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O Centro de Monumentos Nacionais é um estabelecimento
público administrativo sob a tutela do Ministério da Cultura
e da Comunicação. 
O Centro conserva, restaura, gere, anima e abre aos
visitantes cerca de 100 monumentos nacionais propriedade
do Estado, classificados a título de monumentos históricos,
entre os quais: a abadia do Mont-Saint-Michel, os castelos 
de Angers e de Azay-le-Rideau, o castelo e as muralhas 
da cidade de Carcassonne, o Arco do Triunfo e a Santa Capela,
para citar apenas alguns. Todos ilustram, pela sua diversidade,
a riqueza do património francês de todas as épocas: abadias,
castelos, grutas pré-históricas, locais arqueológicos…

Enquanto operador de turismo cultural único, pela sua dimensão nacional, a força da sua
rede e a qualidade do seu acolhimento, o Centro de Monumentos Nacionais é um parceiro
indispensável para todos os profissionais do turismo. 

O Centre des monuments nationaux participa activamente na vida cultural dos territórios.
O desenvolvimento cultural está, na verdade, mais do que nunca, no coração da sua
actividade. Todos os anos, esta política cultural organiza-se em torno de um tema declinado
sobre a totalidade da rede. “Monuments et imaginaires” é o tema retido para a época
2012. Iluminações medievais, pinturas e gravuras românticas, cenários de teatro, ilustrações
de contos, objectos raros em forma de castelos... numerosos são os exemplos de obras
artísticas inspiradas pelos monumentos históricos, bem como brinquedos e livros para
crianças, castelos de cartas ou de areia, jogos de construções... Uma grande exposição na
Conciergerie, percursos animados, obras de arte contemporânea, visitas insólitas
permitirão encenar sob as formas mais diversas das arquitecturas sonhadas, das
personagens imaginárias e das obras de ficção. 

Assim, ao renovar a sua programação cultural e ao criar novos serviços, o Centro de
Monumentos Nacionais esforça-se por acolher os seus visitantes nas melhores condições. 

Para responder mais especificamente às suas expectativas, o Departamento do
Desenvolvimento da Frequência implementou ferramentas adaptadas, como este Manual
Técnico de Vendas, disponível gratuitamente mediante simples pedido. Traduzido em 
9 línguas, constitui o suporte da organização das suas visitas. O nosso internet,
www.tourisme.monuments-nationaux.fr, permite-lhe descarregar toda a nossa
documentação (ferramentas de promoção, fotos, vídeos), e de se inscrever na nossa
newsletter para que seja informado sobre a actualizada dos nossos monumentos ou para
que adquira os seus bilhetes on-line... 

Os responsáveis pelo desenvolvimento, promoção e comercialização da oferta da região
estão à sua disposição. Não hesite em contactá-los…

> Isabelle Lemesle
Presidente do Centre dos monumentos nacionais



S U D O E S T E

G R A N D E  O E S T E

Aquitaine
39 > Torre Pey-Berland em Bordéus
40 > Castelo de Cadillac
41 > Abadia do La Sauve-Majeure
42 > Gruta de Pair-non- Pair
43 > Sítio arqueológico de Montcaret
44 > Gruta de Cap-Blanc
45 > Gruta de Font-de-Gaume
46 > Castelo de Puyguilhem

Midi-Pirenéus
47 > Sítio arqueológico de Montmaurin
48 > Castelo de Gramont
49 > Abadia do Beaulieu-en-Rouergue
50 > Castelo de Castelnau-Bretenoux
51 > Castelo de Montal
52 > Castelo de Assier

Languedoc-Roussillon
53 > Castelo e muralhas de Carcassonne
54 > Torres e muralhas de Aigues-Mortes
55 > Forte Saint-André 

em Villeneuve-lez-Avignon
56 > Fortaleza de Salses
57 > Sítio arqueológico de Ensérune

