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SAINT-DENIS
BASÍLICA CATEDRAL
A última residência dos reis e rainhas de França.
Primeiro exemplo da Arte Gótica, igreja com uma grandiosa
abadia e local de peregrinação muito importante na Idade
Média, a basílica catedral de Saint-Denis tem o seu destino
ligado ao da realeza do país, pois tornou-se local de sepultura
dos reis e rainhas de França. Abriga, nos nossos dias, mais de
setenta monumentos funerários esculpidos, entre os quais os de
Dagobert, Francisco I, Catarina de Médicise inclusive Luís XVI.

ACESSO

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto

De 1 de Abril a 30 de Setembro:
Segunda a sábado: das 10h às 18h15
Domingo: das 12h à 18h15
De 1 de Outubro a 31 de Março:
Segunda a sábado: das 10h às 17h15
Domingo: das 12h às 17h15
A bilheteira fecha 30 min antes da hora de encerramento.
Fechado

Porta da Chapelle, tomar A1, saída n°2
Saint-Denis Centre, direção Centre ville,
em seguida “parking basilique”
Metro linha 13, estação Basilique Saint-Denis,
a 100 metros do monumento

1 de Janeiro, 1 de Maio, 25 de Dezembro e durante certas
cerimônias religiosas

INFORMAÇÕES

Acessibilidade

Rampa de acesso, elevador na cripta
Sítio com marca registrada Turismo et Deficiência

SERVIÇOS
Banheiros
Estacionamento para ônibus 100 m, centro pedestre da
cidade, (rue de la légion d’honneur)

BASILIQUE CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS
1, rue de la Légion d’honneur - 93200 Saint-Denis
Mediante reserva : 1 mês de antecedência
(grupos)
tel: (33) (0)1 49 21 14 83
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr
www.saint-denis-basilique.fr

PARIS ILHA DE FRANÇA
SAINT-DENIS / BASÍLICA CATEDRAL DE SAINT-DENIS

VISITAS
Visita livre com folheto impresso

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, português, japonês,
chinês, russo, polonês, holandês, tcheco
Duração: 1h

TARIFAS 2020
CATEGORIA 3

Visita com audioguia
(sujeito à disponibilidade)

Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol
vídeo guia em linguagem gestual
Duração: 1h15

E-bilheteria pro

Visita-conferência

francês, inglês
Mediante reserva:
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Duração: 1h30
Filme audiovisual (áudio comentado em francês, inglês,

espanhol)
Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,

fora dos horários de abertura
Programação cultural: concertos, exposições, conferências…

7,5 €

Tarifa normal Adulto

9,5 €

Bilhete duplo: Saint-Denis Basilica
Catedral e Panthéon
Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

13 €

Tarifa normal Adulto

16 €

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 no território da União Europeia)
* fora de grupos escolares

Suplemento:

Visita com audioguia 3 e por pessoa

CONTACTOS ÚTEIS
Comissão Regional de Turismo
da Île-de-France

www.visitparisregion.com

tel.: (33) (0)1 55 87 08 70
www.tourisme-plainecommune-paris.com
Comissão regional de turismo de
Seine-Saint-Denis

tel.: (33) (0)1 49 15 98 98
www.tourisme93.com
Monumentos nacionais nas proximidades:

Capela expiatória
Arco do Triunfo
Sainte-Chapelle
Conciergerie

ILHA DE FRANÇA
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