
O Centre des monuments nationaux é um estabelecimento público administrativo sob a 
tutela do ministério de Cultura e da Comunicação. Ele conserva, restaura, gerencia, anima e 
abre à visitação cerca de 100 monumentos nacionais de propriedade de Estado, classificados 
como monumentos históricos, dentre os quais: a abadia do Mont-Saint-Michel, os castelos 
de Angers e d’Azay-le-Rideau, o castelo e as muralhas da cité de Carcassonne, o Arco do 
Triunfo e a Sainte-Chapelle, para citar apenas alguns. Ilustrando a diversidade, a riqueza 
do patrimônio francês de todas as épocas: abadias, castelos, grutas pré-históricas, sítios 
arqueológicos...

A organização de projetos culturais nos locais de sua rede faz parte das missões do Centre 
des monuments nationaux. Renovando sua programação cultural e desenvolvendo novos 
serviços, o Centre des monuments nationaux se esforça para lhes acolher nas melhores 
condições. Operador de turismo cultural único por sua dimensão nacional, a força da 
sua rede e a qualidade de sua acolhida, o Centre des monuments nationaux é o parceiro 
patrimonial indispensável para todos os profissionais de turismo.

Para atender especificamente aos seus pedidos, o Departamento de desenvolvimento 
turistico disponibilizou ferramentas adaptadas como o Manual de Vendas, disponível 
gratuitamente e sob simples pedido. Traduzido em 10 línguas, é um suporte dedicado à 
organização de suas visitas. Nosso site internet, www.tourisme.monuments-nationaux.fr,  
lhe permitirá baixar toda nossa documentação (ferramentas de promoção, fotos, vídeos…), 
inscrever-se em nossa e-newsletter para manter-se informado sobre nossos monumentos 
ou fazer a compra de ingressos online... Em 2017, monumentos selecionados beneficiam-se 
do sistema de vendas antecipadas completamente desmaterializado através da implantação 
da emissão eletrônica de bilhetes dedicada aos profissionais de turismo.

Os encarregados do desenvolvimento, responsáveis pela promoção e a comercialização da 
oferta regional, estão a sua disposição. Não hesite em contatá-los…

Philippe Bélaval 
Presidente do Centre des monuments nationaux

LE CENTRE 
DES MONUMENTS 
NATIONAUX

https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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RESUMO

PARIS ILHA DE FRANÇA

PARIS
01. Arco del Triunfo 
02. Sainte-Chapelle  
03. Conciergerie  
04. Torres da catedral de Notre-Dame  
05. Panthéon 
06. Capela expiatória 

ILHA DE FRANÇA
07. Basílica catedral de Saint-Denis 
08. Castelo de Vincennes 
09. Castelo de Champs-sur-Marne  
10. Castelo de Maisons 
11. Villa Savoye  
12. Casa de Jardies de Sèvres  
13. Castelo de Rambouillet  
14. Domínio nacional de Saint-Cloud  

NORDESTE

HAUTS-DE-FRANCE
15. Villa Cavrois 
16. Coluna da Grande Armée em Wimille 
17. Castelo de Pierrefonds 
18. Castelo de Coucy 
19. Torres e tesouro da catedral de Amiens   

GRANDE EST
20. Palácio do Tau em Reims  
21. Torres da catedral de Reims  
22. Castelo de Motte Tilly  

BORGONHA-FRANCO-CONDADO
23. Abadia do Cluny  
24. Castelo de Bussy-Rabutin  
25. Relógio astronômico de Besançon 

SUDESTE

AUVÉRNIA-RÓDANO-ALPES
26. Claustro da catedral de Puy-en-Velay  
27. Castelo de Villeneuve-Lembron 
28. Castelo de Aulteribe 
29. Castelo de Chareil-Cintrat 
30. Mosteiro real de Brou em Bourg-en-Bresse 
31. Castelo de Voltaire   

PROVENÇA - ALPES - COSTA AZUL
32. Castelo de If 
33. Abadia do Montmajour 
34. Sítio arqueológico de Glanum 
35. Abadia do Thoronet
36. Forte de Brégançon
37. Claustro da catedral de Fréjus 
38. Troféu de Augusto em La Turbie 
39.  Villa Kérylos 
40. Mosteiro de Saorge 
41. Fortaleza de Mont-Dauphin  

SUDOESTE

NOVA AQUITÂNIA
42.  Torre Saint-Nicolas, Torre de La Chaîne,  

Torre de La Lanterne em La Rochelle 
43. Castelo de Oiron
44. Abadia de Charroux 
45. Sítio arqueológico de Sanxay 
46. Castelo de Cadillac 
47. Abadia do La Sauve-Majeure  
48. Torre Pey-Berland em Bordéus  
49. Gruta de Pair-non- Pair 
50. Sítio arqueológico de Montcaret 
51. Gruta de Cap-Blanc  
52. Castelo de Puyguilhem 

OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
53. Sítio arqueológico de Montmaurin 
54. Castelo de Gramont 
55. Abadia do Beaulieu-en-Rouergue 
56. Castelo de Castelnau-Bretenoux 
57. Castelo de Montal 
58. Castelo de Assier 
59. Castelo e muralhas de Carcassonne  
60. Torres e muralhas de Aigues-Mortes 
61. Forte Saint-André em Villeneuve-lez-Avignon  
62. Fortaleza de Salses 
63. Sítio arqueológico de Ensérune 

NOROESTE

NORMANDIA
64. Abadia do Mont-Saint-Michel  
65. Castelo de Carrouges 
66. Abadia do Bec-Hellouin 

BRETANHA
67. Sítio megalítico de Carnac 
68.  Sítio megalítico de Locmariaquer 
69. Cairn de Barnenez 
70. Casa de Ernest Renan em Tréguier  

PAÍS DO LOIRA
71. Castelo de Angers 
72.  Casa e jardins de Clemenceau  

em Saint-Vincent-sur-Jard  

CENTRO, VALE DO LOIRE
73. Castelo de Azay-le-Rideau  
74. Claustro da Psalette em Tours 
75. Castelo de Fougères 
76. Castelo de Talcy 
77. Castelo de Chateaudun 
78. Torre da Catedral de Chartres  
79. Palácio Jacques Cœur em Bourges 
80. Cripta e torre da catedral de Bourges  
81. Castelo de Bouges  
82. Casa de George Sand em Nohant   



DIRECTO DE 
ACESSO 2017

TARIFA PARA GRUPOS E PROFISSIONAIS 
TARIFA REDUZIDA* TARIFA COMPLETA

ARCO DO TRIUNFO 9 € 12 €

VILLA KÉRYLOS 8 € 11,50 €

CATEGORIA ESPECIAL 8 € 10 €

ABADIA DE CLUNY 7,50 € 9,50 €

CATEGORIA 1 7 € 9 €

CATEGORIA 2 6,50 € 8 €

CATEGORIA 3 5 € 6 €

CATEGORIA 4 3,30 € 3,50 €

* 18-25 anos não pertencentes à União Europeia

ACOLHIMENTO DOS GRUPOS

O Centre des monuments nationaux estabeleceu um direito de entrada específico para 
grupos e profissionais do turismo, e propõe tarifas preferenciais.
A tarifa de grupos e profissionais de turismo aplica-se para as modalidades seguintes:
 grupos de 20 pessoas ou mais, seja qual for o organizador da visita
  grupos, seja qual for o número, acompanhados por um profissional de turismo  
(apresentação de uma declaração da autoridade competente na recepção do monumento).

 ESTA TARIFA DÁ ACESSO A TRÊS TIPOS DE VISITAS:

1. VISITA LIVRE

  Um folheto gratuito e disponível em diversos idiomas, lhe permitirá efetuar livremente 
a visita ao monumento. 

2. VISITA COMENTADA

  Apresenta as principais características do sítio ou do monumento. É proposta sem 
suplemento tarifário sobre o direito de ingresso. As visitas comentadas em idiomas 
estrangeiros, mencionadas na ficha do monumento, são possíveis durante todo o ano, 
salvo indicação em contrário. A reserva é obrigatória.

3. VISITA DE GRUPO ACOMPANHADA PELO GUIA

  O guia que acompanha o grupo deve usar um crachá visível que o autoriza a realizar a 
visita. Na verdade, de acordo com as disposições do decreto n° 2011-930 de 1º de agosto 
de 2011, as pessoas qualificadas conforme as disposições do Código de Turismo ficam 
autorizadas a levar seus próprios grupos em visitas às partes em que o público tem acesso 
mediante apresentação de seu cartão profissional.



RECOMENDAÇÃO DE RESERVA PARA OS GRUPOS

A reserva para visitas em grupo é obrigatória especialmente en monumentos parisienses. 
Trata-se de um serviço gratuito, salvo exceções. Quanto enviar seu pedido de reserva você 
deve mencionar: seus dados, a data e o horário da visita desejada, o número de participantes, 
a nacionalidade, a idade e o tempo disponível para visita.  

FORMAS DE PAGAMENTO

  Localmente, no dia da visita:
 - em espécie,
 - com cartão de crédito em alguns monumentos.
  Antecipadamente, através da comanda de ingressos antecipados.

GRATUITIDADES DE ENTRADA

BENEFICIÁRIOS DAS GRATUIDADES:

  o guia conferencista que acompanha o grupo, mediante apresentação da sua carteira 
profissional,
  o acompanhante de um grupo de, pelo menos, 20 pessoas, mediante apresentação da 
carteira profissional,
  o motorista, mediante apresentação da sua carteira profissional,
  os jornalistas, mediante apresentação da sua carteira profissional,
  os jovens com menos de 18 anos,
  os jovens com menos de 26 anos, cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes do território da União Europeia,

  os visitantes do 1º domingo de cada mês (período diferente em função dos monumentos, 
informar se previamente),
  os alunos de artes plásticas, arquitectura e história da arte, de Bacharelado turismo e os 
formandos para guia intérprete nacional,
  deficientes e respectivos acompanhantes (fora de visitas de grupo).

APLICAÇÃO DE TARIFA EXTRA  
PARA A ENTRADA

EXPOSIÇÕES, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Certos monumentos propõem exposições temporárias todos os anos. Durante a duração 
destes eventos, pode ser aplicada uma tarifa extra ao direito de entrada.

ÁUDIO-GUIAS

Em alguns monumentos, existem aparelhos que permitem acompanhar, de forma autónoma,  
um circuito de visita em francês e em idiomas estrangeiros.  A localização dos guias de áudio, 
tablets e outros suportes digitais de apoio à visita é acrescentado ao preço de entrada.



