Arco do triunfo à noite

ARCO DO TRIUNFO
Uma vista única sobre os Campos Elísios,
a mais bela avenida do mundo.
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. Uma museografia permitirá,
compreender melhor a história do monumento, bem como
a sua importância simbólica nacional e internacional.
No seu terraço, pode ser admirado, quer de dia quer
de noite, um panorama único dos Campos Elísios.

ACESSO

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 30 min antes da hora de encerramento.
Encerrado
> 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

> Bairro noroeste de Paris
> Metro: Charles de Gaulle-Étoile
> Linhas 1 - 2 - 6
> RER A: Charles de Gaulle-Étoile

Acessibilidade
> Número de andares a visitar: 3
> Ascensor
> Site com marca registrada Tourisme et Handicap

SERVIÇOS
> Possibilidade de repousar durante a visita
> Casas de banho
> Loja
> Parque para autocarros (avenida de Ternes,
praça da Concórdia)
www.tourisme.monuments-nationaux.fr

INFORMAÇÕES
Arc de triomphe
Place Charles de Gaulle
75008 Paris
> tel.: (33) (0)1 55 37 73 77
fax: (33) (0)1 44 95 02 13
Acesso livre sem reserva para os
grupos e individuais
> www.arc-de-triomphe.
monuments-nationaux.fr

P A R I S

Î L E - D E - F R A N C E

> C A M P O S E L Í S E O S > ARCO DO TRIUNFO

VISITAS
> Visita livre com guia impresso
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português,
japonês, chinês, russo
> Visita-conferência
francês, inglês
Arco de triunfo

• Mediante reserva
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
> Exposição permanente
Os grandes eventos históricos são apresentados em
ecrãs lúdicos e tácteis. A exposição relata a construção
do Arco do Triunfo e dos Arcos do Mundo, apresentando
a arquitectura e as decorações esculpidas.

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

7,50 €

> Visita Prestígio fora dos horários de abertura
Organização de pequenos-almoços (capacidade: 100 pessoas)

> Tarifa normal Adulto

• Mediante solicitação

> Tarifa reduzida

9,50 €
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 habitualmente em França)
* fora de grupos escolares

CONTACTOS ÚTEIS

Documento não contratual - Setembro 2011

Uma vista única sobre os Campos Elísios

Arco de triunfo

Pormenor do friso - “La Résistance” (Resistência)
Antoine Étex

> Posto de turismo e de congressos
de Paris - tel.: (33) (0)8 92 68 30 00
www.parisinfo.com
> Comissão regional de turismo
da Île-de-France
tel.: (33) (0)1 73 00 77 00
www.new-paris-idf.com
> Monumentos nacionais
nas proximidades:
Santa Capela
Conciergerie
Torres da catedral de Notre-Dame
Panteão

