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O SÍTIO DA PONT DU GARD

UM DESTINO PATRIMÓNIO MUNDIAL ENVOLVIDO POR UM 
CENÁRIO NATURAL GRANDE SÍTIO DE FRANÇA®

3

Construída em apenas 5 anos, esta obra-prima humana 
de dimensões colossais e com uma arquitetura de exceção 
permitiu aos habitantes da cidade de Nîmes dispor de 
água corrente durante cerca de 5 séculos, permitindo fazer 
de Nemausus uma vila prestigiosa resplandecendo sobre 
todo o sul de França. 

O Sítio da Pont du Gard é um lugar calmo e repousante que 
encerra páginas de história que remontam à Pré-História. 
O gigante de pedra (360 m de comprimento, 50 m de 
altura, distribuídos por 3 níveis) encontra-se assente sobre 
uma paisagem verdejante classificada como « Grande Sítio 
de França® » desde 2004. 

Depois de se ter deixado seduzir pela sua estética 
fascinante, o visitante poderá satisfazer a sua curiosidade 
e compreender a proeza técnica que representa a sua 
construção, bem como o quadro da civilização romana 
que lhe deu vida. 

Espaços de descobertas no interior e ao ar livre contam 
a história do monumento, dos aquedutos romanos e da 
paisagem na qual surgiu há mais de 2000 anos.

Entre visita ao monumento, seguimento dos percursos de 
interpretação e dos passeios ao ar livre, os piqueniques 
à beira da água, o sítio da Pont du Gard oferece hoje aos 
seus visitantes um leque de atividades que cada um pode 
saborear ao seu próprio ritmo. 

A Pont du Gard, idealmente situada na bacia do 
Mediterrâneo, é um destino turístico do Sul de França. A 1 
hora do mar, 21 km de Avignon e 23 km de Nîmes, (2h50 
de Paris em TGV), ela beneficia dessa arte de viver solar que 
caracteriza estes territórios meridionais, departamento 
e região, impregnada até na sua saborosa cozinha das 
cores e dos aromas do garrigue: vinhas, oliveiras, tomilho, 
alecrim …

Um dos mais belos monumentos do mundo encontra-se em França, no departamento do Gard, a 20 km de 
Avignon e 23 km de Nîmes. 

A Pont du Gard é a mais alta ponte-aqueduto construída sob o império romano há 2000 anos.
O seu valor e estado de conservação valeram-lhe a inscrição na prestigiada lista do Património Mundial 
da UNESCO em 1985.
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• O Pont du Gard, senhor das terras

Monumento de exceção, o  Pont  du  Gard  é o elemento 
essencial de um aqueduto antigo concebido pelos 
Romanos por voltar do ano 50 depois de J.-C. para levar 
água em grande quantidade para a cidade de Nîmes. 

A água era retirada na fonte do rio Eure, junto da cidade de 
Uzès. Seguia um canal de 50 km de comprimento com um 
declive médio de 24 cm por quilômetro apoiando-se no 
relevo natural para escoar até Nîmes.

Com uma altura de 48 m, um comprimento de 490 m em 
sua origem, a ponte possui um arco central que passa 
por cima do rio Gardon de uma largura de 24,50 m, um 
dos maiores arcos construídos nessa época. Formado de 
3 pontes sobrepostas constituídas respectivamente de 6, 
11 e 35 arcos, esta obra é o testemunho de um formidável 
domínio das técnicas pelos engenheiros romanos. 

Do conjunto do traçado do aqueduto subsistem hoje 
alguns vestígios, o Pont du Gard, praticamente intacto, 
sendo ele o mais prestigioso. 

Em 1840, o Pont du Gard figura na primeira lista dos 
monumentos históricos franceses tombados, estabelecida 
por Prosper Mérimée.

Em 1985, é classificado no Patrimônio mundial pela 
UNESCO a título da engenharia criado humana, como a 
grande Muralha da China ou o Taj Mahal.