FORA DE CATEGORIA
 PARIS ILHA DE FRANÇA

 Paris 
Arco do Triunfo

 NORDESTE

Borgonha-Franco-Condado 
Abadia do Cluny

 SUDESTE

Provença - Alpes - Costa Azul 
Villa Kérylos

CATEGORIA ESPECIAL
 PARIS ILHA DE FRANÇA

 Paris 
Sainte-Chapelle
Torres da catedral de Notre-Dame

SUDESTE

Provença - Alpes - Costa Azul 
Forte de Brégançon

 NOROESTE

 Normandia 
Abadia do Mont-Saint-Michel
Centro, Vale do Loire 
Castelo de Azay-le-Rideau

CATEGORIA 1
  PARIS ILHA DE FRANÇA

 Paris 
Conciergerie 
Panthéon  
Ilha de França 
Basílica catedral de Saint-Denis 
Castelo de Vincennes

 SUDOESTE

Nova Aquitânia  
Torre Saint-Nicolas, Torre de La Chaîne,   
Torre de La Lanterne em La Rochelle
Occitanie, Pyrénées-Méditerranée 
Castelo e muralhas de Carcassonne

 NOROESTE

País do Loira 
Castelo de Angers

CATEGORIA 2
 PARIS ILHA DE FRANÇA

 Ilha de França 
Castelo de Champs-sur-Marne 
Castelo de Maisons 
Villa Savoye

 NORDESTE

Hauts-de-France 
Villa Cavrois 
Castelo de Pierrefonds
Torres e tesouro da catedral de Amiens
Grande Este  
Palácio do Tau em Reims
Torres da catedral de Reims
Borgonha-Franco-Condado 
Castelo de Bussy-Rabutin

 SUDESTE

Provença - Alpes - Costa Azul 
Abadia do Montmajour 
Sítio arqueológico de Glanum 
Abadia do Thoronet
Auvérnia-Ródano-Alpes 
Mosteiro real de Brou em Bourg-en-Bresse

 SUDOESTE

Nova Aquitânia 
Abadia do La Sauve-Majeure 
Gruta de Cap-Blanc 
Gruta de Pair-non- Pair 
Castelo de Oiron
Occitanie, Pyrénées-Méditerranée 
Torres e muralhas de Aigues-Mortes 
Fortaleza de Salses
Castelo de Castelnau-Bretenoux 
Castelo de Montal

 NOROESTE

Centro, Vale do Loire 
Castelo de Bouges  
Palácio Jacques Cœur em Bourges 
Cripta e torre da catedral de Bourges 
Casa de George Sand em Nohant



CATEGORIA 3
 PARIS ILHA DE FRANÇA

 Paris 
Capela expiatória 
Ilha de França 
Casa de Jardies de Sèvres

 NORDESTE

Hauts-de-France 
Castelo de Coucy
Grande Este  
Castelo de Motte Tilly

 SUDESTE

 Auvérnia-Ródano-Alpes 
Castelo de Aulteribe  
Castelo de Villeneuve-Lembron 
Claustro da catedral de Puy-en-Velay 
Castelo de Voltaire em Ferney 
Provença - Alpes - Costa Azul 
Troféu de Augusto em La Turbie 
Castelo de If 
Claustro da catedral de Fréjus 
Mosteiro de Saorge 
Fortaleza de Mont-Dauphin 

 SUDOESTE

Nova Aquitânia 
Castelo de Cadillac 
Castelo de Puyguilhem 
Torre Pey-Berland em Bordéus 
Sítio arqueológico de Sanxay 
Occitanie, Pyrénées-Méditerranée 
Forte Saint-André em Villeneuve-lez-Avignon 
Sítio arqueológico de Ensérune 
Abadia do Beaulieu-en-Rouergue 
Castelo de Gramont

 NOROESTE

Normandia 
Abadia do Bec-Hellouin 
Castelo de Carrouges
País do Loira 
Casa e jardins de Clemenceau  
em Saint-Vincent-sur-Jard
Bretanha 
Sítio megalítico de Locmariaquer 
Cairn de Barnenez
Centro, Vale do Loire 
Castelo de Chateaudun 
Castelo de Fougères 
Castelo de Talcy 
Torre da Catedral de Chartres

CATEGORIA 4
 PARIS ILHA DE FRANÇA

Ilha de França  
Castelo de Rambouillet 

 NORDESTE

Hauts-de-France 
Coluna da Grande Armée em Wimille
Borgonha-Franco-Condado 
Relógio astronômico de Besançon

 SUDESTE

 Auvérnia-Ródano-Alpes 
Castelo de Chareil-Cintrat

 SUDOESTE

Nova Aquitânia 
Sítio arqueológico de Montcaret 
Abadia de Charroux
Occitanie, Pyrénées-Méditerranée 
Castelo de Assier  
Sítio arqueológico de Montmaurin

 NOROESTE

Bretanha 
Casa de Ernest Renan em Tréguier
Centro, Vale do Loire 
Claustro da Psalette em Tours



CONDIÇÕES GERAIS

  Os profissionais do turismo podem adquirir com antecedência ingressos utilizáveis 
sem data limite de validade e com preços especiais correspondentes às tarifas 
Grupo/Profissionais do turismo.
   O ingresso antecipado permite o acesso direto aos controles de entrada, sem a 
necessidade de esperar em filas.

  A venda é realizada somente a partir de um mínimo de 20 ingressos.
  Serão aplicados descontos em função da quantidade de ingressos adquiridos: 
- 3 % a partir de 100 ingressos, 
- 5 % a partir de 200 ingressos, 
- 10 % a partir de 500 ingressos.

  O desconto é aplicado sobre a totalidade dos ingressos para cada compra. As compras 
sucessivasnão são acumuláveis para a aplicação da taxa de desconto.

PARA TAL, OFERECEMOS-LHE DUAS SOLUÇÕES:

NOVO: A BILHETERIA ELETRÔNICA PROFISSIONAL!
A compra antecipada é agora totalmente desmaterializada para uma seleção 
de monumentos. São assinalados no Manual de venda através do logotipo:

O processo a seguir:
1.  Crie a sua conta de cliente no espaço 

bilheteria eletrônica do site Internet do CMN:  
http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/

2.  Selecione os monumentos para os quais 
pretende comprar ingressos eletrônicos.

3.  O preço total, bem como o desconto concedido 
são automaticamente calculados.

4.  Efetue o pagamento através de cartão de 
crédito, sem limite máximo de montante.

5.  Receba automaticamente os seus ingressos 
por email em PDF (1 ingresso eletrônico = 1 
página)*. Uma fatura está disponível e pode ser 
impressa a partir da sua conta de cliente.

*   Se a encomenda for em relação a um único monumento: Os ingressos eletrônicos (e-tickets) são enviados em formato de um 
único arquivo PDF anexo ao email de confirmação e estão disponíveis a partir da conta de cliente em um único arquivo PDF.  
Se a encomenda for em relação a vários monumentos: O cliente receberá um email por monumento em questão, incluindo 
um arquivo PDF com os ingressos eletrônicos (e-tickets). Os ingressos eletrônicos (e-tickets) estão também disponíveis a 
partir da conta de cliente. Atenção, neste último, o conjunto dos monumentos estão em 1 único arquivo PDF.

COMPRA ANTECIPADA

@

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx


6.  Os ingressos eletrônicos devem ser impressos em papel branco A4 virgem (1 ingresso 
eletrônico por página) e devem ser apresentados na entrada do(s) monumento(s) em 
questão. 

7.  Um ingresso eletrônico é válido para um adulto em visita livre.

A BILHETERIA COM IMPRESSÃO TÉRMICA: 
Os ingressos são vendidos por categoria de preço. Deste modo, são válidos no conjunto 
do monumentos da categoria em questão.
Exemplo: os ingressos de categoria 1 podem ser utilizados na entrada do castelo de  Angers,
do Panteão de Paris ou do castelo e muralhas de Carcassonne…

Procedimento a seguir: 
1.  Preencha a nota de encomenda e envie-a por email para:  

marie-pierre.durier@monuments-nationaux.fr

2.  Proceda ao pagamento que pode ser efetuado:
 - por transferência bancária,
 -  por cartão bancário à distância (Visa, MasterCard ou Carte Bleue), montante máximo 

de 1500 €,
 -  por cheque à ordem de "Régisseur d’Avances et de Recettes", montante máximo  

de 1525 € (os cheques não domiciliados em França não são aceites).

3.  Após recepção do seu pagamento, os ingressos são enviados ao endereço escolhido por 
você por carta registrada. É aplicado um preço adicional (de 6,70 € para 300 ingressos 
a 11,59 € para 3000 ingressos ou mais).

  Pode igualmente recolher os ingressos das 9h30 às 12h30 e das 14h às 18h no nosso 
gabinete situado no 19º bairro de Paris.



FORMULÁRIO DE ENCOMENDA 2017

COMPRA ANTECIPADA DE INGRESSOS (BILHETERIA TÉRMICA)

Empresa: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sobrenome:  .................................................................................. Nome:  ................................................................................................................  Função:  ............................................................................................................

Tel.:  ................................................................................................................. Fax:  ...........................................................................................................................  E-mail: .................................................................................................................

Endereço:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CEP:  .............................................................................................................. Cidade:  .............................................................................................................

CATEGORIAS TARIFÁRIAS

PREÇO  
UNITÁRIO TARIFA 

GRUPOS

QUANTIDADES 
DE INGRESSOS
(MÍNIMO 20)

MONTANTE 
SEM 

DESCONTO

% DO 
DESCONTO 
ACORDADO

MONTANTE 
DO 

DESCONTO

MONTANTE 
TOTAL COM 
DESCONTO

BILHETE DUPLO CONCIERGERIE 
SAINTE-CHAPELLE 

12,00 €

BILHETE DUPLO CONCIERGERIE 
TORRES DA CATEDRAL DE NOTRE-DAME 12,00 €

ARCO DO TRIUNFO 9,00 €
CATEGORIA ESPECIAL 8,00 €
VILLA KÉRYLOS 8,00 €
ABADIA DO CLUNY 
PALÁCIO JEAN DE BOURBON

7,50 €

CATEGORIA 1 7,00 €
CATEGORIA 2 6,50 €
CATEGORIA 3 5,00 €
CATEGORIA 4 3,30 €

Despesas de envio (ver condições gerais de vendas)

TOTAL

Politica de Desconto: 3 % a partir de 100 ingressos, 5 % a partir de 200 ingressos, 10 % a partir de 500 ingressos.
Importante: Todos os monumentos nacionais são gratuitos para os menores de 26 anos, cidadãos dos países 
membros da União Europeia ou residentes no território da União Europeia.
Escolha a forma de pagamento (assinale na quadrado):
o  Transferência (indicar a menção “venda antecipada”):
  IBAN (International Bank Account Number): FR76 1007 1750 0000 0010 0072 054
  BIC (Bank Identifier Code): TRPUFRP1
o Por cartão de crédito (Carte Bleue, Visa ou MasterCard) montante máximo permitido 1 500 €

  o   o   o 

  N° do cartão └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data de expiração (mês e ano)└─┴─┴─┴─┘
  Criptograma visual (os 3 últimos algarismos no verso do cartão)└─┴─┴─┘

 Assinatura obrigatória Informações CNIL/LCEN Em conformidade com a lei n°78-17 de 
06/01/1978 relativa à informática, aos ficheiros e às liberdades, modificada 
pela lei de 06/08/2004,  dispõe de um direito de acesso, rectificação e 
supressão das informações que lhe dizem respeito.

Por favor, envie esta nota de encomenda com o seu  
pagamento para:
Marie-Pierre Durier - Centre des monuments nationaux
62, rue Saint-Antoine - 75186 Paris cedex 04
fax: (33) (0)1 44 61 22 77
marie-pierre.durier@monuments-nationaux.fr

Em acordo

Feito em:  ..............................................................................................................................................................

Aos:  ................................................................................................................................................................................
Inatura com o carimbo da empresa:

mailto:marie-pierre.durier%40monuments-nationaux.fr?subject=


 

As condições gerais de vendas aqui 
expressas se aplicam à compra 
antecipada de ingressos e/ou ingressos 
eletrônicos, abaixo “Ingressos”, efetuada 
para a visita de um monumento 
gerenciado pelo Centre des monuments 
nationaux, instituição pública de caráter 
administrativo sob tutela do Ministério 
da Cultura e da Comunicação francês, 
com sede em Hôtel de Sully, 62 rue Saint-
Antoine, 75186 Paris Cedex 04.
O Centre des monuments nationaux 
reserva-se o direito de modificar 
qualquer uma das referidas condições 
gerais de venda.

1.  MODALIDADES DE COMPRA DE 
INGRESSOS

Os pedidos devem ser realizados 
exclusivamente junto do Departamento de 
desenvolvimento turístico e de valorização 
dos espaços com sede na instituição, com 
os dados seguintes: 

1.1 para os ingressos:
E-mail:
marie-pierre.durier@ 
monuments-nationaux.fr

Correio:
Centre des monuments nationaux
Hôtel de Sully - DDE - DDTVE
62, rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04
tel: (33) (0)1 44 61 22 67 
fax: (33) (0)1 44 61 22 77

1.2 - para os ingressos eletrônicos:
No site de bilheteria eletrônica: 
http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/

Os Ingressos são vendidos para uma 
quantidade de 20, no mínimo.

