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CONCIERGERIE
Descubra as extraordinárias salas góticas deste palácio real medieval,
transformado em tribunal revolucionário e prisão de Maria Antonieta.
Do Palais de la Cité (Palácio da Cidade) medieval subsistem
a sala dos Guardas e a imensa sala das Pessoas de Armas,
erigidas no reinado de Felipe o Belo, assim como as cozinhas
edificadas durante o período de João o Bom. Os reis da
França abandonaram o palácio em finais do século XIV para
se instalarem no Louvre e em Vincennes. A atividade judicial
desenvolveu-se neste espaço e as prisões foram construídas.
A Conciergerie tornou-se um dos centros de detenção
durante a Revolução Francesa, com a instalação do tribunal
revolucionário. A sua mais célebre prisioneira foi Maria
Antonieta. Uma capela comemorativa foi instalada na época
da Restauração, no local da sua cela.

ACESSO

Novidades!

- Um percurso atualizado sobre a Revolução,
- Cozinhas totalmente restauradas,
- Uma ferramenta de visita de imersão: o Histopad.
Inscrita ao Patrimônio Mundial da UNESCO.

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto

Das 9h30 às 18h
As bilheteiras fecham 30 min antes da hora de encerramento.
Fechado

1 de Maio e 25 de Dezembro
Acessibilidade

Número de andares a visitar: 2

SERVIÇOS
Possibilidade de descansar durante a visita
Casas de banho
Loja
Parques para autocarros (porta de Bourdonnais,
porta de Suffren, porta de Bercy, Louvre, Beaubourg)
Não é permitido embarque e desembarque na Île de la Cité
Locação de Espaço (reservado para eventos profissionais):
500 a 1200 pessoas

 entro de Paris, Île de la Cité
C
Próximo da Sainte-Chapelle e da catedral
de Notre-Dame-de-Paris
Metro: linha 4, estação Cité,
linhas 1, 7, 11, 14, estação Châtelet
RER B ou C: estação Saint-Michel
Autocarro: Linhas 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96
e Balabus
Estação da bicicleta « Vélib’ » próximas

INFORMAÇÕES
CONCIERGERIE
2, boulevard du Palais - 75001 Paris
Reserva obrigatória
tel.: (33) (0)1 53 40 61 04 ou 60 97
fax: (33) (0)1 53 40 60 96
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
www.paris-conciergerie.fr

PARIS ILHA DE FRANÇA
ÎLE DE LA CITÉ / CONCIERGERIE

VISITAS
Visita livre com folheto impresso

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, português, holandês,
japonês, chinês, russo, polaco
Mediante reserva: pelo menos 1 mês de antecedência
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
Duração: 30 min - 2h
Visita-conferência

francês, inglês, espanhol
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
Visita com Histopad multilingue

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, chinês
Slides históricos

francês, inglês, espanhol
Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,

fora dos horários de abertura
Mediante solicitação em (33) (0)1 53 40 60 92
la.sainte-chapelle@monuments-nationaux.fr

TARIFAS 2019
CATEGORIA 1
 arifas para profissionais de turismo
T
(ou grupos a partir de 20 adultos)
Tarifa reduzida

7€

E-bilheteria pro

@

Tarifa normal Adulto

9€

Bilhete duplo:
- Sainte-Chapelle e Conciergerie
- Torres de Notre-Dame e Conciergerie
 arifas para profissionais de turismo
T
(ou grupos a partir de 20 adultos)
Tarifa reduzida

12 €

Tarifa normal Adulto

15 €

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 Histopad 5 € por pessoa

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

Sainte-Chapelle
Torres da catedral de Notre-Dame
Panthéon
Arco do Triunfo

ILHA DE FRANÇA
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CONTACTOS ÚTEIS