Admirado ao longo do tempo por visitantes do mundo 
inteiro, o Pont  du  Gard se inscreve no espaço natural 
admirável, paisagem mediterrânea autêntica, esta 
classificada a título da lei de 1930.

O PONT DU GARD, AS MARCAS GRANDES

Construção da 
Pont du Gard

Classificação da 
Pont du Gard na 
primeira lista dos 
monumentos 
históricos

1ª classificação do 
sítio em termos 
ambientais 
(lei de 1930)

Inclusão na Lista 
do Património 
Mundial da 
UNESCO

Operação de 
proteção e 
valorização 
do Sítio da 
Pont du Gard

Obtenção do 
galardão « Grande 
Sítio de França »

50 d.C. 1840 1973 1985 2000 2004 - 2010
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• A água, a pedra e o sol: um santuário com 165 ha de paisagem natural

Uma história muito longa une o homem e a natureza no Sítio da Pont du Gard. Antigamente « terra fonte de alimento » de 
populações que dependiam da caça, da pesca e das colheitas, cuja presença é atestada pelas escavações das grutas pré-
históricas, a natureza em redor do Aqueduto é, desde essa época, modelada pelo homem.

UM MONUMENTO NA NATUREZA

• Uma paisagem mediterrânica viva

A proximidade de um rio (o Gardon), favorece a presença de uma fauna específica que, frequentemente, aí se reproduz. O 
Castor e o Guarda-rios são disso dois exemplos. Alguns visitantes privilegiados observarão o voo poderoso da Águia de 
Bonelli que sobrevoa os desfiladeiros do Gardon.

A proximidade de um rio (o Gardon), favorece a presença de uma fauna específica que, frequentemente, aí se reproduz. 
O Castor e o Guarda-rios são disso dois exemplos. Alguns visitantes privilegiados observarão o voo poderoso da Águia de 
Bonelli que sobrevoa os desfiladeiros do Gardon.

Altos garrigues, baixos garrigues são característicos do local: azinheira, pistácia, carvalhos, alecrim, tomilho são as principais 
essências do mesmo.

O Sítio da Pont du Gard, detentor do Galardão Grande Sítio de França®
O Sítio da Pont du Gard é o primeiro sítio francês a ter recebido o Galardão « GRANDE SÍTIO DE FRANÇA® », em 2004, entregue 
pelo Ministério da Écologia e do Desenvolvimento Sustentável. Este Galardão será renovado em 2010. Este reconhecimento 
incarna e certifica a política de qualidade e gestão sustentável levada a cabo pela administração pública, conciliando 
acolhimento turístico, vida local e proteção do espaço natural. São 10 os sítios que detêm este precioso galardão em França.
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MuseuCinema

Ludo

OS ESPAÇOS CULTURAIS

O ordenamento do sítio propõe Espaços de Descoberta permanentes, no interior ou no exterior, sobre a 
história do Lugar.  

Os grandes temas, desenvolvidos nos Espaços de Descoberta, incluem :

• A arte de viver romana
• O domínio da água
• A história do aqueduto antigo e de Nîmes
• A construção da Pont du Gard

• A pedreira antiga e suas técnicas, o trabalho da pedra
• A arqueologia
• A observação da natureza
• A paisagem mediterrânica

Um percurso de 
descoberta ao ar 
livre numa paisagem 
mediterrânica 
reencontrada.

Um museu sobre a 
história do aqueduto 
de Uzès, em Nîmes, e 
a civilização romana 
da cidade e da água.

Um espaço lúdico 
destinado às crianças 
dos 5 aos 12 anos.

As mais belas imagens 
da Pont du Gard.

Exposições artísticas 
ou cultura científica 
relacionadas com os 
temas do sítio.