2. PREÇO E PAGAMENTO
O Centre des monuments nationaux 
reserva-se o direito de modificar as tarifas 
de entrada a qualquer momento. Qualquer 
forma de pagamento não prevista nas 
presentes condições gerais será recusada. 
O preço é mencionado no Ingresso. 
O pagamento dos Ingressos é feito uma 
única vez, no momento da compra, seja 
por:

2.1 - para os ingressos:
- por transferência (do montante total):
  Titular:  

Régie d’avances et de recettes
  IBAN : 

FR76 1007 1750 0000 0010 0072 054
 BIC : TRPUFRP1,
-  por cartão bancário (Visa, Carte Bleue 

ou MasterCard exclusivamente), para um 
montante máximo de 1.500 e,

-  por cartão bancário emitido à ordem de 
Régie d’avances et de recettes para 
um montante máximo de 1.525e por 
encomenda.

- por cartão bancário online

Os cheques de bancos não domiciliados 
em França não serão aceites. Os clientes 
cujo banco esteja domiciliado no 
exterior devem realizar exclusivamente 
pagamento por transferência bancária ou 
cartão bancário.

2.2 - para a bilheteria eletrônica:
-  (Visa, Carte Bleue ou Mastercard exclusiva-

mente), sem limite máximo de montante.

3. DESCONTOS
 São atribuídos descontos à tarifa 
profissional em função das quantidades 
compradas por encomenda:
. 3 % para 100 Ingressos, 
. 5 % para 200 Ingressos, 
. 10 % para 500 Ingressos.
Estes descontos são efetuados sobre a 
totalidade dos Ingressos no momento da 
compra; as compras sucessivas não são 
acumuláveis para aplicação da taxa de 
desconto.

4.  GRATUIDADE E TARIFA REDUZIDA 
(REGIME GERAL):

Todos os monumentos nacionais são 
gratuitos para jovens com menos de 26 
anos (fora de grupos escolares), cidadãos 
dos países membros da União Europeia 
ou residentes legais no território da 
União Europeia. 
A gratuidade também se aplica:
-  ao guia conferencista que acompanha 

o grupo, mediante apresentação da sua 
carteira profissional,

-  ao acompanhante de um grupo de, pelo 
menos, 20 pessoas,

-  ao motorista, mediante apresentação da 
sua carteira profissional,

-  a grupos de pessoas deficientes, 
mediante apresentação de um atestado 
do diretor do organismo que tiver 
reservado a visita,

-  aos visitantes do 1º domingo de cada 
mês. Período diferente em função dos 
locais e monumentos: informar-se 
previamente,

-  aos alunos de artes plásticas, arquitetura 
e história da arte, de BTS turismo e aos 
formandos para guia intérprete nacional,

-  aos desempregados e aos beneficiários 
do rendimento de inserção social 
mediante apresentação de um 
comprovante,

-  aos jornalistas, mediante apresentação 
da sua carteira profissional,

-  aos professores titulares do Pass 
Education,

-  aos titulares de uma carteira profissional 
sendo validada, atribuída por um 
organismo com vocação turística (OT, 
CRT, CDT...) (se informar previamente).

5. CANCELAMENTO
Em caso de cancelamento de uma 
encomenda por parte do Centre des 
monuments nationaux, o valor facial do 
Ingresso pago pelo cliente, com o desconto 
deduzido, será reembolsado pelo Centre 
des monuments nationaux, com exceção 
de qualquer outra compensação ou 
indenização. O reembolso será efetuado 
a pedido do interessado, no prazo de três 
meses a partir da data da encomenda, 
mediante apresentação de um Extrato de 
Identidade Bancária original.

6. DISTRIBUIÇÃO DOS INGRESSOS
6.1 para os ingressos:
Os ingressos são enviados por correio 
normal. Mediante pedido do cliente, 
podem ser enviados por carta registrada 
com as despesas de envio seguintes a 
cargo do cliente: 

NÚMERO DE INGRESSOS TARIFAS POSTAIS 
TTI

Até  300 ingressos 6,70 €

De 301 a 600 ingressos 7,59 €

  De 601 a 1 000
ingressos 8,42 €

De 1001 a 1300 
ingressos 9,08 €

De 1301 a 2300 
ingressos 9,91 €

  De 2301 a 3000  
ingressos 10,75 €

Mais de 3000 ingressos 11,59 €

O Centre des monuments nationaux 
não será considerado responsável pela 
eventual perda, roubo ou atraso no envio 
dos ingressos. 
Qualquer mudança de endereço postal e 
de email deve ser comunicada por escrito 
para o endereço mencionado no artigo 1.
Qualquer ingresso que não tenha sido 
enviado por motivo de mudança de 
endereço e caso o mesmo não tenha sido 
comunicado, não terá nesse caso direito 
ao reembolso dos valores pagos.

6.2 - para os ingressos eletrônicos:
Os ingressos eletrônicos (e-ingressos) 
são enviados por email em um arquivo 
PDF após confirmação do pagamento da 
encomenda.
Os e-ingressos deverão ser impressos pelo 
cliente em papel A4 branco (1 e-ingresso 
por página)

7.  CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
DOS INGRESSOS

Os Ingressos deverão ser apresentados no 
dia da visita à entrada do(s) monumento(s) 
em questão. Os Ingressos permitem 
um acesso imediato aos monumentos 
nacionais, sem espera nas bilheterias 
(exceto para as Torres da Notre-Dame).  
Os ingressos não possuem data limite 
de validade. Os Ingressos não podem ser 
recuperados nem reembolsados em caso 
de perda ou de roubo, nem trocados.

8. RECLAMAÇÕES
Conforme disposições anteriores, qual-
quer reclamação deverá ser formulada 
por escrito e enviada para o Centre des 
monuments nationaux, para o endereço 
seguinte:
marie-pierre.durier@ 
monuments-nationaux.fr
Correio: 
Centre des monuments nationaux
Hôtel de Sully - DDE - DDTVE
62 rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04

CONDIÇÕES GERAIS 
DE VENDAS 2017

mailto:marie-pierre.durier%40monuments-nationaux.fr?subject=
mailto:marie-pierre.durier%40monuments-nationaux.fr?subject=
http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
mailto:marie-pierre.durier%40monuments-nationaux.fr?subject=
mailto:marie-pierre.durier%40monuments-nationaux.fr?subject=


VISITA CONFERÊNCIA PARA GRUPOS

VISITAS CONFERÊNCIAS NOS MONUMENTOS NACIONAIS EM PARIS E NA ÎLE-DE-FRANCE 
(serviço de guia conferencista em um monumento nacional com ingresso incluído)

TARIFA COMPLETA

1 À 15 PESSOAS 16 À 30 PESSOAS

ARCO DO TRIUNFO 220 € 350 €

SAINTE-CHAPELLE 200 € 320 €

TORRES DE NOTRE-DAME 200 € 320 €

CATEGORIA 1 180 € 300 €

CATEGORIA 2 175 € 290 €

CATEGORIA 3 155 € 260 €

CATEGORIA 4 145 € 240 €

VISITAS CONFERÊNCIAS AOS MONUMENTOS NACIONAIS NA REGIÃO 
(serviço de guia conferencista em um monumento nacional com ingresso incluído)

TARIFA COMPLETA

1 À 15 PESSOAS 16 À 30 PESSOAS

ABADIA DO MONT-SAINT-MICHEL 180 € 300 €

  ABADIA DO CLUNY 
PALÁCIO JEAN DE BOURBON 150 € 235 €

  CATEGORIA 1 150 € 235 €

  CATEGORIA 2 140 € 225 €

  CATEGORIA 3 115 € 195 €

  CATEGORIA 4   90 € 170 €

CARNAC   55 € 100 €

A VISITA CONFERÊNCIA
Em francês ou em idiomas estrangeiros, é conduzida por um conferencista aprovado pelo Centre  
des monuments nationaux. Com cerca de uma hora e trinta minutos de duração, a visita conferência 
permite conhecer ao pormenor o local ou o monumento. A tarifa das visitas conferências consiste 
num preço fixo para o grupo, incluindo a entrada. 
A prestação do conferencista destina-se a no máximo 30 pessoas por grupo. Para grupos acima de 
30 pessoas, é obrigatória a intervenção e um segundo conferencista (prestação paga).

  VISITA



VISITA PARA OS GRUPOS ESCOLARES

DIREITO DE RESERVA APLICÁVEL A GRUPOS ESCOLARES E EXTRACURRICULARES*

TARIFA COMPLETA

ARCO DO TRIUNFO
ABADIA DO MONT-SAINT-MICHEL 30 €

  CATEGORIA 1 -   CATEGORIA 2 30 €

  CATEGORIA 3 -   CATEGORIA 4 20 €

* A tarifa escolar aplica-se a grupos de 35 alunos no máximo, acompanhados por 2 adultos (1 adulto por cada 15 alunos).

A VISITA ESCOLAR
 O serviço de ações educativas colabora com informação para o meio escolar. O acesso aos 
monumentos está sujeito a um direito de entrada específico. Os alunos podem descobrir livremente 
o monumento ou acompanhar uma visita comentada, sob a responsabilidade do seu professor  
ou professora.
 A entrada é gratuita para o professor ou professora, na qualidade de acompanhante do grupo.

 A ENTRADA GRATUITA COM DIREITO A AGENDAMENTO PRÉVIO É CONCEDIDA:
-  aos grupos de alunos com menos de 12 anos,
-  aos grupos de alunos da escola e da pré-escola que desejam uma visita-conferência, uma oficina 

do patrimônio ou uma visita adaptada ao monumento.



OFERTA  
COMPLEMENTAR

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS 

Os espaços dos monumentos nacionais estão 
à disp osição para locação de eventos e propõe 
cenários memoráveis. Trata-se de um conjunto 
único em locais patrimoniais de prestígio 
(castelos, abadias, fortalezas, jardins…), para 
organizar todos os seus eventos: jantares, 
cocktails, recepções de casamento, espetáculos 
e concertos, conferências e seminários, 
manifestações culturais… Certamente você 
apreciará o nosso vasto leque de possibilidades 
de acolhimento, que podem variar de 50 a 
2000 pessoas. 
Editamos uma brochura específica com 
nossa oferta para eventos.
Não hesite em solicitá-la para
location@monuments-nationaux.fr  
o envio é gratuito.

SERVIÇOS 

A visita a um monumento pode ser marcada 
por várias atividades: saborear um chá na 
Maison de George Sand, almoçar no terraço 
do Monument Café em Angers, descobrir os 
arredores graças às lunetas ou fazer um passeio 
de barco... Tudo é possível nos monumentos 
nacionais!

VISITA PRIVADA
 Uma seleção de monumentos abre suas portas 
fora dos horários de abertura, de manhã ou à 
noite, para viver um momento excepcional estão 
a sua disposição:
  Uma visita privada sem serviço de catering,
   Uma visita privada com café da manhã buffet: 
chá, chocolate, café, suco de frutas, doces, 
cocktail champanhe… 
location@monuments-nationaux.fr

Abadia do Cluny Castelo de Maisons (Maisons-Laffitte)

Castelo de Angers - Monument Café

mailto:location%40monuments-nationaux.fr?subject=
mailto:location%40monuments-nationaux.fr?subject=


OFERTA DIGITAL
 Novos sites Internet, bilheteria online, mediação 
pela tecnologia… Os monumentos nacionais 
reforçam as ligações com o público através da 
tecnologia digital. 
A abertura às inovações técnicas é importante, 
propondo ao mesmo tempo dispositivos 
inovadores ao público, pensados para facilitar a 
sua visita e torná-la mais atrativa e completa. 
Para exemplo: descubra a Conciergerie tal como 
era graças ao Histopad ou uma reconstituição 
da Villa Cavrois no tablet. Ajude Francisco I 
de França e a sua salamandra a resolver os 
enigmas nos monumentos através de um jogo 
desenvolvido em smartphones...

