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SETÚBAL
Geminada com Beauvais desde 1982, Setúbal é uma cidade portuária portuguesa,
localizada no distrito e península com o mesmo nome, a menos de 40 km a sul de Lisboa.
Situada a norte do estuário do Sado, Setúbal cobre 172 km2 e tem o dobro dos
habitantes de Beauvais (121 185 habitantes).
A cidade abriga a notável igreja gótica e manuelina de Jesus de Setúbal dos finais do
século XV. Com um património cultural rico e diversificado que remonta à pré-história,
Setúbal tornou-se uma das mais importantes cidades a visitar em Portugal graças
à lendária hospitalidade dos seus habitantes. A cidade acolhe anualmente o
Festival Internacional de Cinema Festroia. O feriado municipal tem lugar a
15 de setembro.
No início do século XX, Setúbal era um importante centro piscatório de
sardinha em Portugal. Atualmente, o turismo é um importante vetor
de desenvolvimento, essencialmente graças ao Parque Natural da
Arrábida. Abriga uma importante colónia de golfinhos roazes que
vivem na baía do rio Sado.
Há muitas razões para visitar Setúbal. Em primeiro lugar pela sua
gastronomia à base de peixe, e pelo saber-fazer daqueles que a
tornaram famosa. Depois, pelas suas magníficas zonas naturais e
paisagens coloridas, entre o verde da montanha da Arrábida e o azul
da baía do rio Sado.

O Posto de Turismo recebeu a marca nacional
QUALITÉ TOURISMETM de acordo com a abordagem
de qualidade da ADN Tourisme, o parceiro nacional
da marca.
Sempre atentos às suas necessidades, estamos empenhados em:
• Assegurar um acolhimento humano e caloroso
• Ter em conta as opiniões dos nossos clientes e implementar ações corretivas
• Oferecer aos nossos visitantes uma gama completa e adaptada de serviços
• Desenvolver prioritariamente o saber-fazer e a produção locais
• Promover o intercâmbio para que o nosso público tenha a informação de que
necessita em qualquer ponto do território
• Atuar segundo uma abordagem de progresso contínuo

AS 5 BOAS RAZÕES
PARA NOS VISITAR
Aconselhamento
personalizado
Estamos sempre a tentar saber mais sobre si e as
suas necessidades, para que possamos fornecer-lhe
conselhos verdadeiramente únicos que vão ao encontro
das suas expetativas.

Um acolhimento caloroso
O nosso trabalho é estar ao seu serviço, pode
contar connosco para o ajudar e orientar: verificar
a disponibilidade de um hotel, informá-lo sobre as
aberturas de um local específico ou qualquer outro
assunto… Estamos aqui para si.

As nossas sugestões
O Stéphane diz-lhe qual é o seu restaurante favorito
para um jantar romântico, a Laurie guia-o nos
melhores passeios de bicicleta... Aqui partilhamos
os nossos favoritos.

Venha
visitar-nos
1 rue Beauregard - 60000 BEAUVAIS
De outubro a abril: segunda-feira das 14:00
às 18:00 e terça-feira a sábado das 9:30 às
12:30 e das 13:30 às 18:00.
De abril a outubro: segunda-feira das 14:00 às
18:00, terça-feira a sábado das 9:30 às 12:30 e
das 13:30 às 18:00 e aos domingos e feriados,
das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:30.
Não hesite em contactar-nos
por telefone +33 (0)3 44 15 30 30
ou através do e-mail contact@visitbeauvais.fr
Visite-nos em
www.visitbeauvais.fr

Orgulhosos
da nossa certificação

Os nossos produtos locais
Trabalhamos com pequenos produtores e artesãos
locais: mime-se e leve consigo uma pequena lembrança
da nossa loja para casa.

O seu bem-estar,
a nossa prioridade
As nossas instalações estão abertas durante todo o
ano. A Laurie e o Stéphane dão-lhe as boas-vindas de
uma forma amigável e num ambiente caloroso. E que
vista de cortar a respiração do mais alto coro gótico do
mundo. Sentimo-nos bem no posto de turismo.