Espaços de Descoberta Memórias do Garrigue 
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Os visitantes que fazem escala na Pont du 
Gard podem, hoje, mergulhar na História 
romana com O Museu, que conta, em 2400 
m 2 de percursos multimédia, a história do 
aqueduto romano de Nîmes e da pont du 
Gard.

O leque completo dos suportes museológicos é 
implementado para contar essa epopeia: representações à 
escala 1, maquetes, manipulações, artefactos, cartografia, 
espetáculos de imagens multi-ecrãs, programas vídeo, 
teatro sonoro...

O Museu convida à descoberta de uma obra de arte cuja 
construção, no século I da nossa era, é um testemunho, 
simultaneamente, de conhecimentos técnicos e 

arquitetónicos notáveis, e de uma civilização da cidade e 
da água com usos múltiplos e refinados.

Três sequências ritmam o percurso de descoberta : 

• a civilização galo-romana da cidade e da água,  o porquê 
da construção de uma tal obra de génio civil: o poder da 
água e o poder sobre a água; a água, símbolo último da 
cidade; a civilização da cidade vista através dos usos da 
água ;

• o estaleiro de construção da Pont du Gard : o projeto, 
os ofícios, os materiais, o traçado, o trabalho da pedra, o 
traçado do aqueduto, o funcionamento ;

• a Pont du Gard através dos séculos e suas representações.

HISTÓRIA E NATUREZA ENCONTRAM-SE NA PONT DU GARD

À 400 metros do monumento existem 4000 m² de espaços museológicos :
Museu, Cinema e Ludo são um convite à viagem pela descoberta da vida na Nîmes romana, o lugar que 
aí ocupava a água, as técnicas utilizadas para edificar pontes e aquedutos. Ela constitui uma ilustração 
da grande modernidade da civilização que criou os aquedutos.

• O MUSÉU, para entrar na História da Pont du Gard

Informações de caráter prático :
Duração : De 1h a 3h

Multilinguismo : Francês, inglês, alemão, espanhol
Local : Margem esquerda interior
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Uma exposição a céu aberto que o fará 
viajar através da história da agricultura, 
do território local e dos vestígios do 
aqueduto romano. 
Através 15 hectares de parcelas 
agrícolas restauradas, Memórias  de  

Numa sala com 300 lugares, dos quais 6 
são reservados às pessoas portadoras de 
deficiência, um filme documentário projetado 
em cinemascope num ecrã de 45 m², com 

som Dolby Stereo, dá as informações principais para a 
compreensão da história da Pont du Gard, apoiando-se em 
imagens muito belas do monumento.

• CINEMA, para descobrir a Pont du Gard de ângulos de visão inéditos

Garriga é um circuito de 1,4  km  que permite a descoberta 
da paisagem mediterrânea. Para completar a visita, um 
livro de acompanhamento está disponível. Constitui quer 
seja um guia e uma fonte de informações sobre a garriga, 
sua agricultura, seu clima típico ou ainda a evolução de 
suas paisagens.

• « MÉMÓRIAS DO GARRIGUE », penetrar no coração da natureza mediterrânica

Informações de caráter prático :
Multilinguismo : Francês, inglês, alemão

Local : Margem esquerda exterior
Duração : De 1 h a 3 h

Informações de caráter prático :
Duração da sessão : As sessões alternam em versão francesa e inglesa

Local : Margem esquerda interior
Sessões : Todos os dias

Ludo é um universo lúdico de 600  m²  de 
vocação pedagógica destinado aos  jovens 
dos 5 aos 12 anos. Os jovens visitantes são 
convidados para diferentes percursos de 
descoberta e de jogos. Neste espaço, a criança 
é atriz da sua visita. Ela manipula, experimenta, 
descobre. Ela aprende enquanto se diverte. 