LOJAS E LIVRARIAS
 Estes pontos de venda permitem adquirir obras, 
monografias, CD, livros de referência, livros 
infantis e inúmeros produtos derivados. Por 
exemplo, foi criado um espaço de acolhimento, 
na livraria das Torres de Aigues-Mortes. Uma 
grande parte do espaço é, agora, consagrado 
às crianças (jogos, livros…), mas os adultos 
também podem encontrar um vasto conjunto 
de opções.

FERRALENTAS PROMOCIONAIS
 Para responder da melhor forma às suas 
expectativas e às dos seus clientes, implementamos 
um grande número de ferramentas adaptadas. 
Além deste Manual de Venda, não hesite em 
solicitar-nos o nosso dossier de imprensa, 
os nossos mapas de França, as nossas fichas 
temáticas sobre o enoturismo, o cicloturismo ou 
os cruzeiros...

Uma oferta dedicada aos comitês de empresas 
também existe, não hesite em solicitar-nos 
informações sobre o "Passeport monument" 
(Passaporte monumento).



Uma vista única sobre os Campos Elísios

ACESSO

Bairro noroeste de Paris

 Metro: Charles de Gaulle-Étoile 
Linhas 1 - 2 - 6

RER A: Charles de Gaulle-Étoile

INFORMAÇÕES

ARC DE TRIOMPHE 
Place Charles de Gaulle 
75008 Paris

 Reserva obrigatória  
reservations.arcdetriomphe@ 
monuments-nationaux.fr

Ficha de pré-reserva para transferir  
no nosso site Internet 
www.paris-arc-de-triomphe.fr

Em 1806, Napoleão I ordena a construção do Arco do Triunfo, 
em honra da Grande Armada. Inspirado nos arcos antigos,  
este monumento emblemático apresenta os nomes ilustres  
da nação e acolhe o túmulo do Soldado desconhecido, cuja chama 
é acesa todas as noites. No seu terraço, pode ser admirado, de 
dia ou à noite, um panorama único da Champs-Elysées. 
Descubra durante a visita a exposição “Soldats Inconnus” 
(Soldados desconhecidos).

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto
De 1 de Abril a 30 de Setembro: das 10h às 23h
De 1 de Outubro a 31 de Março: das 10h às 22h30
A bilheteira fecha 45 min antes da hora de encerramento.
Fechado
1 de Janeiro, 1 de Maio, 8 de Maio de manhã, 14 de Julho  
de manhã, 11 de Novembro de manhã e 25 de Dezembro
Acessibilidade
Número de andares a visitar: 3 (284 degraus)
Elevador
Site com marca registrada Turismo et Deficiência  

SERVIÇOS

  Possibilidade de descansar durante a visita
 Banheiros
 Loja
  Estacionamento para ônibus (avenida de Ternes,  
praça da Concórdia)

ARCO DO TRIUNFO
Uma vista única sobre a Champs-Elysées,  
a mais bela avenida do mundo.

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

mailto:reservations.arcdetriomphe%40monuments-nationaux.fr?subject=
mailto:reservations.arcdetriomphe%40monuments-nationaux.fr?subject=
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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Triunfo de Napoleão (pormenor)

 TARIFAS 2017 
FORA DE CATEGORIA

 Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

9 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
12 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos*
 Entrada gratuita para jovens entre  
18 e 25 anos
 (cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
* fora de grupos escolares

CONTACTOS ÚTEIS
  Posto de turismo e de congressos 
de Paris 
www.parisinfo.com

Comissão regional de turismo  
da Île-de-France  
www.visitparisregion.com

Monumentos nacionais  
nas proximidades:  
Sainte-Chapelle 
Conciergerie 
Torres da catedral de Notre-Dame 
Panthéon 
Capela expiatória

Arco do Triunfo à noite

ACESSO

Bairro noroeste de Paris

 Metro: Charles de Gaulle-Étoile 
Linhas 1 - 2 - 6

RER A: Charles de Gaulle-Étoile

INFORMAÇÕES

ARC DE TRIOMPHE 
Place Charles de Gaulle 
75008 Paris

 Reserva obrigatória  
reservations.arcdetriomphe@ 
monuments-nationaux.fr

Ficha de pré-reserva para transferir  
no nosso site Internet 
www.paris-arc-de-triomphe.fr

VISITAS

Visita livre com folheto impresso 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português, 
japonês, chinês, russo 
Mediante reserva: pelo menos 1 mês de antecedência 
Duração: 45 min 

Visita-conferência  
francês, inglês

Mediante reserva 
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31 
visites-conferences@monuments-nationaux.fr

ILHA DE FRAN
ÇA

PARIS ILHA DE FRANÇA 
CAMPOS ELÍSEOS / ARCO DO TRIUNFO

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://pt.parisinfo.com/
http://en.visitparisregion.com/
mailto:reservations.arcdetriomphe%40monuments-nationaux.fr?subject=
mailto:reservations.arcdetriomphe%40monuments-nationaux.fr?subject=
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/en/
mailto:visites-conferences%40monuments-nationaux.fr?subject=


ACESSO

Centro de Paris Próximo da catedral  
de Notre-Dame-de-Paris e Conciergerie

Metro: linha 4, estação Cité,  
linhas 1,7,11,14, estação Châtelet

RER B ou C: estação Saint-Michel 

Autocarro: Linhas 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96  
e Balabus 

Estação da bicicleta « Vélib’ » próximas

INFORMAÇÕES

SAINTE-CHAPELLE 
8, boulevard du Palais 
75001 Paris

Reserva obrigatória 
tel.: (33) (0)1 53 40 61 04 ou 60 97 
fax: (33) (0)1 53 40 60 96 
resailedelacite@monuments-nationaux.fr

www.sainte-chapelle.fr

SAINTE-CHAPELLE
A primeira das Saintes-Chapelles, ornamentada com um excepcional 
conjunto de vitrais, inteiramente restaurado.

Em meados do século XIII, Louis IX mandou edificar a Sainte-
Chapelle no coração da sua residência parisiense, o Palácio de la 
Cité. Concebida como um monumento relicário, ela abriga ainda 
a Coroa de Espinhos de Cristo. Ornamentada com um conjunto 
único de quinze vitrais e uma grande rosa, formando verdadeiras 
paredes de luz, a Sainte-Chapelle é a verdadeira jóia do gótico 
francês.
Inscrita ao Patrimônio Mundial da UNESCO. 

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.

Aberto
De 1 de Março a 31 de Outubro:  
das 9h30 às 12h45 e das 14h15 às 18h 
Sábados, domingos e feriados: das 9h30 às 18h
De 1 de Novembro a 28 de Fevereiro:  
das 9h às 12h45 e das 14h15 às 17h 
Sábados, domingos e feriados: das 9h às 17h
A bilheteira fecha 30 min antes da hora de encerramento.

Fechado
1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro

Acessibilidade
Número de andares a visitar: R/c + 1
Atenção! Controle policial: é proibida a entrada de objetos 
contundentes e capacetes para motociclos.

SERVIÇOS

 Possibilidade de descansar durante a visita
 Loja
  Estacionamento para ônibus (porta de Bourdonnais,  
porta de Suffren, porta de Bercy, Louvre, Beaubourg)
  Não é permito embarque e desembarque na Île de la Cité

www.tourisme.monuments-nationaux.fr
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Heritage List in 1991
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http://www.sainte-chapelle.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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 TARIFAS 2017 
CATEGORIA ESPECIAL

 Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

8 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
10 €

Bilhete duplo Sainte-Chapelle  
e Conciergerie

Tarifas para profissionais de turismo 
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

12 €                                    
@

Tarifa normal Adulto
15 €

Gratuito para los menores de 18 años*
 Entrada gratuita para jovens  
entre 18 e 25 anos
  (cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
* fora de grupos escolares

Suplemento:
Visita com audioguia 3 e  
por pessoa (tarifa grupo)

CONTACTOS ÚTEIS

 Posto de turismo e de congressos  
de Paris 
www.parisinfo.com

Comissão regional de turismo da  
Île-de-France 
www.visitparisregion.com

Monumentos nacionais  
nas proximidades: 
Conciergerie 
Torres da catedral de Notre-Dame 
Panthéon 
Arco do Triunfo

ACESSO

Centro de Paris Próximo da catedral  
de Notre-Dame-de-Paris e Conciergerie

Metro: linha 4, estação Cité,  
linhas 1,7,11,14, estação Châtelet

RER B ou C: estação Saint-Michel 

Autocarro: Linhas 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96  
e Balabus 

Estação da bicicleta « Vélib’ » próximas

INFORMAÇÕES

SAINTE-CHAPELLE 
8, boulevard du Palais 
75001 Paris

Reserva obrigatória 
tel.: (33) (0)1 53 40 61 04 ou 60 97 
fax: (33) (0)1 53 40 60 96 
resailedelacite@monuments-nationaux.fr

www.sainte-chapelle.fr

VISITAS

Visita livre com folheto impresso 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, português, holandês, 
japonês, chinês, russo, polaco
Mediante reserva: pelo menos 1 mês de antecedência
Duração: 30 min - 1h

Visita com audioguia 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, japonês

Visita-conferência  
francês, inglês
Mediante reserva 
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31 
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Duração: 1h30

Concertos ao fim do dia, a temporada
 Informações: 
tél.: (33) (0)1 53 40 60 80

Visita privilégio, sem serviço de catering,  
fora dos horários de abertura 
Mediante solicitação em (33) (0)1 53 40 60 92

ILHA DE FRAN
ÇA

PARIS ILHA DE FRANÇA
ÎLE DE LA CITÉ / SAINTE-CHAPELLE

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://pt.parisinfo.com/
http://en.visitparisregion.com/
http://www.sainte-chapelle.fr/en/
mailto:visites-conferences%40monuments-nationaux.fr?subject=


ACESSO

 Centro de Paris 
 Próximo da Sainte-Chapelle e da catedral  
de Notre-Dame-de-Paris

Metro: linha 4, estação Cité,  
linhas 1,7,11,14, estação Châtelet

RER B ou C: estação Saint-Michel 

Autocarro: Linhas 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96  
e Balabus 

Estação da bicicleta « Vélib’ » próximas

INFORMAÇÕES

CONCIERGERIE 
2, boulevard du Palais - 75001 Paris

Reserva obrigatória 
tel.: (33) (0)1 53 40 61 04 ou 60 97

fax: (33) (0)1 53 40 60 96 
resailedelacite@monuments-nationaux.fr

www.paris-conciergerie.fr

CONCIERGERIE
Na Île de la Cité, fantásticas salas góticas do primeiro palácio real  
de Paris e restituição das prisões do tribunal revolucionário.

O monumento atual corresponde apenas a parte do palácio 
dos Capetianos. No século XIV, Carlos V abandona o palácio, 
mas o mantém como sede da justiça. É nomeado um porteiro 
com poderes de policiamento. No final do século XVIII, os 
muitos detidos do tribunal revolucionário instalado palácio, 
entre os quais Maria-Antonieta, são encarcerados na prisão 
da Conciergerie.

Novidades : 
- Um percurso de visita repensado
- Reabertura das cozinhas
Inscrita ao Patrimônio Mundial da UNESCO.

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.

Aberto
Das 9h30 às 18h
As bilheteiras fecham 30 min antes da hora de encerramento.