Normandia
58 > Abadia do Mont-Saint-Michel
59 > Castelo de Carrouges
60 > Abadia do Bec-Hellouin
Bretanha
61 > Sítio megalítico de Carnac
62 > Sítio megalítico de Locmariaquer
63 > Cairn de Barnenez
64 > Casa de Ernest Renan em Tréguier
Região do Loire
65 > Castelo de Angers
66 > Casa e jardins de Clemenceau 

em Saint-Vincent-sur-Jard

Centro, Vale do Loire
67 > Castelo de Azay-le-Rideau
68 > Claustro da Psalette em Tours
69 > Castelo de Fougères
70 > Castelo de Talcy
71 > Castelo de Chateaudun
72 > Torre da Catedral de Chartres
73 > Palácio do Tau em Reims
74 > Cripta e torres da catedral de Bourges
75 > Castelo de Bouges
76 > Casa de George Sand em Nohant

Poitou-Charentes
77 > Torre Saint-Nicolas, Torre de La Chaîne,

Torre de La Lanterne em La Rochelle
78 > Castelo de Oiron
79 > Abadia de Charroux
80 > Sítio arqueológico de Sanxay

P A R I S  Î L E - D E - F R A N C E

G R A N D E  E S T E

S U D E S T E

Paris
1 > Arco do Triunfo
2 > Santa Capela
3 > Conciergerie
4 > Torres da catedral de Notre-Dame
5 > Panteão
6 > Capela expiatória

Île-de-France
7 > Basílica catedral de Saint-Denis
8 > Castelo de Vincennes
9 > 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

Nord - Pas-de-Calais
15 > Coluna da Grande Armée em Wimille
Picardia
16 > Castelo de Pierrefonds
17 > Castelo de Coucy
18 > Torres da catedral de Amiens

Champagne-Ardenas
19 > Palácio do Tau em Reims
20 > Torres da catedral de Reims
21 > Castelo de Motte-Tilly

Borgonha
22 > Abadia do Cluny
23 > Castelo de Bussy-Rabutin

Franche-Comté
24 > Relógio astronómico de Besançon

Auvergne
25 > Claustro da catedral de Puy-en-Velay
26 > Castelo de Villeneuve-Lembron
27 > Castelo de Aulteribe
28 > Castelo de Chareil-Cintrat

Ródano - Alpes
29 > Mosteiro real de Brou em Bourg-en-Bresse
30 > Castelo de Voltaire

Provença - Alpes- Côte d’Azur
31 > Castelo de If
32 > Abadia do Montmajour
33 > Sítio arqueológico de Glanum
34 > Abadia do Thoronet
35 > Claustro da catedral de Fréjus
36 > Troféu de Augusto em La Turbie
37 > Mosteiro de Saorge
38 > Fortaleza de Mont-Dauphin
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Direito DE ACESSO 2012

ACOLHIMENTO DOS GRUPOS
O Centro dos Monumentos Nacionais 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 de acordo com as modalidades seguintes:
- para os grupos de 20 pessoas ou mais, seja qual for o organizador da visita
- para 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:
• A visita livre

Um documento entregue gratuitamente e traduzido em idiomas estrangeiros, o que lhe permite
efectuar livremente o circuito da visita..

• A visita comentada
Apresenta as principais características do local ou do monumento. É proposta sem suplemento
tarifário sobre o direito de entrada. 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.

• A visita de grupo acompanhada pelo guia
O guia que acompanha o grupo deve usar de forma visível o crachá que o autoriza a conduzir 
a visita. Cf. artigo 5 do regulamento de visitas: “estão autorizados a conduzir as visitas dos seus
próprios grupos nas partes acessíveis ao público: os conferencistas de cidades e países de arte 
e história, os professores que conduzem a sua turma, os guias intérpretes e conferencistas
nacionais (decreto n° 94-490 de 15 de Junho de 1994, em aplicação do artigo 31 da lei n° 92-645
de 13 de Julho de 1992), mediante apresentação da sua carteira profissional, emitida pelo ministro
que tutela o turismo; os guias de grupos de estrangeiros, mediante apresentação da sua carteira
profissional.”

* 18-25 anos não pertencentes à União Europeia

Tarifa para Grupos 
e Profissionais

Tarifa
completa

Tarifa 
reduzida*

> Arco do Triunfo 7,50 € 9,50 € 6 €

> Abadia do Mont-Saint-Michel 7 € 9 € 5,50 €

> Categoria 1 6,50 € 8,50 € 5,50 €

> Categoria 2 6 € 7,50 € 4,50 €

> Categoria 3 4,50 € 5,50 € 4 €

> Categoria 4 2,80 € 3 € 2,50 €
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> Recomendação de reserva para os grupos
A reserva é fortemente recomendada para os grupos. Esta última é gratuito, salvo excepção.
Informações essenciais para a reserva: os seus dados, a data, a hora, o número de pessoas, 
a nacionalidade, a idade, o tempo disponível para a visita.