São 4 os temas desenvolvidos neste espaço :

« Viajar no passado » : a partir de jogos de papéis, a 
criança torna-se um aluno galo-romano, um vendedor 
de legumes, um carregador de água, … ela faz como as 
gentes da época, os Galo-romanos

« Domesticar a água » : desde sempre a água é um 

elemento essencial à vida. São propostas manipulações 
para aprender a dominar a água e a sentir as dificuldades 
encontradas aquando da conceção e da construção de 
obras hidráulicas, tais como um aqueduto ;

« Investigar os vestígios do passado » : a criança torna-
se um pequeno arqueólogo que vai prospectar, escavar e 
estudar os vestígios do passado ;

« Observar  a  natureza » : aprender a reconhecer e a 
respeitar o meio ambiente, descobrir os verdadeiros 
habitantes do sítio : vegetais, animais … ;

Ludo destina-se, igualmente, aos jovens em período 
escolar com os seus professores, no quadro de saídas 
pedagógicas e de aulas de descoberta.

• LUDO, para as crianças dos 5 aos 12 anos

Informações de caráter prático :
Duração da visita : 50 min. para os grupos escolares, ilimitada para as famílias

Multilinguismo : Francês, inglês, alemão, espanhol
Local : Margem esquerda interior
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PERCURSOS HISTÓRICOS EM PLENA NATUREZA

Se a Pont du Gard constitui o mais prestigioso vestígio do aqueduto antigo de Nîmes, não é, ainda assim, o único. Os 50 km 
do aqueduto são assinalados por obras: pontes, pontões, túneis, necessários para vencer o relevo acidentado de Uzès, em 
Nîmes. 

No sítio, várias obras são acessíveis por trilhos ligeiramente balizados. (Ver esquema).
O visitante pode, assim, caminhar num sítio inteiramente pedonal e reabilitado. Ele dispõe de mais de 7 km de percursos e 
trilhos à descoberta dos vestígios do aqueduto e da sua paisagem.

• Os vestígios do aqueduto antigo de Nîmes

Após o restauro e a securização dos acessos, a canalização do aqueduto, situada no 3º andar da ponte, a 48 m de altura, 
encontra-se novamente aberta ao público. A sua travessia faz-se na companhia de um guia. Débito, leitura das formações, 
estanquicidade do caminho da água já não constituem um mistério. 

São organizadas várias visitas guiadas para o grande público durante o Verão, ou durante todo o ano para os grupos.

• No coração da canalização
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UM DESTINO DE RELAXAMENTO E LAZER

Para o maior conforto dos amantes das margens de rio, nas praias do Gardon, a 30 m da ponte, uma instalação cenografada 
efémera, composta por 60 jangadas de madeira à sombra que são colocadas à disposição dos visitantes do sítio.

• Restauração
O restaurante « Les Terrasses » propõe-lhe a degustação de uma cozinha inspirada nas tendências mediterrânicas, com 
uma vista fantástica para o monumento.

Pequena restauração : a oferta de restauração adaptada a um público essencialmente familiar propõe uma gama snack, loja 
de sandes nas margens direita e esquerda. 

Em pleno Verão, são propostos no sítio gelados e bebidas frescas. 

Na margem esquerda, uma esplanada com sombra, instalada no pátio de um velho moinho do século XIX, permite aos 
visitantes dessedentarem-se num quadro autêntico e mágico.

• Os « Encontros no rio » de meados de junho a meados de agosto

Além da descoberta do monumento, dos novos espaços culturais, o visitante pode entregar-se aos 
prazeres campestres no garrigue e à beira da água: piquenique, passeio, canoagem, banho …

Para desfrutar do sol do Mediterrâneo à sombra dos plátanos e à beira da água :

• Recordações, decoração, livraria e sabores regionais
Para complementar a sua visita, levar uma recordação do sítio ou do Sul de França, há lojas à disposição dos visitantes nas 
margens direita e esquerda. As artes da mesa e os sabores regionais estão representados. Os amantes do sul aí encontrarão 
mel, azeite e vinhos, bem como iguarias salgadas e doces. Para acompanhar estas delícias, há cerâmica, porcelana, peças em 
vidro e acessórios que ilustram os ofícios artísticos da região.

