Vista geral

Sítio arqueológico de

GLANUM

No coração da cadeia dos Alpilles, sítio e importantes vestígios
de uma vila primeiramente grega e depois galo-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 Provença.

ACESSO

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto
> de 1 de Abril a 30 de Setembro: das 9h30 às 18h30
> de 1 de Outubro a 31 de Março: das 10h às 17h
A bilheteira fecha 30 min antes da hora de encerramento
Encerrado
> 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

SERVIÇOS
> Possibilidade de repousar durante a visita e nas proximidades
do sítio
> Casas de banho
> Loja
> Restaurante : “Taberna Romana” (especializada em cozinha
romana antiga); serve almoços ao meio-dia de 1 de Abril
a 30 de Setembro, e jantares por marcação, para visitantes
individuais e grupos - tel.: (33) (0)4 90 92 65 97 - Encerrado
segunda
> Parque a 100 m, pago e com guarda, para autocarros
e viaturas de turismo

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

> 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 D. 5

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.glanum.monuments-nationaux.fr

S U D E S T E

> P A C A > SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE GLANUM

VISITAS
> Visita livre com guia impresso
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonês,
russo, checo
• Sem reserva
Duração: 1h30
O pequeno templo geminado - Reconstituição parcial

> Visita guiada
francês

TARIFAS 2012

• Mediante reserva: 8 dias

CATEGORIA 2

Duração: 1h30
> Visita Prestígio fora dos horários de abertura
• Mediante solicitação

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

6€
> Tarifa normal Adulto

7,50 €

> Tarifa reduzida

4,50 €

> 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

Documento não contratual - Setembro 2011

CONTACTOS ÚTEIS

A fonte subterrânea

> 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:
Abadia de Montmajour - 25 km
Forte Saint-André - 20 km