> Modalidades de pagamento
• O pagamento pode ser efectuado no local, no dia da visita:

- em numerário,
- cartão de crédito em alguns monumentos.

• O pagamento pode ser efectuado antecipadamente, aquando da compra dos bilhetes.

GRATUITIDADE DA ENTRADA
> Beneficiários da gratuitidade:

• 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 habitualmente em França,
• 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 BTS 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. O aluguer dos áudio-guias 
é adicionado à tarifa de entrada.



FORA DE CATEGORIA

> PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Paris
Arco do Triunfo

> GRANDE OESTE
Normandia 
Abadia do Mont-Saint-Michel

CATEGORIA 1

> PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Paris
Conciergerie
Torres da catedral de Notre-Dame
Panteão
Santa Capela
Île-de-France
Castelo de Vincennes

> GRANDE ESTE
Borgonha
Abadia do Cluny

> SUDOESTE
Languedoc-Roussillon
Castelo e muralhas de Carcassonne

> GRANDE OESTE
Centro, Vale do Loire
Castelo de Azay-le-Rideau
Região do Loire
Castelo de Angers
Poitou-Charentes
Torre Saint-Nicolas, Torre de La Chaîne,  
Torre de La Lanterne em La Rochelle

CATEGORIA 2

> PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Île-de-France
Castelo de Rambouillet
Basílica catedral de Saint-Denis
Castelo de Maisons
Villa Savoye

> GRANDE ESTE
Borgonha
Castelo de Bussy-Rabutin
Champagne-Ardenas
Castelo de Motte-Tilly
Palácio do Tau em Reims
Torres da catedral de Reims
Picardia
Torres da catedral de Amiens
Castelo de Pierrefonds

> SUDESTE
Auvergne
Claustro da catedral de Puy-en-Velay
Castelo de Aulteribe
Provença - Alpes- Côte d’Azur
Abadia do Montmajour
Sítio arqueológico de Glanum
Abadia do Thoronet
Fortaleza de Mont-Dauphin
Ródano - Alpes
Mosteiro real de Brou em Bourg-en-Bresse

> SUDOESTE
Aquitaine
Abadia do La Sauve-Majeure
Gruta de Cap-Blanc
Gruta de Pair-non- Pair
Gruta de Font-de-Gaume
Languedoc-Roussillon
Torres e muralhas de Aigues-Mortes
Fortaleza de Salses
Sítio arqueológico de Ensérune
Midi-Pirenéus
Castelo de Castelnau-Bretenoux
Castelo de Montal

> GRANDE OESTE
Centro, Vale do Loire
Palácio Jacques Cœur em Bourges
Cripta e torres da catedral de Bourges
Castelo de Chateaudun
Casa de George Sand em Nohant
Castelo de Bouges
Torre da Catedral de Chartres
Normandia
Castelo de Carrouges
Poitou-Charentes
Castelo de Oiron
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CATEGORIA 3

> PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Paris
Capela expiatória 
Île-de-France
Casa de Jardies de Sèvres

> GRANDE ESTE
Picardia
Castelo de Coucy

> SUDESTE
Auvergne
Castelo de Villeneuve-Lembron
Provença - Alpes- Côte d’Azur
Troféu de Augusto em La Turbie
Castelo de If
Claustro da catedral de Fréjus
Mosteiro de Saorge
Ródano - Alpes
Castelo de Voltaire

> SUDOESTE
Aquitaine
Castelo de Cadillac
Castelo de Puyguilhem
Torre Pey-Berland em Bordéus
Languedoc-Roussillon
Forte Saint-André em Villeneuve-lez-Avignon
Midi-Pirenéus
Abadia do Beaulieu-en-Rouergue
Castelo de Gramont

> GRANDE OESTE
Bretanha
Sítio megalítico de Locmariaquer
Cairn de Barnenez
Centro, Vale do Loire
Castelo de Fougères
Castelo de Talcy
Normandia
Abadia do Bec-Hellouin
Região do Loire
Casa e jardins de Clemenceau 
em Saint-Vincent-sur-Jard
Poitou-Charentes
Sítio arqueológico de Sanxay