• Serviços extra
O sítio oferece ao público todos os serviços que lhe permitem usufruir da sua visita com total serenidade: zonas para 
estacionamento vigiadas, sanitários, disponibilização de cadeiras de rodas, enfermaria, caixa multibanco, caixa de correio …
O sítio é multilingue e acessível às pessoas portadoras de deficiência.
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OS ENCONTROS ANUAIS DO SÍTIO

A dimensão de “organização de eventos” é uma componente essencial do Sítio da Pont du Gard. Os 
princípios da programação são a inscrição deste sítio como um lugar vivo de memória e de criação artística.

Ao longo do ano, o sítio vive em função de acontecimentos culturais de relevo e recorrentes :

Os princípios da programação cultural e dos acontecimentos artísticos são :

• Acontecimentos inéditos num sítio excecional
• Uma tendência para o ecletismo, à imagem da diversidade dos públicos do sítio

• A generosidade das tarifas muito acessíveis
• A universalidade à imagem, incluído na Lista do Património Mundial

O estabelecimento público da Pont du Gard, no quadro da sua programação cultural, produz ou co-produz exposições 
temporárias relacionadas com as temáticas do sítio « a água, o homem e a pedra num meio mediterrânico ». As exposições 
temporárias são acompanhadas por um rico programa de animações e atividades: conferências-debate, encontros, projeção 
de filmes e ateliês.

• As Exposições temporárias, científicas ou artísticas

• « Garrigue em festa » em abril
O acontecimento campestre da Primavera 
A dois passos da Ponte, no espaço natural « MÉMÓRIAS DO 
GARRIGUE », uma grande festa campestre convida todos 
os visitantes do sítio, pequenos e grandes, a celebrar o 
regresso da Primavera. Ateliês naturalistas, descoberta dos 
sabores do garrigue e intervenções artísticas (teatro de 
rua, música, circo) encantam campos, florestas e pradarias 
de « MÉMÓRIAS DO GARRIGUE ».

• « O Verão na Pont du Gard  »
De junho a agosto
Todos os anos, o Sítio da Pont du Gard convida artistas a 
exibirem-se perto do monumento durante o Verão  (Carl 
Cox, De La Soul ...). Desde 2011, um festival de músicas 
atuais, « LIVES AU PONT », com uma programação de 
grande qualidade, atrai mais de 20.000 pessoas.

• A Iluminação arquitetónica 
Todo o Verão
Todos os Verões, ao cair da noite, o monumento fica 
enfeitado com mil luzes para oferecer ao visitante da noite 
um momento de magia e de contemplação. Um trabalho 
todo em perspetivas de luzes e cores.
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Um autêntico terreno de descobertas e de aprendizagem, 
o sítio permite aprender, compreender, divertir-se e relaxar. 
São estes os eixos propostos pelo serviço educativo, no 
quadro das atividades escolares ou extracurriculares. Da 
simples visita escolar à realização de um projeto a longo 

prazo, o docente encontra um leque de fórmulas que 
permitem enriquecer a visita. Esta oferta de acolhimento 
específico é baseada na riqueza das temáticas do sítio e 
das suas potencialidades pedagógicas: a história, o meio 
ambiente, a arqueologia, a civilização romana …

• Um autêntico destino para os jovens e crianças em idade escolar

ACOLHIMENTO DOS GRUPOS

Para o receber, um pólo de reservas virado para a área 
internacional, associado a uma grande experiência, 
permite a milhares de grupos do mundo inteiro vir todos 
os anos visitar este sítio Património Mundial. Um grupo 
de profissionais aconselha e elabora as fórmulas que se 

adaptarão às necessidades dos profissionais do turismo. 
São propostas várias fórmulas, de modo a responder 
perfeitamente ao conjunto das solicitações e a permitir 
aos visitantes descobrir, de maneira privilegiada, este 
célebre monumento.