MERGULHE NA
HISTÓRIA

CATEDRAL
SAINT-PIERRE
A Catedral de Saint-Pierre domina a cidade de Beauvais
pelas suas dimensões prodigiosas: o seu coro gótico do
século XIII, com 48 m de altura, é o mais alto da história.
Único em Beauvais, duas catedrais ainda estão lado a
lado: a antiga catedral conhecida como "la Basse Œuvre"
oferece um precioso testemunho da arquitetura do ano 1000.
Rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Entrada livre • Aberto de 01/04 a 31/10 das 10:00 às 18:15 e
de 01/11 a 31/03 das 10:00 às 12:15 e das 14:00 às 17:15
Fechado 25/12 de manhã e 1 de janeiro
Audioguias em 5 línguas: 4 € Adultos • 1,50 € Crianças
(6 a 15 anos incluídos)

RELÓGIO
ASTRONÓMICO
O relógio astronómico impressiona pela sua altura (12 m) e
pela riqueza de informação que apresenta: estações, marés,
eclipses... Recentemente restaurada, esta obra-prima do
século XIX ganha vida várias vezes por dia, permitindo que
68 autómatos se animem em perfeita sincronia.
Na catedral Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Espetáculo de som e luz de 35 min, de 01/04 a 31/10: 10:30 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 e de 01/11 a
31/03: 10:30 - 11:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30
Adultos: 5 € / -25 anos: 3 € / -16 anos: 1,50 €
Visitas proibidas durante os cultos religiosos

IGREJA
SAINT-ÉTIENNE
Um exemplo notável de transição entre a arquitetura românica
e gótica, a igreja de Saint-Étienne é uma das mais antigas
igrejas de Beauvais. Os vitrais que enfeitam o edifício são
reconhecidos como obras-primas da Renascença. Foram
feitos no século XVI pela família Le Prince, uma dinastia
de mestres vidreiros de Beauvais.
Rue de l’Étamine, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 48 11 60
www.cathedrale-beauvais.fr
Entrada gratuita • Aberto todo o ano das 10:00 às 12:00
e das 14:00 às 17:00
Fechado ao domingo de manhã

MUDO
O MUDO-Musée de l'Oise está alojado no prestigiado
palácio dos Condes-Bispos de Beauvais. Com quase
1000 pinturas, o MUDO apresenta obras do século XIX,
mas também obras da reserva, permitindo aos visitantes
admirar paisagens, retratos, cenas de género, cenas
históricas e naturezas mortas. Exposições temáticas
completam a visita.
1 rue du Musée, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 10 40 50
www.mudo.oise.fr
Entrada livre • Aberto todos os dias das 10:00 às 13:00 e das
14:00 às 18:00
Encerrado na terça-feira e 1 de janeiro, segunda-feira de
Páscoa, 1 de maio, Segunda-feira de Pentecostes, 11 de
novembro e 25 de dezembro.

LE QUADRILATÈRE
Le Quadrilatère oferece um programa de exposições
temporárias que estabelecem uma ligação singular entre
arte e arquitetura ao longo da história e as experiências
mais contemporâneas. Convida-o a experimentar a arte
contemporânea num passeio que integra uma torre das
antigas muralhas, vestígios arqueológicos e revela vistas
únicas sobre a catedral e a cidade.
22 rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 15 67 10
www.culture.beauvais.fr
Entrada livre • de terça-feira a sexta-feira: das 13:00 às
18:00 - sábado e domingo: das 10:00 às 18:00

LE CHÂTEAU
DE TROISSEREUX
Bonito castelo renascentista feito de tijolos e pedras dos
séculos XV e XVI. Visita guiada conduzida pelos proprietários
do castelo: torre alquímica e relógio medieval. Tem um
magnífico parque florestal desenhado por Bernard Palissy
com árvores centenárias e uma reserva ornitológica.
1 rue du Château, 60112 TROISSEREUX
+33 (0)3 44 79 00 00
www.chateau-troissereux.com
De 01/06 a 30/09: todos os dias exceto terça-feira a partir
das 14:00 às 17:00. De 01/04 a 30/09: todos os sábados e
domingos à tarde.
Adultos: parque 5 € / parque + castelo 11 € / parque +
relógio 9 € / parque + castelo + relógio 15 € • Crianças
grátis até aos 10 anos e metade do preço dos 10 aos 14 anos

