www.tourisme.monuments-nationaux.fr

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

ACESSO

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto

1 de Maio a 30 de Setembro: das 10h às 18h
1 de Outubro a 30 Março: das 10h às 17h
Última visita: em função dos horários dos barcos;
informações sobre nosso sitio:
www.monuments-nationaux.fr
Horário dos vaivéns, informar-se junto companhias de navegação:
www.chateau-if.fr
Fechado

Segundas, de 1 de Outubro a 30 Março
I de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro e em caso
de tempestade

SERVIÇOS
 estauração rápida de Abril a Outubro
R
Distribuidor automático de bebidas
Casas de banho
Loja
Estacionamento de ônibus a 800 m (Fort Saint-Jean)
Estacionamento para automóveis: Charles de Gaulle,
Hôtel de ville, Estienne d’Orves

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

INFORMAÇÕES
Endereço de correspondência:
CHÂTEAU D’IF
8, rue Glandeves - 13001 Marseille
tel.: (33) (0)4 91 59 02 30
Reservas permanentes
tel.: (33) (0)6 03 06 25 26
resa-if@monuments-nationaux.fr
www.chateau-if.fr

SUDESTE
PACA / CASTELO DE IF

VISITAS
Visita livre com folheto impresso

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonês,
chinês, russo, tcheco, português
Duração: 45 min (1h30 com visita à ilha)
Novidade! aplicativo de visita gatuito em Google Play e Apple

store em francês e inglês
Comentários históricos

francês

TARIFAS 2021
CATEGORIA 5

Exposição permanente:

Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

- sobre o Conte de Monte Cristo e a obra de Alexandre Dumas
- exposição sobre os graffitis
Filme sobre a história do Castelo de If

francês, inglês, russo
Visita privilégio, com ou sem serviço de catering, fora dos

horários de abertura
Mediante reserva, de abril a setembro

5€

E-bilheteria pro
Tarifa normal Adulto

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 no território da União Europeia)
* fora de grupos escolares

Preço da travessia não incluído

CONTACTOS ÚTEIS
Comissão regional de turismo

tel.: (33) (0)4 91 56 47 00
provence-alpes-cotedazur.com
Centro metropolitano do turismo
e dos congressos de Marselha

tel.: (33) (0)8 26 50 05 00
www.marseille-tourisme.com
tel.: (33) (0)4 96 11 03 50
accueil.frioul@rtm.fr
www.lebateau-frioul-if.fr
Compagnies maritimes calanques
et château d’If

tel.: (33) (0)4 91 33 36 79
www.calanques-if.com
Icard maritime

tel.: (33) (0)4 91 333 676
www.marseille-cote-mer.com

SUDESTE
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Le bateau Frioul If