• Grupos de adultos

• Turismo de negócios / Seminários & Congressos
O Sítio da Pont du Gard oferece às empresas todos os 
equipamentos e facilidades para a organização, num lugar 
prestigiado e único, das suas manifestações: congressos, 
convenções, assembleias gerais, seminários ou incentivos. 

O Centro de Congressos acolhe, durante todo o ano, 
empresas francesas e internacionais. Auditórios (300 
lugares com régies integradas), salas de reunião equipadas 

com ecrãs plasma, salas de conferências plenárias, de sub-
comissões, restaurante já acolheram várias centenas de 
eventos importantes. 

Voltado para o monumento, o restaurante Les Terrasses, 
inteiramente renovado, garante uma capacidade de 
acolhimento até 400 pessoas, das quais 220 no interior.

Serviços extra para os grupos :
• restauração gratuita para os motoristas (mediante apresentação da reserva do grupo)
• acolhimento personalizado e entradas sem fila de espera para grupos

Informações de caráter prático :
Contacto do serviço de reservas para grupos : + 33 (0)4 66 37 50 14 

Turismo de negócios : Estelle SABATIER / + 33 (0)4 66 37 51 10
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Um pólo de excelência, embaixador do território

• Ào encontro de um dos sítios patrimoniais e culturais mais visitados de França
O Sítio da Pont du Gard é o emblema do departamento 
do Gard e da região Languedoc-Roussillon. Após as 
importantes obras realizadas em 2000 pelo Conselho 
Geral, este importante lugar de história encontrou uma 
nova juventude, dando origem a um novo olhar. Livre de 
veículos, é hoje um sítio salvaguardado que foi alvo de 
uma verdadeira política de valorização. Ao serviço de um 
território, este espaço é de tal maneira único que passou a 
integrar, em 1985, a Lista do Património Mundial da Unesco 
e distinguido com o galardão Grande Sítio de França em 
2004 (renovado em 2010). Distinção que apenas dois sítios 
(do Languedoc-Roussillon) ostentam em França e que 
fazem da mais alta ponte-aqueduto do mundo romano 

um incontornável local turístico conhecido e reconhecido. 
Nos últimos três anos, temos vindo a constatar um 
nítido aumento do número de visitantes, resultado 
de uma política afirmada de melhoria permanente do 
acolhimento, apoiada numa nova oferta cultural para 
um melhor conhecimento do local. Na Pont du Gard, os 
visitantes têm as chaves para a compreensão do lugar 
graças ao maior centro de interpretação de França sobre 
o génio criador romano, com maquetes, reconstituições 
virtuais, paisagens sonoras mas também uma ludoteca, 
um cinema… Tantas mais-valias que valorizam o lugar e 
o respeitam, ao mesmo tempo que lhe emprestam uma 
leitura moderna.

• Um sítio dotado de boa saúde económica
Num contexto de crise internacional, o Sítio da Pont 
du Gard encontra-se em franco desenvolvimento. Há 
103 assalariados a trabalhar no estabelecimento e nós 
consolidamos 1600 empregos na região, quer na hotelaria, 
na restauração 
ou nos empregos turísticos induzidos … Multiplicámos 
por 2 o nosso volume de negócios em 3 anos e geramos 
todos os anos 160 milhões de euros de repercussões 

económicas na região. Por sermos um ator de coesão 
social e uma montra do nosso território, valorizamos os 
produtos da região, bem como os savoirs-faires. Neste 
quadro, comprometemo-nos a representar os produtos 
ostentando o galardão « Sul de França » e criámos, em 
paralelo, a nossa própria marca « Pont  du  Gard », para 
garantir cada vez mais este sítio único, num  departamento 
e numa região cujo passado é, atualmente, o futuro.