PASSEIO BUCÓLICO
NO JARDIM
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MALADRERIE
SAINT-LAZARE
Jardim de inspiração medieval, situado num antigo
leprosário do século XIII. Convida ao relaxamento e à
meditação. Inclui várias áreas temáticas: os jardins
contemplativos de Maria e o claustro, o jardim das plantas
simples, a horta, cereais, bagas e videiras.
203 rue de Paris, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 15 67 62
www.maladrerie.fr
Entrada livre • Aberto de 01/04 a 30/09, de terça-feira
a domingo, e feriados das 11:00 às 18:00
Visitas guiadas em alguns domingos às 16:00: 5 €

JARDIM DO PINTOR
ANDRÉ VAN BEEK
Verdadeira paleta ao ar livre, o pintor tira toda a sua
inspiração das dálias, dos nenúfares e das hortênsias.
Será transportado dos canteiros de flores aos lagos de
nenúfares, sempre com os olhos maravilhados. Para
terminar em beleza, faça um desvio pelo atelier: tubos de
cor, tela e pincéis e uma galeria de pinturas esperam por si.
1 rue des Auges, 60650 SAINT-PAUL
+33 (0)3 44 82 20 18
www.andrevanbeek.com
De 01/05 a 30/06 e de 01/09 a 31/10: sexta-feira, domingo,
segunda-feira e feriados: 14:00 - 19:00, sábado: 14:00 -17:00.
Outros dias e o resto do ano por marcação. julho e agosto:
todos os dias das 14:00 às 19:00, sábado: 13:00 -16:00.
Adultos: 7 € • Crianças com menos de 12 anos: grátis

JARDIM DO BRULE
Localizado em Herchies o jardim do Brule é um refúgio
de paz entre lagos, cascatas e centenas de flores. Tem
também um belo pomar, algumas vinhas e uma rica horta
com mais de 200 variedades de tomate.
7 rue Roger Froissart, 60112 HERCHIES
+33 (0)6 07 32 56 33
www.jardindubrule.jimdo.fr
Período de abertura: de 1 de maio a 15 de outubro.
Horário de abertura: das 10:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00.
Adultos: 5 € • Crianças com menos de 12 anos: 2 €

JARDIM
HENRI LE SIDANER
Jardim suspenso no antigo castelo que domina Gerberoy.
4000 m2 de jardins e bosques localizados em vários níveis:
jardim branco, jardim selvagem, terraços de estilo italiano,
jardim amarelo e azul com um Templo do Amor, jardim de
rosas... Visite o atelier-museu do pintor pós-impressionista
por marcação.
Route des remparts, 60380 GERBEROY
+33 (0)6 59 09 36 77
www.lesjardinshenrilesidaner.com
28/04 a 30/09 todos os dias, das 11:00 às 18:00.
Adultos: 6 € • Crianças com menos de 12 anos: grátis

TRADIÇÃO &
SABER-FAZER

MUSEU DA
MADREPÉROLA
E DA TABLETTERIE
Alojado numa fábrica do século XIX, o museu conserva
e encena o artesanato local. Os ofícios de fabricante de
botões e de pequenos objetos com madrepérola (tabletier)
são apresentados. Descobrirá como é fabricado um botão
de madrepérola numa oficina de produção de botões
fielmente reconstruída e ativada por uma máquina a vapor.
51 rue Roger Salengro, 60110 MÉRU
+33 (0)3 44 22 61 74
www.musee-nacre.fr
Aberto todos os dias exceto terça-feira das 14:30 às 18:30.
Fechado a 25/12, 01/01 e na segunda semana de janeiro.
Adultos: 7 € • Crianças: 3,50 € • grátis para crianças com
menos de 5 anos

MUSEU DA AVIAÇÃO
1000 m 2 de área útil, 1000 objetos autênticos, 1600
fotografias e documentos: o museu da aviação testemunha
apaixonadamente a história da aviação e conta a história
dos aviadores no coração da Segunda Guerra Mundial.
Rue des Bruyères, 60430 WARLUIS
+33 (0)3 44 89 28 23
www.museedelaviation-warluis.com
Aberto de Março a 15 de novembro, fins-de-semana
e feriados, das 14:00 às 18:00
Adultos: 6 € • Crianças dos 6 aos 16 anos: 2,50 €

