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ARCO DO TRIUNFO
Uma vista única sobre a Champs-Elysées,
a mais bela avenida do mundo.
Em 1806, Napoleão I ordena a construção do Arco do Triunfo,
em honra da Grande Armada. Inspirado nos arcos antigos,
este monumento emblemático apresenta os nomes ilustres
da nação e acolhe o túmulo do Soldado desconhecido, cuja chama
é acesa todas as noites. No seu terraço, pode ser admirado, de
dia ou à noite, um panorama único da Champs-Elysées.

ACESSO

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto

De 1 de Abril a 30 de Setembro: das 10h às 23h
De 1 de Outubro a 31 de Março: das 10h às 22h30
A bilheteira fecha 45 min antes da hora de encerramento.
Fechado

1 de Janeiro, 1 de Maio, 8 de Maio de manhã, 14 de Julho
de manhã, 11 de Novembro de manhã e 25 de Dezembro
Acessibilidade

Número de andares a visitar: 3 (284 degraus)
Ascensor-elevador e rampas de circulação destinadas
às pessoas com mobilidade reduzida

SERVIÇOS
 ossibilidade de descansar durante a visita
P
Banheiros
Loja
Estacionamento para ônibus (avenida de Ternes,
praça da Concórdia)

Bairro noroeste de Paris
Metro: Charles de Gaulle-Étoile
Linhas 1, 2, 6
RER A: Charles de Gaulle-Étoile

INFORMAÇÕES
ARC DE TRIOMPHE
Place Charles de Gaulle
75008 Paris
Reserva obrigatória
reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr
Ficha de pré-reserva para transferir no nosso site
Internet: www.paris-arc-de-triomphe.fr
Para qualquer outra solicitação:
contact.arcdetriomphe@monuments.nationaux.fr

PARIS ILHA DE FRANÇA
CAMPOS ELÍSEOS / ARCO DO TRIUNFO

VISITAS
Visita livre com folheto impresso

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português,
japonês, chinês, russo, árabe
Mediante reserva: pelo menos 1 mês de antecedência
Duração: 45 min
Visitas guiadas incluidas no preço do bilhete.
Uma visita por dia (horários indicados no site): 45 min
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
Aplicativo de visita gratuita (francês, inglês, italiano, espanhol,
alemão)
Wifi gratuito
Visita escolar

reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr
Informações:
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/Espace-enseignant
Aplicativo de visita gratuita

Terminais de realidade virtual no terraço

TARIFAS 2021
CATEGORIA 1
Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

11 €

E-bilheteria pro
Tarifa normal Adulto

13 €

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

Posto de turismo e de congressos
de Paris - www.parisinfo.com
Comissão regional de turismo
d’Île-de-France - www.visitparisregion.com
Monumentos nacionais nas proximidades:

Sainte-Chapelle
Conciergerie
Panthéon
Hôtel de la Marine
Capela expiatória

ILHA DE FRANÇA
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