Fechado
1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro

Acessibilidade
 Número de andares a visitar: 2

SERVIÇOS

 Possibilidade de descansar durante a visita
 Casas de banho
 Loja
  Parques para autocarros (porta de Bourdonnais,  
porta de Suffren, porta de Bercy, Louvre, Beaubourg)
 Não é permitido embarque e desembarque na Île de la Cité
  Locação de Espaço (reservado para eventos profissionais): 
450 a 900 pessoas

Cozinhas

www.tourisme.monuments-nationaux.fr
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Paris, Banks of the Seine
inscribed on the World 
Heritage List in 1991

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

http://www.paris-conciergerie.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/


D
oc

um
en

to
 n

ão
 c

on
tr

at
ua

l -
 S

et
em

br
o 

20
16

 TARIFAS 2017 
CATEGORIA 1

 Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

7 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
9 €

Bilhete duplo: 
- Sainte-Chapelle e Conciergerie 
- Torres de Notre-Dame e Conciergerie

 Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

12 €

Tarifa normal Adulto
15 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos*
 Entrada gratuita para jovens entre  
18 e 25 anos
 (cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
* fora de grupos escolares

CONTACTOS ÚTEIS

Posto de turismo e de congressos  
de Paris 
www.parisinfo.com

 Comissão regional de turismo  
d’Île-de-France
www.visitparisregion.com

Monumentos nacionais 
nas proximidades:
Sainte-Chapelle 
Torres da catedral de Notre-Dame 
Panthéon 
Arco do TriunfoA sala dos guardas

ACESSO

 Centro de Paris 
 Próximo da Sainte-Chapelle e da catedral  
de Notre-Dame-de-Paris

Metro: linha 4, estação Cité,  
linhas 1,7,11,14, estação Châtelet

RER B ou C: estação Saint-Michel 

Autocarro: Linhas 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96  
e Balabus 

Estação da bicicleta « Vélib’ » próximas

INFORMAÇÕES

CONCIERGERIE 
2, boulevard du Palais - 75001 Paris

Reserva obrigatória 
tel.: (33) (0)1 53 40 61 04 ou 60 97

fax: (33) (0)1 53 40 60 96 
resailedelacite@monuments-nationaux.fr

www.paris-conciergerie.fr

VISITAS

Visita livre com folheto impresso 
 francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, português, holandês, 
japonês, chinês, russo, polaco
Mediante reserva: pelo menos 1 mês de antecedência
Duração: 30 min - 2h

Visita-conferência  
francês, inglês
   Mediante reserva 
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31 
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Duração: 1h30

Visita com Histopad multilingue 

Slides históricos 
 francês, inglês, espanhol

Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,  
fora dos horários de abertura 
Mediante solicitação em (33) (0)1 53 40 60 92

ILHA DE FRAN
ÇA

PARIS ILHA DE FRANÇA 
ÎLE DE LA CITÉ / CONCIERGERIE

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://pt.parisinfo.com/
http://en.visitparisregion.com/
http://www.paris-conciergerie.fr/en/
mailto:visites-conferences%40monuments-nationaux.fr?subject=


ACESSO

Centro de Paris 
Próximo ao boulevard Saint-Michel e aos jardins  
de Luxembourg

 RER B: estação Luxembourg 
 Bus: linhas 21-27-38-63-84-85-86-87-89

INFORMAÇÕES

PANTHÉON 
Place du Panthéon 
75005 Paris

tel.: (33) (0)1 44 32 18 00 
fax: (33) (0)1 44 07 32 23

Reserva obrigatória para grupos 
reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr

www.paris-pantheon.fr

Ao criar uma arquitetura religiosa exemplar, Soufflot correspondeu 
ao anseio de Luís XV de glorificar condignamente a monarquia 
por intermédio da pessoa de Santa Genoveva, padroeira de Paris, 
a quem foi dedicado o edifício. Em 1791, a Revolução laicizou 
o monumento que se tornou, então, no Panthéon nacional. No 
século XIX, recebeu, com a passagem de regimes sucessivos, uma 
conotação entre a religiosa e a patriótica. Depois de 1885, data 
da inumação de Victor Hugo no Panthéon, o edifício tornou-se 
o local onde repousam os restos mortais de grandes vultos da 
pátria: Voltaire, Rousseau, Zola, Pierre e Marie Curie…
Após uma grande campanha de restauração, o acesso às 
colunas está novamente aberto, descubra outra vista de Paris!

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.

Aberto
De 1 de Abril a 30 de Setembro: das 10h às 18h30 
De 1 de Outubro a 31 de Março: das 10h às 18h 
A bilheteira fecha 45 min antes da hora de encerramento.

Fechado
1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro

Acessibilidade
Número de andares a visitar: cripta - nave - colonnade 

SERVIÇOS

 Banheiro
 Loja
 Estacionamento para ônibus (rua Auguste Comte)

PANTHÉON
Lugar consagrado à memória dos homens e mulheres que foram os 
pilares da história da França desde a Revolução.

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

http://www.paris-pantheon.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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 TARIFAS 2017 
CATEGORIA 1

 Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

7 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
9 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos*
 Entrada gratuita para jovens entre  
18 e 25 anos
(cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
* fora de grupos escolares

Suplemento:
Visita com audioguia 3 e  
por pessoa (tarifa grupo)

CONTACTOS ÚTEIS

Posto de turismo e de congressos  
de Paris 
www.parisinfo.com

Comissão regional de turismo  
da Île-de-France
www.visitparisregion.com

Monumentos nacionais 
nas proximidades: 
Conciergerie 
Torres da catedral de Notre-Dame 
Sainte-Chapelle 
Arco do Triunfo O pêndulo de Foucault

ACESSO

Centro de Paris 
Próximo ao boulevard Saint-Michel e aos jardins  
de Luxembourg

 RER B: estação Luxembourg 
 Bus: linhas 21-27-38-63-84-85-86-87-89

INFORMAÇÕES

PANTHÉON 
Place du Panthéon 
75005 Paris

tel.: (33) (0)1 44 32 18 00 
fax: (33) (0)1 44 07 32 23

Reserva obrigatória para grupos 
reservations.pantheon@monuments-nationaux.fr

www.paris-pantheon.fr

VISITAS

Visita livre com folheto impresso 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português, 
japonês, chinês, russo, polaco
Duração: 1h

Visita com audioguia: 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, japonês, chinês, russo, 
polaco, português, coreano

Visita guiada 
francês 
De segunda a sexta das 10h às 10h45

Mediante reserva: pelo menos 1 mês de antecedência
Duração: 45 mn

Visita-conferência 
francês, inglês
 Mediante reserva: 
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31 
visites-conferences@monuments-nationaux.fr 
Duração: 1h30

Novo percurso de visita  

Mídias digitais em francês, inglês, espanhol, italiano, português

Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,  
fora dos horários de abertura

ILHA DE FRAN
ÇA

PARIS ILHA DE FRANÇA  
RIVE GAUCHE / PANTHÉON

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://pt.parisinfo.com/
http://en.visitparisregion.com/
http://www.paris-pantheon.fr/en/
mailto:visites-conferences%40monuments-nationaux.fr?subject=


ACESSO

Porta da Chapelle, tomar A1, saída Saint-Denis  
centro da cidade, direção “parking basilique”

Metro linha 13, estação Basilique Saint-Denis,  
a 100 metros do monumento

INFORMAÇÕES

BASILIQUE CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS 
1, rue de la Légion d’honneur 
93200 Saint-Denis

Mediante reserva 
tel: (33) (0)1 49 21 14 87 
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr

www.saint-denis-basilique.fr

Primeiro exemplo da Arte Gótica, igreja com uma grandiosa 
abadia e local de peregrinação muito importante na Idade Média, 
a Basílica catedral de Saint-Denis tem o seu destino ligado ao 
da realeza do país, pois tornou-se local de sepultura dos reis de 
França. Abriga, nos nossos dias, mais de setenta monumentos 
funerários esculpidos, entre os quais os de Dagobert, Francisco I, 
Catarina de Médicise inclusive Luís XVI.

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.

Aberto
De 1 de Abril a 30 de Setembro: 
Segunda a sábado: das 10h às 18h15 
Domingo: das 12h à 18h15
De 1 de Outubro a 31 de Março:  
Segunda a sábado: das 10h às 17h15 
Domingo: das 12h às 17h15
A bilheteira fecha 30 min antes da hora de encerramento.

Fechado
 1 de Janeiro, 1 de Maio, 25 de Dezembro e durante certas 
cerimônias religiosas

Acessibilidade 
Rampa de acesso, elevador na cripta
Sítio com marca registrada Turismo et Deficiência 

SERVIÇOS

 Banheiros
  Estacionamento para ônibus 100 m, centro pedestre da 
cidade, (rue de la légion d’honneur)

SAINT-DENIS 
BASÍLICA CATEDRAL
Os túmulos dos reis de França, às portas de Paris.

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

http://www.saint-denis-basilique.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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 TARIFAS 2017 
CATEGORIA 1

 Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

7 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
9 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos*
 Entrada gratuita para jovens  
entre 18 e 25 anos
 (cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
* fora de grupos escolares

Suplemento:
Visita com audioguia 3 e  
por pessoa (tarifa grupo)

CONTACTOS ÚTEIS

Comissão Regional de Turismo  
da Île-de-France 
www.visitparisregion.com

 Comissão regional de turismo de 
Seine-Saint-Denis - Visita guiada
tel.: (33) (0)1 55 87 08 70 
www.tourisme-plainecommune-paris.com

Comissão regional de turismo de 
Seine-Saint-Denis 
tel.: (33) (0)1 49 15 98 98 
www.tourisme93.com
Monumentos nacionais 
nas proximidades:
Arco do Triunfo 
Sainte-Chapelle 
Conciergerie 
Castelo de Vincennes

ACESSO

Porta da Chapelle, tomar A1, saída Saint-Denis  
centro da cidade, direção “parking basilique”

Metro linha 13, estação Basilique Saint-Denis,  
a 100 metros do monumento

INFORMAÇÕES

BASILIQUE CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS 
1, rue de la Légion d’honneur 
93200 Saint-Denis

Mediante reserva 
tel: (33) (0)1 49 21 14 87 
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr

www.saint-denis-basilique.fr

VISITAS

Visita livre com folheto impresso 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, português, japonês, 
chinês, russo, polonês, holandês, tcheco
Mediante reserva: pelo menos 1 mês de antecedência  
Duração: 1h

Visita com audioguia  
(sujeito à disponibilidade)   
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol 
vídeo guia em linguagem gestual
Duração: 1h15

Visita-conferência 
francês, inglês
Mediante reserva: 
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31 
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Duração: 1h30

Filme audiovisual (áudio comentado em francês, inglês, 
espanhol, italiano, alemão e chinês)  

Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,  
fora dos horários de abertura 

Programação cultural 2017: concertos, exposições, 
conferências…

ILHA DE FRAN
ÇA

PARIS ILHA DE FRANÇA 
SAINT-DENIS / BASÍLICA CATEDRAL DE SAINT-DENIS

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://en.visitparisregion.com/
http://gb.saint-denis-tourisme.com/
http://uk.tourisme93.com/
http://www.saint-denis-basilique.fr/en/
mailto:visites-conferences%40monuments-nationaux.fr?subject=


CASTELO DE IF
Célebre forte erguido numa ilhota no meio da baía de Marseille, imortalizado 
pelo Conde de Monte Cristo, romance de Alexandre Dumas.

ACESSO

Quai de la Fraternité (antigo cais dos Belgas),  
porto velho, pontão de Frioul, If-Express  
(20 min de travessia)

Porto de Marselha

INFORMAÇÕES

CHÂTEAU D’IF 
8, rue Glandeves - 13001 Marseille 
tel.: (33) (0)4 91 59 02 30 
fax: (33) (0)4 91 59 05 62

Reservas permanentes 
tel.: (33) (0)6 03 06 25 26 
resa-if@monuments-nationaux.fr

www.chateau-if.fr

Francisco I mandou construir em 1524 uma fortaleza na ilha 
de If, frente a Marseille. Esta se tornou lendária pelos seus 
Prisioneiros célebres: o capitão Anselme, conspirador contra o 
Estado em 1582; Mirabeau, entre Setembro de 1774 e Abril de 
1775, que foi encarcerado por ordem do seu pai. Preservado no 
seu ambiente e na sua arquitetura, célebre no mundo inteiro, o 
castelo de If é um local excepcional no Mediterrâneo.

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.

