Castelo de Angers

Castelo de

ANGERS

Vasta fortaleza medieval no coração da cidade, rodeada por
dezassete torres. Célebre tapeçaria com o tema do Apocalipse
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, cujo
abra maior da arte medieval.

ACESSO

O Logis Royal está atualmente fechado para restauração.

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.
Encerrado
> 1 de Janeiro, 1 de Maio, 1 de Novembro, 11 de Novembro
e 25 de Dezembro

> 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.

Acessibilidade
> Número de andares a visitar: 1
> Monumento parcialmente acessível a pessoas com mobilidade
reduzida (ascensor para a galeria do Apocalipse)

SERVIÇOS
> Central de autocarros a 200 m
> Possibilidade de repousar no exterior
> Lojas
> Casas de banho
> Restaurante - bar “Le Logis du Gouverneur”
tel.: (33) (0)2 41 34 16 25
> Aluguer de salas
www.tourisme.monuments-nationaux.fr

INFORMAÇÕES
Château d’Angers
2, promenade du Bout-du-Monde
49100 Angers
> tel.: (33) (0)2 41 86 48 77/79
fax: (33) (0)2 41 87 17 50
angers@monuments-nationaux.fr
> www.angers.monuments-nationaux.fr

G R A N D E

O E S T E

> R E G I Ã O D O L O I R E > CASTELO DE ANGERS

VISITAS
> Visita livre com guia impresso
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonês,
chinês, russo
Duração: 2h
Tapeçaria de l’Apocalipse, muralhas, capela, jardins, sala das
maquetas, porta do castelo.
> Visita com audioguia
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol
Duração: 1h30
> Visita guiada da Tapeçaria do Apocalipse
francês
Duração: 1h15
> Visita guiada do castelo
francês
Duração: 1h15

O fosso do castelo de Angers

TARIFAS 2012
CATEGORIA 1
> Tarifas para profissionais de turismo
(ou grupos a partir de 20 adultos)

5,50 €
> Tarifa normal Adulto

6,50 €

> Tarifa reduzida

5,50 €

> Visita temática da Tapeçaria do Apocalipse
francês
Duração: 1h15
> Visita Prestígio fora dos horários de abertura
• Mediante solicitação

> 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 habitualmente em França)
* fora de grupos escolares

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

Documento não contratual - Setembro 2011

CONTACTOS ÚTEIS

A tapeçaria do Apocalipse

> Comissão regional
de turismo de Anjou
tel.: (33) (0)2 41 23 51 48
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