CATEGORIA 4

> GRANDE ESTE
Franche-Comté
Relógio astronómico de Besançon
Nord - Pas-de-Calais
Coluna da Grande Armée em Wimille

> SUDESTE
Auvergne
Castelo de Chareil-Cintrat

> SUDOESTE
Aquitaine
Sítio arqueológico de Montcaret
Midi-Pirenéus
Castelo de Assier 
Sítio arqueológico de Montmaurin

> GRANDE OESTE
Bretanha
Casa de Ernest Renan em Tréguier
Centro, Vale do Loire
Claustro da Psalette em Tours
Poitou-Charentes
Abadia de Charroux



Compra com ANTECEDÊNCIA
CONDIÇÕES GERAIS 
> Os profissionais do turismo têm a possibilidade de adquirir com antecedência bilhetes utilizáveis

sem data limite de validade, a tarifas de grupo e de profissionais do turismo, e à tarifa completa.
> Tal permite-lhes aceder aos monumentos sem esperar nas bilheteiras
> Os bilhetes são vendidos por categoria tarifária. São válidos apenas nos monumentos 

da respectiva categoria.
Exemplo: os bilhetes de categoria 1 podem ser utilizados para entrar no Castelo de Angers, 
no Panteão ou no Castelo de Azay-le-Rideau…

VENDAS À TARIFA DE GRUPOS PROFISSIONAIS
DO TURISMO
A venda é feita a partir de 20 bilhetes por categoria tarifária.
> Desconto
É aplicado um desconto em função da quantidade de bilhetes adquiridos:
• 3 % a partir de 100 bilhetes,
• 5 % a partir de 200 bilhetes,
• 10 % a partir de 500 bilhetes.
Este desconto é aplicado sobre a totalidade dos bilhetes para cada compra. As compras sucessivas
não são acumuláveis para a aplicação da taxa de desconto.

Atenção! Os bilhetes adquiridos à tarifa para grupos profissionais de turismo não podem 
ser utilizados para revenda a retalho (vendas à tarifa completa). Os bilhetes com tarifa de grupos
profissionais de turismo só são vendidos no âmbito da comercialização para grupos ou a preço fixo
(em packs de produtos).

Além disso, é possível adquirir com antecedência bilhetes duplos igualmente com desconto.

VENDAS À TARIFA COMPLETA
O Centro dos Monumentos Nacionais vende bilhetes de entrada para revenda a retalho pelos
profissionais de turismo.
> Desconto
A venda é feita a partir de 20 bilhetes e por categoria tarifária.
É aplicado um desconto a partir de 20 bilhetes comprados à tarifa completa:
• 10 % à partir de 20 billets pour toutes les catégories tarifaires,
• 10 % a partir de 20 bilhetes para todas as categorias tarifárias
• 13 % a partir de 300 bilhetes (apenas para o Arco do Triunfo, a Abadia do Mont-Saint-Michel 

e a categoria 1).
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INFORMAÇÕES E COMPRAS
As compras com antecedência são feitas junto da sede do Centro dos Monumentos Nacionais,
mediante simples pedido por e-mail, fax ou correio.

Marie-Pierre Durier
Hôtel de Sully - 62, rue Saint-Antoine - 75186 Paris cedex 04
tél : (33) (0)1 44 61 22 67 - fax : (33) (0)1 44 61 22 77
marie-pierre.durier@monuments-nationaux.fr

Elodie Grilli
Bureau de la commercialisation de l’offre
tél. : (33) (0)1 44 61 21 96 - fax : (33) (0)1 44 61 22 77
developpement@monuments-nationaux.fr

O pagamento pode ser efectuado:
- por transferência bancária, 
- por Cartão de Crédito à distância (Visa, Mastercard ou Carte Bleue), num montante máximo de 1 500 €.

Atenção!
• Acima de um montante de 1 500 €, o pagamento deve ser realizado por transferência. 
• Os cheques não domiciliados em França não serão aceites. O pagamento deve ser efectuado 

por transferência ou cartão de crédito.

Resumindo, a compra antecipada permite-lhe beneficiar de uma série de vantagens:
- um bilhete de uma categoria tarifária é válido para todos os locais dessa categoria,
- acesso directo ao monumento,
- sem prazo de validade,
- descontos suplementares em função do número de bilhetes adquiridos.