Aberto

1 de Maio a 30 de Setembro: das 10h às 18h

1 de Outubro a 30 Março: das 10h às 17h

Última visita: em função dos horários dos barcos; informações 
sobre nosso sitio www.monuments-nationaux.fr

Horário dos vaivéns, informar-se junto:
Do monumento:
(33) (0)4 91 59 02 30 ou (33) (0)6 03 06 25 26

Da empressa Frioul If Express:  
tel.: (33) (0)4 96 11 03 50 - accueil.frioulifexpress@transdev.com 

CMC - château d’If: (33) (0)4 91 58 50 57 
contact.compagnies.maritimes@gmail.com

Fechado
Segundas, de 1 de Outubro a 30 Março

 I de Janeiro e 25 de Dezembro e em caso de tempestade

SERVIÇOS

  Restauração rápida de Abril a Outubro
  Distribuidor automático de bebidas
  Casas de banho
  Loja
   Estacionamento de ônibus a 800 m (Fort Saint-Jean)
     Locação de espaços

A fachada do castelo de If

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

http://www.chateau-if.fr/en/
http://www.monuments-nationaux.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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TARIFAS 2017 
CATEGORIA 3

Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida

5 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
6 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos* 
Entrada gratuita para jovens entre  
18 e 25 anos
(cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
* fora de grupos escolares

Preço da travessia não incluído

CONTACTOS ÚTEIS
Comissão regional de turismo  
de PACA - Maison de la Région 
tel.: +33 (0)4 91 56 47 00 
www.tourismepaca.fr

Posto de turismo de Marselha
tel.: (33) (0)8 26 50 05 00  
Visita-conferência: francês, inglês,  
alemão, italiano 
www.marseille-tourisme.com

Frioul If Express
tel.: (33) (0)4 96 11 03 50 
www.frioul-if-express.com 
accueil.frioulifexpress@transdev.com

Croisière Marseille Calanques 
Château d’If
tel.: (33) (0)4 91 58 50 58 
contact@croisieres-marseille-calanques.com

Vista da baía de Marselha, tirada do torreão do castelo

ACESSO

Quai de la Fraternité (antigo cais dos Belgas),  
porto velho, pontão de Frioul, If-Express  
(20 min de travessia)

Porto de Marselha

INFORMAÇÕES

CHÂTEAU D’IF 
8, rue Glandeves - 13001 Marseille 
tel.: (33) (0)4 91 59 02 30 
fax: (33) (0)4 91 59 05 62

Reservas permanentes 
tel.: (33) (0)6 03 06 25 26 
resa-if@monuments-nationaux.fr

www.chateau-if.fr

VISITAS

Visita livre com folheto impresso  
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonês, 
chinês, russo, tcheco

Duração: 45 mn (1h30 com visita à ilha)

Comentários históricos  
francês

Exposição permanente sobre o Conte de Monte Cristo e a obra 
de Alexandre Dumas e filme sobre a história do Castelo de If 
francês, inglês, russo

Visita privilégio, com ou sem serviço de catering, fora dos 
horários de abertura

SUDESTE

SUDESTE 
PACA / CASTELO DE IF

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://www.tourismpaca.com
http://www.marseille-tourisme.com/pt/
http://www.frioul-if-express.com/en
http://www.chateau-if.fr/en/


ACESSO

Entre os eixos das auto-estradas Lyon / Montpellier 
(A9) e Lyon / Marseille (A7)

 No eixo Cavaillon / Nîmes 21 km a sul de Avignon  
e 27 km a nordeste de Arles

 Pela A9: saída n° 24, seguir RN86 Nîmes e, depois,  
D999 até Tarascon, D99 até  
Saint-Rémy-de-Provence e depois D5

Terminal fluvial de Tarascon:18 km

INFORMAÇÕES

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM 
Route des Baux-de-Provence 
13210 Saint-Rémy-de-Provence

tel.: (33) (0)4 90 92 35 07 
resa.glanum@monuments-nationaux.fr

www.site-glanum.fr

SÍTIO ARQUEOLÓGICO 
DE GLANUM
No coração da cadeia dos Alpilles, sítio que  
concentra importantes vestígios de uma  
vila primeiramente grega e depois romana.
No coração do magnífico maciço dos Alpilles, o Sítio arqueológico 
de Glanum é um vestígio antigo de uma vila inteira, cuja influência 
permaneceu incontestada durante um longo período, que se 
estendeu desde o século VI antes de Cristo até ao século III 
depois de Cristo. 
Esta concentração urbanística, que integra monumentos civis e 
religiosos, é única na Provence.

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.

Aberto
De 1 de Abril a 30 de Setembro: das 9h30 às 18h

De 1 de Outubro a 31 de Março: das 10h às 17h

A bilheteira fecha 30 min antes da hora de encerramento.

Fechado
Segundas, de 1 de Setembro a 31 de Março

1 de Janeiro, 1 de Maio, 1 de Novembro, 11 de Novembro  
e 25 de Dezembro

Acessibilidade 

Sítio com marca registrada Turismo et Deficiência  

SERVIÇOS

  Possibilidade de descansar durante a visita  
e nas proximidades do sítio
 Casas de banho
 Loja
 Restauração rápida de Abril a Setembro
  Parque de estacionamento vigiado e pago para ônibus  
e automóveis a 100 metros da entrada do local, de Abril  
a Setembro.

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

http://www.site-glanum.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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ACESSO

Entre os eixos das auto-estradas Lyon / Montpellier 
(A9) e Lyon / Marseille (A7)

 No eixo Cavaillon / Nîmes 21 km a sul de Avignon  
e 27 km a nordeste de Arles

 Pela A9: saída n° 24, seguir RN86 Nîmes e, depois,  
D999 até Tarascon, D99 até  
Saint-Rémy-de-Provence e depois D5

Terminal fluvial de Tarascon:18 km

INFORMAÇÕES

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM 
Route des Baux-de-Provence 
13210 Saint-Rémy-de-Provence

tel.: (33) (0)4 90 92 35 07 
resa.glanum@monuments-nationaux.fr

www.site-glanum.fr

TARIFAS 2017 
CATEGORIA 2

Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida

6,50 €

Tarifa normal Adulto
8 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos* 
Entrada gratuita para jovens  
entre 18 e 25 anos
(cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
* fora de grupos escolares

Bilhete duplo Sítio arqueológico de 
Glanum e Hotel de Sade

Tarifa reduzida

8 €

Tarifa normal Adulto
10 €

CONTACTOS ÚTEIS
Comissão regional de turismo  
de PACA - Maison de la Région 
tel.: (33) (0)4 91 56 47 00 
www.tourismepaca.fr

Posto de turismo  
de Saint-Rémy-de-Provence
tel.: (33) (0)4 90 92 05 22 
www.saintremy-de-provence.com

Posto de turismo de Baux-de-Provence 
tel.: (33) (0)4 90 54 34 39

Monumentos 
nacionais nas proximidades:
2 km - Hotel de Sade
20 km - Forte Saint-André em 
Villeneuve-lez-Avignon 
25 km - Abadía de Montmajour

Pequeno templo geminado - Reconstituição parcial

VISITAS

Visita livre com folheto impresso 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonêse, 
ruso, chinês, português

Sem reserva 
Duração: 1h30

Visita guiada 
francês

Mediante reserva: 8 dias
Duração: 1h30

 Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,  
fora dos horários de abertura

SUDESTE

SUDESTE 
PACA / SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE GLANUM

http://www.site-glanum.fr/en/
http://www.tourismpaca.com
http://www.saintremy-de-provence.com/home.html


Os arcos de volta inteira marcam o ritmo das galerias do claustro

ACESSO

A norte e próximo do eixo Cannes /  
Aix-en-Provence, 30 km a sudoeste de Draguignan

De Cannes ou de Aix-en-Provence: A8,  
saída Le Luc-Le Cannet des Maures, seguir D17

INFORMAÇÕES

ABBAYE DU THORONET 
83340 Le Thoronet

tel.: (33) (0)4 94 60 43 96 
fax: (33) (0)4 94 60 43 94

Locação de espaços 
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

www.le-thoronet.fr

ABADIA DO THORONET
Num ambiente protegido, uma abadia cisterciense célebre  
por suas “pedras selvagens”.

Construída no final do século XII, a abadia de Thoronet é uma 
das “três irmãs provençais” (Thoronet - Senanque - Silvacane). 
É também uma das mais belas obras da arquitetura cisterciense. 
O conjunto do mosteiro exprime a simplicidade e o rigor 
inspirados por São Bernardo.

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.

Aberto
De 1 de Abril a 30 de Setembro: das 10h às 18h30 
(domingo, das 10h às 12h e das 14h às 18h30)

De 1 de Outubro a 31 de Março: das 10h às 13h  
et das 14h às 17h  
(domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h)

Fechado
1 de Janeiro, 1 de Maio, 1 de Novembro, 11 de Novembro  
e 25 de Dezembro

SERVIÇOS

 Possibilidade de descansar durante a visita e no jardim
 Banheiros
 Loja
  Restauração rápida no local (de Abril a Setembro)
 Empréstimo de cadeiras com rodas
 Estacionamento de ônibus a 80 m
  Locação de espaços: 5 espaços com capacidade  
de 42 à 150 pessoas sentadas e 80 à 500 pessoas em pé

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

http://www.le-thoronet.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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TARIFAS 2017 
CATEGORIA 2

Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida   

6,50 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
8 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos* 
Entrada gratuita para jovens entre  
18 e 25 anos
(cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
* fora de grupos escolares

CONTACTOS ÚTEIS
Comissão regional de turismo  
de PACA - Maison de la Région 
tel.: (33) (0)4 91 56 47 00 
www.tourismepaca.fr

Comissão de iniciativa de Thoronet
tel.: (33) (0)4 94 60 10 94

Agência de desenvolvimento  
turístico de Var
tel.: (33) (0)4 94 18 59 80 
www.visitvar.fr

Monumento nacionais 
nas proximidades:
40 km - Claustro de la catedral de Fréjus 

Claustro

ACESSO

A norte e próximo do eixo Cannes /  
Aix-en-Provence, 30 km a sudoeste de Draguignan

De Cannes ou de Aix-en-Provence: A8,  
saída Le Luc-Le Cannet des Maures, seguir D17

INFORMAÇÕES

ABBAYE DU THORONET 
83340 Le Thoronet

tel.: (33) (0)4 94 60 43 96 
fax: (33) (0)4 94 60 43 94

Locação de espaços 
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

www.le-thoronet.fr

VISITAS

Visita livre com folheto impresso 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonês

Duração: 1h

Visita guiada 
francês

Mediante reserva para grupos
Duração: 1h

Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,  
fora dos horários de abertura

Mediante solicitação 
tel.: (33) (0)4 94 60 43 95 
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

SUDESTE

SUDESTE 
PACA / ABADIA DO THORONET

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://www.tourismpaca.com
http://www.visitvar.fr/welcome-to-provence-cote-azur/summer
http://www.le-thoronet.fr/en/
mailto:resa-thoronet%40monuments-nationaux.fr?subject=


ACESSO

 Eixo Toulouse / Perpignan ou Montpellier,  
50 km a oeste de Narbonne

 De Perpignan, Narbonne, Montpellier ou Toulouse:  
A61, saída Carcassonne Centre, seguir para cidade

Canal dos dois mares em Bicicleta: 2 km

Porto de Carcassonne: 2 km

INFORMAÇÕES

CHÂTEAU ET REMPARTS  
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE 
1, rue Viollet-le-Duc - 11000 Carcassonne

Reservas para grupos 
tel.: (33) (0)4 68 11 70 76 
fax: (33) (0)4 68 11 12 27 
carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr

www.remparts-carcassonne.fr

CARCASSONNE 
CASTELO E MURALHAS
Uma praça-forte fantástica e universal.

Ocupada desde o século VI aC, Carcassonne foi uma cidade 
romana, fortificada no século IV, antes de se tornar uma cidade 
medieval. No século XIII, o poder real dota a cidade com  
uma segunda linha de muralhas, aumenta o castelo e constrói 
uma muralha em seu entorno. Restaurada por Viollet-le-Duc  
no século XIX, a cidade é testemunho de 1000 anos de 
arquitectura militar e de 2500 anos de história. Assista a um 
filme de 12 minutos que combina 3D e tomadas reais; percorra os 
caminhos de ronda, as ameias e as muralhas; descubra as salas do 
museu arqueológico e numerosos espaços exclusivos.
Novidade! Vistas magníficas da muralha medieval oeste, com 
visita gratuita.