COMBOIO A VAPOR
DO BEAUVAISIS
Partindo da estação de Crèvecœur-le-Grand, pode dar
um passeio histórico e descobrir um comboio a vapor
de antigamente que percorre o campo. Dê um salto ao
passado e sente-se a bordo destas carruagens, que são
classificadas como Monumento Histórico.
16 place de la Gare 60360 CRÈVECŒUR-LE-GRAND
+33 (0)7 68 54 49 70
www.musee-mtvs.com
Aberto de maio a outubro no 1º e 3º Domingo de cada mês às
14:00 / 15:30 / 17:00.
Adultos: 6 € • Crianças até aos 12 anos: 4 € • grátis para
crianças com menos de 4 anos

MOINHO-ESCOVARIA
DE SAINT-FÉLIX
Entre na fábrica e sinta a atmosfera de uma oficina dos
séculos XIX e XX que permaneceu no seu estado original.
Acompanhe as diferentes fases de fabrico de uma escova,
aprecie o saber-fazer, a destreza e a inteligência dos
antigos fabricantes de escovas.
650 rue du Moulin, 60370 SAINT-FÉLIX
+33 (0)6 80 66 13 19
www.moulin-musee-brosserie.fr
Aberto de maio a outubro no 1º e 3º domingo de cada mês
Adultos: 6 € • Crianças dos 6 aos 16 anos: 3 €

MUSEU DA VIDA
AGRÍCOLA E RURAL
DO OISE
Descubra a velha escola agrícola do século XIX e a sua
arquitetura típica do planalto da Picardia. Continue a sua
viagem com a descoberta da vida quotidiana de homens
e mulheres e torne-se aluno, lavadeira, ferreiro ou
agricultor durante algumas horas.
186 rue de Marseille, 60360 HÉTOMESNIL
+33 (0)3 44 46 92 98
www.musee-hetomesnil.fr
Aberto aos fins-de-semana em junho e setembro e todos os
dias em julho e agosto. Horários disponíveis em
www.musee-hetomesnil.fr.
Adultos: 6 € • Crianças com menos de 14 anos: 3 €

DESFRUTE DA NATUREZA

CAMINHADAS
Por entre vales e florestas tranquilas onde se pode apanhar
cogumelos ou narcisos, dependendo da estação do ano,
este é um percurso verde adaptado a toda a família:
desligue-se do tempo num passeio pelos caminhos
pedonais de Beauvais e da sua região.
O posto de turismo propõe-lhe trilhos sinalizados,
alternando entre a descoberta de aldeias tradicionais como
Savignies e a sua ativa e criativa oficina de oleiros, caminhos
por planícies cerealíferas com as cores cintilantes do início
do Verão, caminhos com sombra no meio da floresta como
em Neuville-en-Hez ou ao longo das margens de um rio
bucólico como o Liovette que atravessa Guignecourt.
Curiosidades como um celeiro de dízimo de outrora, os
restos de um castelo, testemunhas do passado, ou mesmo
um lagar monumental: são as belezas que irão pontuar
a sua viagem...
Descarregue os itinerários em www.visitbeauvais.fr

ÁREAS DE PIQUENIQUE
Descubra todos os nossos espaços verdes ajardinados,
perfeitos para um almoço ao ar livre.
• Bailleul-sur-Thérain: lagoas rue de Montreuil
• Beauvais: plano de água do Canada (rue de la Mie au Roy)
Parque Marcel Dassault (211 avenue Marcel Dassault)
Maladrerie Saint-Lazare (203 rue de Paris)
• Bresles: le bélier, terreno arborizado
• La Neuville-en-Hez: junto à floresta municipal, ao longo
da ciclovia
• Le Saulchoy: parque de estacionamento do cemitério /
Argilierre
• Tillé: área de repouso D1001
• Laversines: perto da praça da Câmara Municipal /
Parque Infantil

MERCADOS LOCAIS
DO BEAUVAISIS
Durante a sua estadia, descubra os mercados dos
produtores do nosso território. Ambientes colorido a
não perder:
• Mercado dos sabores de Bresles: última sexta-feira de
cada mês a partir das 16:30, place du Linciau sous la
Halle du plein vent
• Mercado dos produtores de Saint-Paul: todos os
domingos de manhã no Becquet, no mercado coberto
• Mercado dos produtores de Crèvecœur-le-Grand: todos
os domingos de manhã, place de l’hôtel de ville
• Mercado das 4 Estações de Therdonne: 3ª sexta-feira de
cada mês a partir das 16:30
• Mercado de Warluis: todas as quartas-feiras das 16:00
às 19:00

100% LAZER

NO STRESS
Centro de relaxamento de 500 m2 que oferece vários
tratamentos de beleza e descontração num ambiente de
sonho. Hammam, sala quente com bancos aquecidos e
cromoterapia, banheira de hidromassagem gigante, sala
de descanso, e sala de chá esperam por si.
Rue des Filatures, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 04 09 55
www.shopnostress.com
Aberto de segunda a sábado das 10:00 às 20:00.