Número de bilhetes Tarifas postais TTI

> Até 300 bilhetes 6,70 €

> De 301 a 600 bilhetes 7,59 €

> De 601 a 1 000 bilhetes 8,42 €

> De 1001 a 1300 bilhetes 9,08 €

> De 1301 a 2300 bilhetes 9,91 €

> De 2301 a 3000 bilhetes 10,75 €

> Mais de 3000 bilhetes 11,59 €

> Grelha tarifária> Envio dos bilhetes
Os bilhetes são enviados por carta
registada. As despesas de envio ficam por
sua conta e adicionam-se ao montante
total da sua encomenda.
O Centro dos Monumentos Nacionais
não será considerado responsável pela
eventual perda, roubo ou atraso no envio
dos bilhetes.



Formulário de ENCOMENDA 2012
COMPRA ANTECIPADA DE BILHETES

Organismo: ...............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Código Postal: ............................................ Cidade: ...........................................................................................................................................

Categorias tarifárias Preço 
unitário tarifa

grupos

Quantidades 
de bilhetes

(mínimo 20)

Montante 
sem desconto

% 
do desconto

acordado

Montante 
do desconto

Montante 
total com
desconto

Arco do Triunfo 7,50 €

Abadia do 
Mont-Saint-Michel 7,00 €

Categoria 1 6,50 €

Categoria 2 6,00 €

Categoria 3 4,50 €

Categoria 4 2,80 €

Despesas de envio: em carta registada

TOTAL

Desconto: 3 % a partir de 100 bilhetes, 5 % a partir de 200 bilhetes, 10 % a partir de 500 bilhetes.

Atenção: Os bilhetes de grupo só podem ser propostos no âmbito da venda a grupos ou para packs de produtos.

Importante: Todos os monumentos nacionais são gratuitos para os menores de 26 anos, cidadãos dos países membros da
União Europeia ou residentes habitualmente em França.

Escolha do modo de pagamento (marcar a caixa):

❏ Transferência (indicar a menção “venda antecipada”):

Código do banco: 10071 Código do guichet: 75000 N° de conta: 00001000720 Nº RIB: 54

Domiciliação: TPPARIS RGS

IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1007 1750 0000 0010 0072 054

BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

❏ Por cartão de crédito (Carte Bleue, Visa ou MasterCard) num montante máximo de 1500 €

❏ ❏ ❏

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:
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Condições gerais
DE VENDA 2012
Agradecemos-lhe que tome conhecimento
das condições gerais de venda de bilhetes
com antecedência para monumentos e locais
geridos pelo Centro dos monumentos
nacionais (ver lista em anexo).
As presentes condições gerais de
venda aplicam-se à compra antecipada
de bilhetes de entrada. O Centro dos
Monumentos Nacionais reserva-se o
direito de modificar qualquer uma das
referidas condições gerais de venda.

1 – MODALIDADES DE COMPRA DOS BILHETES
Os pedidos de bilhetes devem ser realizados
exclusivamente junto do pólo de gestão na
sede do estabelecimento, com os dados
seguintes:
Tel.: (33) (0)1 44 61 22 67
Fax: (33) (0)1 44 61 22 77
E-mail:
marie-pierre.durier@monuments-
nationaux.fr
Correio:
Centre des monuments nationaux
DDE - DDF
Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04

2 – PREÇO E PAGAMENTO
O Centro dos Monumentos Nacionais
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
pelo pólo de gestão.
Os bilhetes com tarifa de grupo para os
profissionais de turismo só são vendidos no
âmbito da comercialização para grupos ou
em packs de produtos.
Por outro lado, os bilhetes com tarifa
completa também são vendidos com
antecedência na modalidade de revenda a
particulares.
Os bilhetes são vendidos numa quantidade
mínima de 20.

• Regulamento dos bilhetes
O pagamento dos bilhetes é feito uma única
vez, no momento da compra, seja por:
- transferência (do montante total):

Código do banco: 10071
Código do guichet: 75000
N° de conta: 00001000720
Nº RIB: 54
Domiciliação: TPPARIS RGS
Titular da conta: Régie d’avances et 
de recettes
IBAN: FR76 1007 1750 0000 0010 0072 054
BIC : TRPUFRP1,

- cartão de crédito (Visa, Carte Bleue ou
MasterCard exclusivamente), encomenda
por correio ou por telefone, num
montante máximo de 1 500 €.