Sítio da Pont du Gard

O sítio conhece, todos os anos, um pouco mais de sucesso e vem-se tornando uma etapa maior no percurso dos turistas 
e dos amantes de romanidade. Para melhor compreender as engrenagens de um lugar que se tornou incontornável, o Sr. 
Paolo Toeschi, Diretor Geral do sítio, explica como fazer viver um tal lugar, construído cerca de 50 d.C, ao mesmo tempo 
que se garante a respetiva preservação!
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• Endereço :
Site du Pont du Gard - La Bégude - 400, route du Pont du Gard 30210 Vers-Pont-du-Gard

• Localização / Acesso :
O Sítio da Pont du Gard está situado entre Remoulins (RN100) e Vers-Pont du Gard (D 81).
Dois acessos possíveis: margem esquerda (Vers-Pont-du-Gard) ou margem direita (Remoulins)
Nîmes : 27 km, Avignon : 21 km
Estas cidades são servidas por linhas aéreas e ferroviárias nacionais e internacionais. TGV Paris-Nîmes : 2h50

• Informações ou reservas :
Informações GRANDE PÚBLICO : + 33 (0)4 66 37 50 99
Grupos escolares/adultos : + 33 (0)4 66 37 50 55
Profissionais do Turismo  - Turismo de negócios : + 33 (0)4 66 37 50 55 
Profissionais do Turismo : + 33 (0)4 66 37 50 24

Reservas - Restaurant Les Terrasses : + 33 (0)4 66 63 91 37
Serviço comercial : commercial@pontdugard.fr
Informações : contact@pontdugard.fr

Sítio internet oficial e BILHETEIRA ONLINE : www.pontdugard.fr

Informações Gerais

Abertura do sítio :
Todo o ano, 7 dias por semana
Abertura dos Espaços de descoberta: todo o ano. O sítio é 
multilingue : 
francês, inglês, alemão, espanhol. 

Horários :
Abertura dos Espaços de Descoberta e das lojas : 
- Julho-agosto : das 9h00 às 20h00
- Maio, junho, setembro : de 9h00 à 19h00
- Março, abril, outubro : das 9h00 às 18h00
- De novembro ao final de fevereiro : das 9h00 às 17h00

Estacionamento :
Zonas para estacionamento arborizadas e vigiadas para 
autocarros e viaturas particulares a 500 metros da Ponte, 
na margem esquerda (800 lugares) e na margem direita 
(600 lugares). Das 7h à 1h da manhã.

Serviços e acolhimento dos visitantes :
Ponto de acolhimento/informações à entrada do edifício 
situado na margem esquerda. Vídeo-guias disponíveis 
em francês, inglês, alemão, espanhol, italiano, neerlandês, 

chinês e japonês.
Sanitários, equipamentos para pessoas com mobilidade 
reduzida, caixa multibanco, enfermaria.

Lojas :
Lojas nas margens esquerda e direita: gastronomia de 
sabores regionais, arte da mesa, aromas, lazer, livraria, 
recordações.

Restauração :
Um espaço de restauração rápida na margem esquerda e 
um café aberto durante todo o ano.
Um restaurante tradicional na margem direita de sabores 
mediterrânicos.
Telf. reservas restauração para grupos : 
+ 33 (0)4 66 37 51 10
Telf. reservas Restaurante « Les Terrasses » 
(público individual) : + 33 (0)4 66 63 91 37

Recomendações : 
Para seu conforto durante os eventos estivais ao ar livre, 
aconselhamo-lo a trazer chapéu, óculos de sol, almofadas, 
toalhas de mesa, toalhas, etc ...
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SÍTIO DA PONT DU GARD

www.pontdugard.fr
+ 33 (0)4 66 37 50 99

La Bégude
400 route du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard

Contacto Imprensa :
Domnine Reynert
Responsável pelas relações com a imprensa

Tél. : + 33 (0)4 66 37 50 21
Fax : + 33 (0)4 66 37 51 54
E-mail : domnine-reynert@pontdugard.fr