AQUASPACE
Complexo aquático para toda a família com área desportiva
e poço de mergulho, área de jogo, piscina para os mais
pequenos e escorregas. Sem esquecer a sua área de
balneoterapia para relaxar e as suas áreas exteriores com
praia e relvado no Verão.
Rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 15 67 80
www.aquaspace.fr
Adultos: 5,40 € • Crianças: 3,70 € • espaço bem-estar
(+18 anos): 10,70 €

PISTA DE GELO
1500 m2 de pista de gelo localizada no coração do Parque
Marcel Dassault. Local ideal para se divertir com a família
ou amigos.
7 rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 81 72 76
www.lespatinoiresmodernes.fr
Horários disponíveis no website.

CARIWOOD
Parque de lazer que oferece 12 percursos de aventura no
topo de árvores de altura e dificuldade crescentes, uma
área de paintball de 4000 m2 com 3 campos e 3 atmosferas
diferentes e um jogo Investi’game, jogo de exploração e
de resolução de enigmas.
Chemin du Plouy, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)6 80 98 26 83
www.cariwood.fr
Aberto de abril a novembro nos fins de semana e feriados
e 7 dias por semana durante as férias escolares.
Horários e tarifas disponíveis em www.cariwood.fr

SPEEDPARK
Complexo de lazer indoor incluindo uma pista de karting
com ponte e túnel, 24 pistas de bowling, um lasergame,
15 bilhares e um espaço dedicados aos videojogos e arcadas.
No local 2 restaurantes: Le Memphis e le Comptoir Italien.
Rue Fernand Sastre - Zone de la Marette, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 49 99 62
www.speedpark.com
Todas as tarifas e horários em www.speedpark.fr.
Aberto durante todo o ano.

PARQUE SAINT PAUL
Situado num parque no meio da natureza, venha com a
família ou amigos para desfrutar das suas 44 atrações
para pequenos e graúdos. 2 espetáculos ao vivo estão
programados e dentro do parque encontrará áreas de
piquenique, espaços verdes, um lago de 3 hectares, bem
como 5 restaurantes com especialidades doces e salgadas.

PLANO DE ÁGUA
DO CANADA
Base de lazer de 45 hectares com zona de natação,
passeio, ciclovias, rosalie (carrinho a pedais), atividades
aquáticas e desportivas, ciclismo de montanha com 294
km de caminhos sinalizados em redor do local e atividades
desportivas de Verão, tais como voleibol, praia ou petanca
em julho e agosto. É o ponto de encontro para todos aqueles
que se querem divertir e exercitar em total segurança.
147 rue la Mie au Roy, 60000 BEAUVAIS
+33 (0)3 44 06 92 90
www.plandeaucanada.fr
Os horários de abertura variam de acordo com a estação do
ano. Entrada para a base e estacionamento gratuitos.

RD 931, 60650 SAINT-PAUL
+33 (0)3 44 82 20 16
www.parcsaintpaul.fr
Aberto de 04/04 a 01/11
Horários e tarifas disponíveis em www.parcsaintpaul.fr
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PARTILHE ASAS SUAS MAIS BELAS
FOTOS E DEIXE O SEU COMENTÁRIO
Siga todas as notícias de Beauvais e do Beauvaisis nas nossas redes
sociais e partilhe as suas mais belas imagens no Instagram com o
#visitbeauvais.
Gostou ? Então diga-o a toda a gente e deixe-nos o seu comentário,
uma opinião ou até uma boa nota. Demorará apenas alguns minutos.

Me escan

eie !

*

DE REDUÇÃO
Válido para o espetáculo do relógio astronómico.
Apelido: ....................................................................

Nome: .....................................................................

Endereço de correio eletrónico: ......................................................................................................................
*Oferta válida na apresentação deste cupão no quiosque da catedral - Oferta da Associação da Catedral de Beauvais e do Posto de Turismo
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