vencedores contam com um tour
personalizado pelo museu com um historiador de
arte, além de encontros especiais com os donos
da casa.

Strolling through the Louvre without the maze of
tourists screaming in the most different languages
is something for a few. Only one person and one
companion will have the honor of living this
unique experience for one night. In addition to
sleeping under the glass pyramid, the winners
have a personalized tour of the museum with an
art historian, as well as special meetings with the
owners of the house.

Os visitantes serão recepcionados por Monalisa
para um boas-vindas regado a drinques. Dada a
origem da anfitriã, esperamos também que
tenham bons vinhos italianos.

Visitors will be greeted by Monalisa for a welcome
with drinks. Given the origin of the hostess, we
also hope they have good Italian wines.

A seguir, o jantar segue com Vênus de Milo.
Devido ao problema com seus membros
superiores, ela não poderá preparar a comida,
mas um chef especializado irá se encarregar de
trazer um cardápio em sua homenagem.

Then dinner follows with Venus de Milo. Due to
the problem with her upper limbs, she won’t be
able to prepare the food, but a specialized chef
will take care of bringing a menu in her honor.

A última parada é no quarto de Napoleão III para
um concerto acústico. Infelizmente, o sobrinho de
Napoleão Bonaparte não estará presente, mas os
músicos se encarregam de trazer um clima
intimista ao local.

The last stop is Napoleon III’s room for an
acoustic concert. Unfortunately, Napoleon
Bonaparte’s nephew will not be present, but the
musicians are in charge of bringing an intimate
atmosphere to the place.

A noite se encerra no quarto localizado sob a
famosa pirâmide do museu. Apesar de as paredes
serem de vidro, o Airbnb garante que os
hóspedes não serão vistos pelos curiosos que
passam por fora – haverá uma outra pirâmide lá
dentro, com vidros foscos.

The night closes in the room located under the
famous pyramid of the museum. Although the
walls are made of glass, Airbnb ensures guests
will not be seen by onlookers passing by - there
will be another pyramid inside with frosted glass.

Reserve a noite do dia 30 de abril para o passeio
luxuoso. As inscrições já estão abertas no site do
Airbnb. A empresa também irá arcar com os
custos da passagem, alimentação e hospedagem
nos dias 29 de abril e 1 de maio. Para participar,
você precisa responder à pergunta: “Porque você
seria o convidado perfeito de Mona Lisa?”. E aí
torcer para que os organizadores considerem sua
resposta a mais criativa.

Book the evening of April 30 for the luxurious
ride. Registration is now open on Airbnb website.
The company will also bear the costs of
transportation, food and accommodation on April
29 and May 1. To participate, you need to answer
the question, "Why would you be the perfect
Mona Lisa guest?". And then hope that the
organizers consider your answer the most
creative.

Agora é só cruzar os dedos e esperar que as
obras de arte dos quartos abaixo não façam
muito barulho enquanto você estiver dormindo.

Now just cross your fingers and hope that the
artwork in the rooms below will not make much
noise while you are asleep.

