Castelo de

IF

A fachada do castelo de If

Célebre forte erigido numa ilhota no meio da baía de Marselha,
imortalizado pelo Conde de Monte Cristo, romance de Alexandre Dumas.
Francisco I mandou construir em 1524 uma fortaleza na ilha
de If, frente a Marselha. Esta tornou-se 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 arquitectura, célebre
no mundo inteiro, o castelo de If é um local excepcional
no Mediterrâneo.

ACESSO

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto
> de 15 de Maio a 20 de Setembro: das 9h30 às 18h15
> de 21 de Setembro a 14 de Maio: das 9h30 às 17h30
Última visita: em função dos horários dos barcos; informações
em www.monuments-nationaux.fr, no posto de turismo
ou do Frioul If express
Encerrado

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

> segundas, de 21 de Setembro a 14 de Maio
> 1 de Janeiro e 25 de Dezembro e em caso de tempestade

INFORMAÇÕES
SERVIÇOS
> Casas de banho
> Loja
> Possibilidade de desembarque e recolha do grupo
no Vieux-Port
> Parque para autocarros a 800 m
(parque do forte Saint-Jean)

Château d’If
B.P. 70411
13177 Marseille Cedex 20
> tel.: (33) (0)4 91 59 02 30
fax: (33) (0)4 91 59 05 62
> Permanência telefónica:
tel.: (33) (0)6 03 06 25 26
resa-if@monuments-nationaux.fr
> www.if.monuments-nationaux.fr

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

S U D E S T E

> P A C A > CASTELO DE IF

VISITAS
> Visita livre com guia impresso
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonês,
chinês, russo, checo
Duração: 45 min (1h30 com visita à ilha)
> Visita com audioguia
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol

Vista da baía de Marselha, tirada do torreão do castelo

TARIFAS 2012

> Comentários históricos
francês
> Visita guiada
francês
• Mediante reserva: 8 dias
Duração: 30 min (1h30 com visita à ilha)

CATEGORIA 3
> Tarifas para profissionais de turismo
(ou grupos a partir de 20 adultos)

4,50 €
> Tarifa normal Adulto

> Exposição permanente sobre o Conte de Monte Cristo
e a obra de Alexandre Dumas

5,50 €

> Tarifa reduzida

4€

> 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

Preço da travessia não incluído

Documento não contratual - Setembro 2011

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

CONTACTOS ÚTEIS

Marselha e ilha de If

> Posto de turismo de Marselha
Visita-conferência: francês, inglês,
alemão, italiano
tel.: (33) (0)8 26 50 05 00
www.marseille-tourisme.com
> Frioul If Express
tél. : (33) (0)4 91 46 54 65
www.frioul-if-express.com