Os cheques de bancos não domiciliados em
França não serão aceites.

Os clientes cujo banco esteja domiciliado
no estrangeiro devem realizar exclusivamente
o seu pagamento à distância, por transferência
ou cartão de crédito.

• Descontos:
Os descontos estão autorizados em função
das quantidades adquiridas:
- Descontos sobre a tarifa profissional:

. 3 % para 100 bilhetes,

. 5 % para 200 bilhetes

. 10 % para 500 bilhetes
- Descontos sobre a tarifa completa:

. 10 % a partir de 20 bilhetes todas 
as categorias,

. 13 % a partir de 300 bilhetes.
(apenas nas categorias Arco do Triunfo,
Abadia do Mont-Saint-Michel e 1).

Estes descontos são efectuados sobre a
totalidade dos bilhetes no momento da
compra; as compras sucessivas não são
acumuláveis para aplicação da taxa de
desconto.

• Gratuitidade e reduções 
(regime geral):
Todos os monumentos nacionais são
gratuitos para jovens com menos de 
26 anos, cidadãos dos países membros 
da União Europeia ou residentes
habitualmente em França (fora de grupos
escolares).
A gratuitidade 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 director
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,

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

- os jornalistas, mediante apresentação 
da sua carteira profissional.

3 – ANULAÇÃO
Em caso de anulação de uma encomenda por
parte do Centro dos Monumentos
Nacionais, o valor do preço do bilhete pago
pelo cliente, com o desconto deduzido, será
reembolsado pelo Centro dos Monumentos
Nacionais, à excepção de qualquer outra
compensação ou indemnização. O
reembolso será efectuado a pedido do
interessado, no prazo de três meses a partir
da data da encomenda, mediante
apresentação de um Extracto de Identidade
Bancária original.

4 – DISTRIBUIÇÃO DOS BILHETES
Os bilhetes são enviados por carta registada.
As despesas de envio ficam a cargo do cliente. 
O Centro dos Monumentos Nacionais não
será considerado responsável pela eventual
perda, roubo ou atraso no envio dos bilhetes.
Qualquer mudança de endereço postal e de
e-mail deve ser comunicada por escrito para
o endereço seguinte:
E-mail:
marie-pierre.durier@monuments-
nationaux.fr
Correio:
Centre des monuments nationaux
DDE - DDF
Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04

Qualquer bilhete que não tenha sido enviado
por motivo de mudança de endereço não
comunicada não dará lugar ao reembolso das
somas que tiverem sido pagas.

5 – CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS BILHETES
Os bilhetes permitem um acesso imediato
aos monumentos nacionais, sem espera nas
caixas (excepto para as Tours de Notre-Dame).
Os bilhetes não possuem data limite de
validade e são utilizáveis em todos os
monumentos da mesma categoria tarifária,
abertos para visita pelo Centro dos
monumentos nacionais.
Os bilhetes não podem ser recuperados nem
reembolsados em caso de perda ou de
roubo, nem trocados. 

6 – RECLAMAÇÕES
Sob reserva das disposições anteriores,
qualquer reclamação deverá ser formulada
por escrito e enviada para o Centro dos
Monumentos Nacionais, para o endereço
seguinte:
Marie-Pierre DURIER
Centre des monuments nationaux
DDE - DDF
Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04



Tarifa completa

1 a 15 pessoas 16 a 30 pessoas

> Arco do Triunfo 190 € 320 €

> Categoria 1 180 € 300 €

> Categoria 2 175 € 290 €

> Categoria 3 155 € 260 €

> Categoria 4 145 € 240 €

Tarifa completa

1 a 15 pessoas 16 a 30 pessoas

> Abadia do Mont-Saint-Michel 155 € 240 €

> 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 
Centro dos Monumentos Nacionais. 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, no máximo, a um grupo de 30 pessoas. Para além 
de 30 pessoas, é obrigatória a intervenção de um segundo conferencista (prestação paga).

