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CARCASSONNE
CASTELO E MURALHAS

Uma experiência única na maior fortaleza cercada de muralhas da França.
Ocupada desde o século VI aC, Carcassonne foi uma cidade
romana, fortificada no século IV, antes de se tornar uma cidade
medieval. No século XIII, o poder real dota a cidade com
uma segunda linha de muralhas, aumenta o castelo e constrói
uma muralha em seu entorno. Restaurada por Viollet-le-Duc
no século XIX, a cidade é testemunho de 1000 anos de
arquitectura militar e de 2500 anos de história. Assista a um
filme de 12 minutos que combina 3D e tomadas reais; percorra
os caminhos de ronda, as ameias e as muralhas. Percorra as
muralhas e desfrute de uma vista excepcional sobre os Pirenéus,
a Montanha negra e a planície do Lauragais.

ACESSO

Novidade!

-
Exposição “Ellipse, imersão digital”: viva uma experiência
em grande formato e descubra a cidadela como jamais a viu.
Todos os dias : das 10h às 15h30.
- Novo espetáculo noturno itinerante
Inscrita ao Patrimônio Mundial da UNESCO.

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto

Abril a Setembro: das 10h às 18h30
Outubro a Março: das 9h30 às 17h
A bilheteira fecha 45 min antes da hora de encerramento.
Fechado

1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro
Acessibilidade

Número de andares a visitar: 2
Muralha oeste parcialmente acessível, mediante solicitação
Maquete tátil no 1° andar
Folheto FALC (fácil de ler e compreender)

SERVIÇOS
Possibilidade de descansar durante a visita ao interior
Banheiros
Livrarias-lojas
Estacionamento de ônibus a 200 m, pago e com guarda
 ocação de espaços: capacidade de 99 à 200 pessoas
L
sentadas e de 99 à 500 pessoas em pé

E ixo Toulouse / Perpignan ou Montpellier,
50 km a oeste de Narbonne
De Perpignan, Narbonne, Montpellier ou Toulouse:
A61, saída Carcassonne Centre, seguir para cidade
Canal dos dois mares em Bicicleta: 2 km
Porto de Carcassonne: 2 km

INFORMAÇÕES
CHÂTEAU ET REMPARTS
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE
1, rue Viollet-le-Duc - 11000 Carcassonne
Reservas para grupos
tel.: (33) (0)4 68 11 70 76
carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr
www.remparts-carcassonne.fr

SUDOESTE / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
CASTELO E MURALHAS DE CARCASSONNE

VISITAS
Visita livre com folheto impresso dos caminhos
do castelo, museu arqueológico, muralhas,
filme de apresentação

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

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, catalão
Mediante reserva: para os grupos
Duração: 1h30 - 2h
Visita guiada

francês
Mediante reserva
Duração: 45 mn
Visita-conferência

francês, inglês, espanhol
Mediante reserva
Duração: de 1h30 - 2h30
Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,

fora dos horários de abertura

TARIFAS 2022
CATEGORIA 3
Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

7,5 €

E-bilheteria pro
Tarifa normal Adulto

9,5 €

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
Posto de turismo de Carcassonne

Comissão regional de turismo de Aude

tel.: (33) (0)4 68 11 66 00
www.audetourisme.com
 omissão regional de turismo de
C
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tel.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monumentos nacionais nas proximidades:

97 km - Sítio arqueológico de Ensérune
100 km - Fortaleza de Salses

SUDOESTE

Documento não contratual- Setembro 2021

tel.: (33) (0)4 68 10 24 30
www.tourisme-carcassonne.fr

