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ABADIA DO THORONET
No coração de um ambiente arborizado, uma abadia cisterciense admirável,
célèbre por sua acústica excepcional e pela pureza de sua arquitetura.
Construída no final do século XII, a abadia de Thoronet é uma
das “três irmãs provençais” (Thoronet - Senanque - Silvacane).
É também uma das mais belas obras da arquitetura cisterciense.
O conjunto do mosteiro exprime a simplicidade e o rigor
inspirados por São Bernardo.

ACESSO

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto

De 1 de Abril a 30 de Setembro: das 10h às 18h30
De 1 de Outubro a 31 de Março: das 10h às 13h
et das 14h às 17h
Fechado

1 de Janeiro, 1 de Maio, 1 de Novembro, 11 de Novembro
e 25 de Dezembro

SERVIÇOS
Possibilidade de descansar durante a visita e no jardim
Banheiros
Loja
Restauração rápida no local (de Abril a Setembro)
Estacionamento de ônibus a 80 m
Locação de espaços

A norte e próximo do eixo Cannes /
Aix-en-Provence, 30 km a sudoeste de Draguignan
De Cannes ou de Aix-en-Provence: A8,
saída Le Luc-Le Cannet des Maures, seguir D17

INFORMAÇÕES
ABBAYE DU THORONET
83340 Le Thoronet
tel.: (33) (0)4 94 60 43 96
fax: (33) (0)4 94 60 43 94
Locação de espaços
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr
damien.marino@monuments-nationaux.fr
www.le-thoronet.fr

SUDESTE
PACA / ABADIA DO THORONET

VISITAS
Visita livre com folheto impresso

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, japonês
Duração: 1h
Visita com audioguia

francês, inglês, alemão, italiano
Duração: 1h30
Visita guiada e temática “As mulheres na Idade Média”,
“São Bernardo e a ordem do templo”, “A música sacra”,
“O grimório de plantas”, “O amor cortês”, “A proporçao
aurea”, “As freiras na idade média”

francês
Mediante reserva para grupos
Duração: 1h
Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,

fora dos horários de abertura
Mediante solicitação
tel.: (33) (0)4 94 60 43 95 - tel.: (33) (0)4 94 60 45 91
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

TARIFAS 2022
CATEGORIA 4
Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

E-bilheteria pro
Tarifa normal Adulto

8€

Bilhete duplo: Abadia do Thoronet
e Claustro de la catedral de Fréjus
Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

9€

Tarifa normal Adulto

11 €

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 € para I pessoa

CONTACTOS ÚTEIS
tel.: (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com
Comissão de iniciativa de Thoronet

tel.: (33) (0)4 94 60 10 94
VisitVar

tel.: (33) (0)4 94 18 59 80
www.visitvar.fr
Monumento nacionais nas proximidades:

40 km - Claustro de la catedral de Fréjus

SUDESTE
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Comissão regional de turismo
de PACA - Maison de la Région