Inscrita ao Patrimônio Mundial da UNESCO.

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.

Aberto
Abril a Setembro: das 10h às 18h30

Outubro a Março: das 9h30 às 17h

A bilheteira fecha 45 min antes da hora de encerramento.

Fechado
1 de Janeiro, 1 de Maio, 1 de Novembro, 11 de Novembro  
e 25 de Dezembro

Acessibilidade 
Número de andares a visitar: 2
Barbacana e pátio de honra acessíveis a pessoas com 
mobilidade reduzida desde que auxiliadas
Sitio com marca registrada Turismo et Deficiência 

SERVIÇOS

 Possibilidade de descansar durante a visita ao interior
 Banheiros
 Loja
 Área de piquenique
 Estacionamento de ônibus a 200 m, pago e com guarda
  Locação de espaços: capacidade de 99 à 200 pessoas 
sentadas e de 99 à 500 pessoas em pé

Classificada como património mundial pela UNESCO

www.tourisme.monuments-nationaux.fr
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Historic Fortified City 
of Carcassonne
inscribed on the World 
Heritage List in 1997

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

http://www.remparts-carcassonne.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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Escultura do museu Lapidar

TARIFAS 2017 
CATEGORIA 1

Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida  

7 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
9 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos* 
Entrada gratuita para jovens  
entre 18 e 25 anos
(cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
* fora de grupos escolares

 Suplemento:
Visita com audioguia 3 €  
para I pessoa (por um grupo)

CONTACTOS ÚTEIS
Posto de turismo de Carcassonne
tel.: (33) (0)4 68 10 24 30 
www.carcassonne-tourisme.com

Comissão regional de turismo de Aude
tel.: (33) (0)4 68 11 66 00 
www.audetourisme.com

 Sud de France Développement
tel.: (33) (0)4 67 22 81 00  
www.destinationsuddefrance.com

Monumentos nacionais nas 
proximidades:
97 km - Sítio arqueológico de Ensérune
100 km - Fortaleza de Salses

ACESSO

 Eixo Toulouse / Perpignan ou Montpellier,  
50 km a oeste de Narbonne

 De Perpignan, Narbonne, Montpellier ou Toulouse:  
A61, saída Carcassonne Centre, seguir para cidade

Canal dos dois mares em Bicicleta: 2 km

Porto de Carcassonne: 2 km

INFORMAÇÕES

CHÂTEAU ET REMPARTS  
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE 
1, rue Viollet-le-Duc - 11000 Carcassonne

Reservas para grupos 
tel.: (33) (0)4 68 11 70 76 
fax: (33) (0)4 68 11 12 27 
carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr

www.remparts-carcassonne.fr

VISITAS

Visita livre com folheto impresso dos caminhos  
do castelo, museu arqueológico,  muralhas,  
filme de apresentação 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonês, 
chinês, russo, polaco 
Folhetos tácteis de apoio à visita 

Duração: 1h

Visita com audioguia 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, catalão

Mediante reserva: para os grupos
Duração: 1h30 - 2h

  Visita guiada 
francês, inglês, japonês

Mediante reserva 
Duração: 45 mn

Visita-conferência 
francês, inglês, alemão, espanhol

Mediante reserva 
Duração: de 1h30 - 2h30

Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,  
fora dos horários de abertura

SUDOESTE

SUDOESTE / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 
CASTELO E MURALHAS DE CARCASSONNE

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://www.tourism-carcassonne.co.uk/
http://www.audetourisme.com/en/index.php
http://en.destinationsuddefrance.com/
http://www.remparts-carcassonne.fr/en/


ACESSO

9 km a norte dos eixos Caen / Rennes ou Caen /  
Saint-Malo 22 km a sudoeste de Avranches e  
a 9 km de Pontorson

De Paris: A13 direcção Caen A84,  
saída Mont-Saint-Michel

De Rennes: A84, saída Mont-Saint-Michel

De Saint-Malo: N175, saída Mont-Saint-Michel

Porto de Saint Malo: 55 km

“Véloscénie (percurso de bicicleta) Paris  
Le Mont St Michel”: última etapa

INFORMAÇÕES

ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL 
B.P. 22 - 50170 Le Mont-Saint-Michel

De segunda a sexta das 9h às 18h 
tel.: (33) (0)2 33 89 80 00 
Reservas para grupos 
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr

Locação de espaços  
martine.meron@monuments-nationaux.fr

www.abbaye-mont-saint-michel.fr

ABADIA DO 
MONT-SAINT-MICHEL
O topo de um local excepcional.

Local preferido de peregrinação do século VIII ao século XVIII,  
a abadia do Mont-Saint-Michel é um dos exemplos mais notáveis 
da arquitetura religiosa e militar da época medieval. Verdadeiro 
prodígio da arquitetura, a abadia reúne vinte salas, das quais  
a igreja abacial, o passeio dos monges, o refeitório e o claustro 
da Merveille. 
A força da natureza nos jardins da “Maravilha”. No Verão, venha 
ver a abadia do Mont-Saint-Michel por uma outra perspectiva, 
descobrindo-a ao pôr-do-sol graças em um itinerário poético 
noturno pontuado de som e luz.
Inscrita ao Patrimônio Mundial da UNESCO.

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração.

Aberto
De 2 de Maio a 31 de Agosto: das 9h às 19h

De 1 de Setembro a 30 de Abril: das 9h30 às 18h

A bilheteira fecha 60 min antes da hora de encerramento.

Fechado
1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro

Acessibilidade 
Número de andares: 3 (várias escadas dentro do monumento  
e para aceder à abadia)

SERVIÇOS

 Possibilidade de repousar durante a visita
 Casas de banho
 2 lojas
  Estacionamento para ônibus a 2,5 km informar-se em:  
www.bienvenueaumontsaintmichel.com
  Locação de espaços: capacidade de 49 à 200 pessoas 
sentadas e 49 a 250 pessoas em pé

www.tourisme.monuments-nationaux.fr
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Mont-Saint-Michel 
and its Bay
inscribed on the World 
Heritage List in 1979

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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TARIFAS 2017  
CATEGORIA ESPECIAL

Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

8 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
10 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos* 
Entrada gratuita para jovens entre  
18 e 25 anos
(cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
 * fora de grupos escolares

Suplemento:
Visita com audioguia 3 €  
para 1 pessoa (por um grupo)

CONTACTOS ÚTEIS
Posto de turismo do Mont-Saint-Michel 
tel.: (33) (0)2 33 60 14 30

Comissão regional de turismo  
da Mancha
tel.: (33) (0)2 33 05 98 70 
www.manchetourisme.com

Museu Scriptorial de Avranches 
Manuscritos do Mont-Saint-Michel
tel.: (33) (0)2 33 79 57 00

Pavilhão de informação sobre o 
Restabelecimento do caráter marítimo 
do Monte Saint-Michel 
www.projetmontsaintmichel.fr

ACESSO

9 km a norte dos eixos Caen / Rennes ou Caen /  
Saint-Malo 22 km a sudoeste de Avranches e  
a 9 km de Pontorson

De Paris: A13 direcção Caen A84,  
saída Mont-Saint-Michel

De Rennes: A84, saída Mont-Saint-Michel

De Saint-Malo: N175, saída Mont-Saint-Michel

Porto de Saint Malo: 55 km

“Véloscénie (percurso de bicicleta) Paris  
Le Mont St Michel”: última etapa

INFORMAÇÕES

ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL 
B.P. 22 - 50170 Le Mont-Saint-Michel

De segunda a sexta das 9h às 18h 
tel.: (33) (0)2 33 89 80 00 
Reservas para grupos 
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr

Locação de espaços  
martine.meron@monuments-nationaux.fr

www.abbaye-mont-saint-michel.fr

VISITAS

Visita livre com folheto impresso 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português, 
japonês, chinês, russo, polaco, coreano

Mediante reserva  
Duração: 30 min - 1h30

Visita com audioguia 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, japonês, português, 
russo, chinês, coreano

Mediante reserva
Duração: 1h15

Visita-conferência   
francês, inglês 

Mediante reserva (sob reserva de disponibilidade dos guias)
Duração: 2h

Itinerário poético noturno na abadia
 Em Julho e Agosto todas as tardes exceto ao domingo  
(sujeito a alteração)

N
OROESTE

NOROESTE 
NORMANDIA / ABADIA DO MONT-SAINT-MICHEL

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://www.manche-tourism.com/en
http://www.projetmontsaintmichel.fr/index_uk.html
http://www.abbaye-mont-saint-michel.fr/en/


CASTELO DE ANGERS
No coração da cidade, esta grande fortaleza medieval ladeada  
por dezessete torres abriga a tapeçaria Apocalypse, obra-prima  
do final do século XIV.
Não se deixe impressionar pela aparente austeridade da fortaleza 
de xisto e calcário, pontuada por 17 torres, que o jovem São 
Luís mandou edificar na fronteira do seu reino no século XIII. 
Atravesse a ponte levadiça e descubra, no interior do monumento, 
a agradável residência dos duques de Anjou, composta por 
construções do final da época gótica e por jardins, entre os quais 
o pomar, a horta, o jardim dos «simples» ou as floreiras, que  
o convidarão à contemplação. Além disso, encontrará à sua 
espera outras maravilhas: a excepcional tapeçaria com a temática 
do Apocalipse, considerada obra maior da arte medieval.

RECEPÇÃO

Horários de abertura sujeitos a alteração. 

Aberto
De 2 de Maio a 4 de Setembro: das 9h30 às 18h30

De 5 de Setembro a 30 de Abril: das 10h às 17h30

A bilheteira fecha 45 min antes da hora de encerramento. 
As salas e a loja fecham 15 min antes da hora do encerramento.

Fechado
1 de Janeiro, 1 de Maio, 1 de Novembro, 11 de Novembro  
e 25 de Dezembro

Acessibilidade 
Número de andares a visitar: 1
Monumento parcialmente acessível a pessoas com mobilidade 
reduzida (elevador para a Galeria Apocalypse e a casa Real), 
faixas de circulação e rampa de acesso

SERVIÇOS

 Central de autocarros a 200 m 
 Possibilidade de descansar no exterior
 Lojas
 Banheiros
 Café-Restaurante “Monument Café”
  Locação de espaços: capacidade 30 a 88 pessoas sentadas  
e 60 a 200 pessoas em pé

ACESSO

Na intersecção dos eixos Paris / Nantes e Rennes / 
Poitiers ou Tours

49 km a noroeste de Saumur e 95 km a sudoeste  
de Mans Monumento situado no centro da cidade

Porto de Bouchemaine: 9 km

“La Loire em bicicleta”: 200 m e “la vélo francette”

INFORMAÇÕES

CHÂTEAU D’ANGERS 
2, promenade du Bout-du-Monde 
49100 Angers

Reservas para grupos 
tel.: (33) (0)2 41 86 51 40 
fax: (33) (0)2 41 87 17 50 
groupes.angers@monuments-nationaux.fr

www.chateau-angers.fr

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

http://www.chateau-angers.fr/en
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/
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TARIFAS 2017 
CATEGORIA 1

Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

7 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
9 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos* 
Entrada gratuita para jovens entre  
18 e 25 anos
(cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia) 
 * fora de grupos escolares

Suplemento:
Visita com audioguia 3 €  
para 1 pessoa (por um grupo)

CONTACTOS ÚTEIS
Anjou Turismo
tel.: (33) (0)2 41 23 51 51 
www.anjou-tourisme.com

Posto de turismo de Angers 
Visita-conferência: francês, inglês, alemão, 
italiano, espanhol, holandês 
tel.: (33) (0)2 41 23 50 20/21 
www.angersloiretourisme.com 

Monumentos nacionais  
nas proximidades:  
80 km - Castelo de Oiron 
110 km - Castelo de Azay-le-Rideau
160 km - Casa e jardins de Clemenceau 

A tapeçaria do Apocalipse

VISITAS
 Visita livre com folheto impresso 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonês, 
chinês, russo

Duração: 2h
Tapeçaria de l’Apocalipse, muralhas, capela, jardins,  
sala das maquetes, porta do castelo

Visitas-conferências com ou sem almoço  
(restaurante “Monument Café”)
francês, inglês
Duração: 1h15

Visita com audioguia
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol

Duração: 1h30

Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,  
fora dos horários de abertura 

ACESSO

Na intersecção dos eixos Paris / Nantes e Rennes / 
Poitiers ou Tours

49 km a noroeste de Saumur e 95 km a sudoeste  
de Mans Monumento situado no centro da cidade

Porto de Bouchemaine: 9 km

“La Loire em bicicleta”: 200 m e “la vélo francette”

INFORMAÇÕES

CHÂTEAU D’ANGERS 
2, promenade du Bout-du-Monde 
49100 Angers

Reservas para grupos 
tel.: (33) (0)2 41 86 51 40 
fax: (33) (0)2 41 87 17 50 
groupes.angers@monuments-nationaux.fr

www.chateau-angers.fr

N
OROESTE

NOROESTE 
PAÍS DO LOIRA / CASTELO DE ANGERS

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://www.anjou-loire-valley.co.uk/
http://www.angersloiretourisme.com/en
http://www.chateau-angers.fr/en


CASTELO DE AZAY-LE-RIDEAU
Descubra #AzayRenaissance:  a pérola romântica de Val de Loire  
é desvendada!