VISITA CONFERÊNCIA PARA GRUPOS
> Visitas conferências nos monumentos nacionais em Paris e na Île-de-France

(circuito incluindo a visita a um monumento nacional – entrada incluída)

> Visitas conferências aos monumentos nacionais na Região 
(circuito incluindo a visita a um monumento nacional – entrada incluída)



I N T R O D U Ç Ã O  >  V I S I T A

VISITA PARA OS GRUPOS ESCOLARES
> Direito de reserva aplicável a grupos escolares e extracurriculares*

> A visita escolar
O serviço de acções 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 qui fazem a visita-conferência, uma oficina 

do patrimônio ou uma visita adaptada no monumento.

* A tarifa escolar aplica-se aos grupos de 35 alunos, no máximo, acompanhados por 2 adultos acompanhantes.

Tarifa completa

> Arco do Triunfo
> Abadia do Mont-Saint-Michel 30 €

> Categoria 1 - Categoria 2 30 €

> Categoria 3 - Categoria 4 20 €



Oferta COMPLEMENTAR
> Novidade! 

Visita Prestígio
"Uma selecção de monumentos abre-lhe as portas fora 
dos horários de abertura, de manhã ou à tarde, para viver 
um momento excepcional: em Paris e na região Île-de-France, 
o Panteão, a Conciergerie, o Castelo de Vincennes, o Castelo 
de Maisons, o Castelo de Rambouillet, a Villa Savoye, o Castelo 
de Pierrefonds – na Normandia, a Abadia do Mont-Saint-Michel 
– na região de Val de Loire, o Castelo de Azay-le-Rideau, 
o Castelo de Angers – na região PACA, a Abadia de Thoronet, 
a Abadia de Montmajour, o sítio arqueológico de Glanum!

São-lhe propostos 2 tipos de visitas privilegiadas:
> uma visita privilégio com pequeno-almoço bufete: 

chá, chocolate, café, sumo de frutas, vienenses...
> uma visita privilégio com uma taça de champanhe acompanhada

por miniaturas.

Não hesite em pedi-la para: 
developpement@monuments-nationaux.fr

Villa Savoye (Ile-de-France)

Castelo de Maisons (Maisons-Laffitte)

> Aluguer de salas
Os monumentos nacionais propõem-lhe alugar os seus espaços para realizar eventos num cenário
memorável. Propomos-lhe um conjunto único de locais patrimoniais de prestígio (castelos, abadias,
fortalezas, jardins…), para organizar todos os seus eventos: jantares, cocktails, recepções de
casamento, espectáculos e concertos, conferências e seminários, manifestações culturais…
Decerto apreciará o nosso vasto leque de possibilidades de acolhimento, que podem variar de 50 a
2000 pessoas, consoante os locais e os espaços.
Foi editada uma brochura específica. Não hesite em pedi-la para
developpement@monuments-nationaux.fr. Será enviada gratuitamente por simples pedido.



I N T R O D U Ç Ã O  >  O F E R T A  C O M P L E M E N T A R

> Rodagens e filmagens
O Centro dos Monumentos Nacionais abre igualmente as portas
dos seus monumentos aos profissionais da imagem (cinema,
televisão, fotografia). De “La Grande Illusion” de Jean Renoir
ao “Da Vinci Code” de Ron Howard, o Centro dos
Monumentos Nacionais mantém uma longa e constante tradição
de abertura dos seus monumentos aos profissionais da imagem. 

Um grande número de cineastas escolheu como décors os
monumentos nacionais: Sofia Coppola para “Marie-Antoinette”
no Castelo de Champs-sur-Marne; Josée Dayan para “Les Rois
maudits” no Castelo de Pierrefonds; “Le Destin”
de Youssef Chahine, Palma de Ouro em Cannes em 1997, 
no Castelo e nas muralhas da cidade de Carcassonne; 
“O Homem da Máscara de Ferro” de Randall Wallace 
no Castelo de Pierrefonds; “Entrevista com um vampiro”
de Neil Jordan no domínio nacional do Palais-Royal.

> 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-loja
das Torre de Aigues-Mortes. 
Uma grande parte do espaço é, agora, consagrada às crianças
(jogos, livros…), mas os adultos também podem encontrar 
um vasto conjunto de opções.

Livraria-loja das Torres e Muralhas de Aigues-Mortes 
(Languedoc-Roussillon)

Castelo de Pierrefonds (Picardía)
Rodagem da série “Merlin” - BBC

Nick Briggs©2010 Shine Limited. Licensed by Fremantle