O castelo de Azay-le-Rideau, edificado no centro de Touraine sob  
o reino de François I entre Tours e Chinon, oferece todo o charme 
do Renascimento. Obra-prima da arquitetura do século XVI, fica em 
uma ilha desenhada por Indre e é cercado por um parque romântico 
do século XIX restaurado em 2014.  Após ter beneficiado de um 
programa excepcional de restauração, esta joia do Val de Loire 
desvenda no verão de 2017 os seus belos adornos. O castelo oferece 
igualmente uma nova experiência: valorização das coleções, percursos 
de visita onírica, aplicações de visita integradas, parque romântico...
Para não perder: o salão e a sala de jantar dos Marquis de Biencourt 
(decoração do século XIX), a criação do ambiente da cozinha,  
o novo espaço de interpretação.
Inscrito ao patrimônio mundial da UNESCO, ao título  
do Vale de Loire.

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.  

Aberto
De Abril até Junho e em Setembro: das 9h30 às 18h
Em Julho e Agosto: das 9h30 às 19h
De Outubro até Março: das 10h às 17h15 
A bilheteira fecha 15 min antes da hora de encerramento.
Último acesso ao Castelo 60 min antes do encerramento.

Fechado
1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro

Acessibilidade 
Número de andares a visitar: 1 
Monumento e parque parcialmente acessível a pessoas  
com mobilidade reduzida desde que auxiliadas 
Espaço de interpretação acessível a todo o público com  
mobilidade reduzida

SERVIÇOS

  Livraria-loja 
  Casas de banho  
  Estacionamento para bicicletas / Estacionamento para ônibus  
a 200 m   
  Restaurante-Salão de chá Le Lavoir de 1º de Abril  
a 30 de Setembro
 Locação de espaços: orçamento mediante pedido

ACESSO

A oeste do eixo Paris / Bordeaux,  
27 km a sudoeste de Tours

De Paris: A10 saída 24 Joué-les-Tours,  
seguir direção Chinon / Azay-le-Rideau 
Monumento situado no centro da cidade

«La Loire em bicicleta»: 300 m

INFORMAÇÕES

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU 
37190 Azay-le-Rideau

 Reservas de segunda a sexta 
tel.: (33) (0)2 47 45 68 61 
fax: (33) (0)2 47 45 26 61 
resa.azay@monuments-nationaux.fr

www.azay-le-rideau.fr

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

http://www.azay-le-rideau.fr/en/
https://tourisme.monuments-nationaux.fr/en/


RATES 2016 
CATEGORY 1 2 3 4

Rate for tourism professionals  
and groups (minimum 20 people)

Concessions 

7 €

Adults 
9 €

Free admission: minors under 18 * 
Free admission: 18-25 years old *

(EU nationals and regularised EU residents)

* excluding school groups

Extra charge:
Audio-guide tour 3 €  
per person (group rate)

Morbi maximus ut dui a rutrum. 
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TARIFAS 2017 (a partir de 1 de Julho 2017) 
CATEGORIA ESPECIAL

Tarifas para profissionais de turismo  
(ou grupos a partir de 20 adultos)

Tarifa reduzida 

8 €

Novidade ! E-bilheteria pro       
@

Tarifa normal Adulto
10 €

Gratuito para crianças com menos  
de 18 anos* 
 Entrada gratuita para jovens entre  
18 e 25 anos
 (cidadãos dos países membros da União Europeia  
ou residentes no território da União Europeia)
 * fora de grupos escolares

Suplemento:
Visita com audioguia 3 €  
para 1 pessoa (por um grupo)

CONTACTOS ÚTEIS
Posto de turismo de Azay-le-Rideau
tel.: (33) (0)2 47 45 44 40 
www.azaylerideau-tourisme.com

Agence départementale du 
tourisme de Touraine 
tel.: (33) (0)2 47 31 47 48 
www.touraineloirevalley.com

Monumentos 
nacionais nas proximidades:
26 km - Claustro da Psalette em Tours 
50 km - Castelo de Oiron 
110 km - Castelo de Angers

VISITAS

Mediante reserva: (33) (0)2 47 45 68 61 

Visita livre com folheto impresso 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português, 
japonês, chinês, russo

Duração: 1h - 1h30

Visita com audioguia  
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol

Duração: 1h30

Visita-conferência 
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol

Duração: 1h30 
Visita “Entre a tradição e a inovação: um castelo no tempo  
de François I”

Visitas temáticas
Novo! Visitas “à la carte” para descobrir o castelo de outra 
forma: visitas gastronômicas, enologia, jardins, descoberta  
dos conhecimentos do patrimônio…

Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,  
fora dos horários de abertura

ACESSO

A oeste do eixo Paris / Bordeaux,  
27 km a sudoeste de Tours

De Paris: A10 saída 24 Joué-les-Tours,  
seguir direção Chinon / Azay-le-Rideau 
Monumento situado no centro da cidade

«La Loire em bicicleta»: 300 m

INFORMAÇÕES

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU 
37190 Azay-le-Rideau

 Reservas de segunda a sexta 
tel.: (33) (0)2 47 45 68 61 
fax: (33) (0)2 47 45 26 61 
resa.azay@monuments-nationaux.fr

www.azay-le-rideau.fr

Quarto Renascentista de Philippe Lesbahy

N
OROESTE

NOROESTE / CENTRO-VALE DO LOIRE  
CASTELO DE AZAY-LE-RIDEAU

http://pro.ticket.monuments-nationaux.fr/Identification.aspx
http://www.visitazaylerideau.co.uk/
http://www.touraineloirevalley.co.uk/
http://www.azay-le-rideau.fr/en/

	Dominio nacional de Saint-Cloud ￼
	Castillo de Rambouillet
	Casa de los Jardies en Sèvres
	Villa Savoye en Poissy
	Castillo de  Maisons-laffitte
	Castillo de 
	Castillo de Vincennes
	Basílica de la catedral de Saint-Denis
	Arco del Triunfo
	Santa Capilla ￼
	Torres de la catedral de Notre-Dame ￼
	Pantéon
	Capilla expiatoria
	Conserjería ￼
	Reloj astronómico de la catedral de Besançon
	Castillo de Bussy-Rabutin ￼
	Abadía Cluny ￼
	Castillo de La Motte Tilly
	Torres de la catedral de Amiens
	Palacio del Tau en Reims￼
	Torres de la catedral de Amiens ￼
	Castillo de Coucy
	Castillo de Pierrefonds
	Columna del Gran Ejército en Wimille
	Villa Cavrois
	Mont-Dauphin Plaza Fuerte
	Monasterio de Saorge
	La Turbie Trofeo de Augusto
	Fréjus Claustro de la catedral
	Centro arqueológico de Glanum
	Abadía de Montmajour
	Castillo de If
	Ferney Castillo de Voltaire
	Monasterio Real de Brou en Bourg-en-Bresse
	Castillo de Chareil-Cintrat
	Castillo de Aulteribe
	Castillo de Villeneuve-Lembron
	Claustro de la Catedral del Puy-en-Velay
	Ensérune Centro arqueológico
	Fortaleza de Salses
	Villeneuve-lez-Avignon Fort Saint-André 
	Torres y murallas de Aigues-Mortes
	Ciudad de Carcasona Castillo y murallas de la Ciudad
	Castillo de Assier
	Castillo de Montal
	Castillo de Castelnau-Bretenoux
	Abadía de Beaulieu-en-Rouergue
	Castillo de Gramont
	Montmaurin Centro arqueológico
	Castillo de Puyguilhem
	Yacimiento de Cap-Blanc
	Montcaret Centro arqueológico
	Cueva de Pair-non-Pair
	Abadía de La Sauve-Majeure
	Castillo de Cadillac
	Nohant Dominio de George Sand
	Castillo de Bouges
	Catedral de Bourges Cripta y torre
	Palais Jacques Cœur in Bourges
	Torre de la catedral de Chartres
	Castillo de Châteaudun
	Castillo de Talcy
	Castillo de Fougères-Sur-Bièvre
	Tours Claustro de la Psalette
	Castillo de Azay-le-Rideau ￼
	Saint-Vincent-sur-Jard Casa y jardin de Georges Clemenceau
	Castillo de Angers
	Tréguier Casa de Ernest Renan
	Gran cairn de Barnenez
	�Centro de megalitos de Locmariaquer
	Alineaciones de Carnac
	Abadía de Bec-Hellouin
	Castillo de Carrouges
	Abadía del Mont-Saint-Michel

	Sommaire 8: 
	Page 1: Off
	Page 101: Off
	Page 162: Off
	Page 183: Off
	Page 204: Off
	Page 225: Off
	Page 266: Off
	Page 287: Off
	Page 308: Off
	Page 329: Off
	Page 3410: Off
	Page 3611: Off
	Page 3812: Off

	suivant 8: 
	Page 1: Off
	Page 101: Off
	Page 162: Off
	Page 183: Off
	Page 204: Off
	Page 225: Off
	Page 266: Off
	Page 287: Off
	Page 308: Off
	Page 329: Off
	Page 3410: Off
	Page 3611: Off
	Page 3812: Off

	précédent 8: 
	Page 1: Off
	Page 101: Off
	Page 162: Off
	Page 183: Off
	Page 204: Off
	Page 225: Off
	Page 266: Off
	Page 287: Off
	Page 308: Off
	Page 329: Off
	Page 3410: Off
	Page 3611: Off
	Page 3812: Off

	popup_sommaire 8: 
	Page 1: Off
	Page 101: Off
	Page 162: Off
	Page 183: Off
	Page 204: Off
	Page 225: Off
	Page 266: Off
	Page 287: Off
	Page 308: Off
	Page 329: Off
	Page 3410: Off
	Page 3611: Off
	Page 3812: Off

	Sommaire 7: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 124: Off
	Page 145: Off

	suivant 7: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 124: Off
	Page 145: Off

	précédent 7: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 124: Off
	Page 145: Off

	popup_sommaire 7: 
	Page 2: Off
	Page 41: Off
	Page 62: Off
	Page 83: Off
	Page 124: Off
	Page 145: Off

	Bouton 1: 
	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 4: 
	Bouton 6: 
	Bouton 11: 
	Bouton 13: 
	Bouton 14: 
	Bouton 7: 
	Bouton 8: 
	Bouton 9: 
	Bouton 10: 
	Sommaire 9: 
	Page 24: Off

	suivant 9: 
	Page 24: Off

	précédent 9: 
	Page 24: Off

	popup_sommaire 9: 
	Page 24: Off



