
Les Halles 
(mercat cobert)

Terrassa, jardí dels 
Arquebisbes

La Poudrière

Place du Forum

Promenade 
des Barques

Maison des 
Trois Nourrices

Església 
Saint-Sébastien

La Mediathèque

Palais du Travail

Cours Mirabeau

Via Domitia
Plaça de l’Ajuntament

El segon conjunt monumental 

arquebisbal de França després 

d’Avinyó.  Patis interiors, edificis 

dels Sínodes, sales dels Consols i 

dels Sínodes, torre Gilles Aycelin. 

Collecció d’Art.

Una de les obres més 

destacables de l’arquitectura 

privada regional del 

Renaixement, absolutament 

única a Narbonne. Originària 

del 1558, el seu nom li ve de les 

cariàtides amb formes opulentes 

que emmarquen el finestral de 

la façana sud.

Aquesta encantadora església 

d’estil gòtic flamíger del s. XV va 

servir, fi la Revolució Francesa, 

de capella al convent de les 

Carmelites. El claustre i els edificis 

conventuals daten del s. XVII.

En aquesta plaça es trobava el 

Fòrum Romà que era dominat 

per un gran temple capitoli, avui 

desaparegut. La font al centre 

és la rèplica de la que s’hi va 

construir al s. XVII. 

Passeig emblemàtic de la 

riba dreta del Canal, el Cours 

Mirabeau acull el gran mercat el 

dijous i el diumenge de matí.

Aquest espai cultural de 900m2 

al centre de la ciutat és una 

infraestructura pionera dels més 

moderns, que ofereix un accés al 

coneixement.

D’estil neoclàssic, aquest 

immens conjunt de formigó 

armat va ser construït al 1938 

per Joachim Genard.

L’ombra dels plataners 

centenaris fa d’aquest indret un 

illot de frescor al centre de la 

ciutat. Les seves avingudes estan 

ocupades per mercats animats 

el dijous i el diumenge de matí.

Aquesta plaça deu el seu nom 

a la font amb quatre “boques” 

construïda al seu centre. 

Situada a la sortida del Pont dels 

Comerciants, era antigament la 

plaça principal del barri del Bourg, 

coneguda anteriorment com a 

Place du Consulat. S’obre a la rue 

Berlioz i a la magnífica façana del 

s. XIV de la Casa dels Inquants, 

antiga llotja tèxtil. 

L’artista va néixer en aquesta 

casa el 18 de maig de 1913. El 

refugi de la seva infància, va ser  

durant tota la seva carrera, la 

seva  font d’inspiració predilecta. 

L’escenografia interactiva 

desvetlla l’eterna joventut del 

“Boig Cantant”. 

Testimoni commovedor de l’antiga 

ciutat, amb més de vint-i-un segles 

d’història, la Via Domitia que unia 

Itàlia amb Espanya en el segle 

II abans de la nostra era,  va ser 

descoberta el 1997. 

El jardí és un indret tranquil, 

completat per un rellotge de 

sol i una terrassa que acull 

installacions d’art contemporani.

Antiga Capella dels 
« Pénitents-Bleus »

Capella del segle XVIII amb una 

decoració barroca. Restaurada 

al 1995, acull exposicions d’art 

contemporani.

Galeries subterrànies romanes 

que van probablement servir de 

magatzem a finals del segle I a. C. 

Monument únic a Europa.

Al centre de Narbonne, les Halles 

centenàries, d’estil Baltard, 

acullen cada matí els passejants 

famolencs, els amants de cuina, 

gourmets de tota classe. Olives, 

mel, farigola, romaní, ostres, 

sardines, les Halles són una 

mostra del Mediterrani tant a 

prop. No us ho podeu perdre!

Una de les més antigues esglésies 

gòtiques del Sud de França, 

construïda sobre els vestigis 

de l’antic cementiri paleocristià 

(s. III-IV). Aquest edifici té la 

particularitat de presentar art 

romànic i gòtic barrejats. La seva 

pila amb una granota és ben 

famosa.

Església  dels
« Augustins »

Al barri vell del Bourg, església 

del segle XVI, d’estil gòtic tardà.

Antic polvorí del s. XIII. Acull 

exposicions temporals. 

Església Notre-
Dame-de Lamourguier

Rar exemple d’estil gòtic 

meridional (s. XIII), aquesta 

antiga església desafectada va 

acollir des del segle XIX fins 

setembre 2018 el museu lapidari.

Immens cor gòtic d’estil radiant 

construït del 1272 al 1332. El cor 

gòtic més alt de tot el sud de 

França.  

Veure: el retaule esculpit de 

la capella de Notre-Dame-de-

Bethléem, obra mestra de la 

escultura gòtica europea del s. 

XIV, el Tresor, amb el seu curiós 

fenomen acústic, la capella de 

l’Annonciade (s. XV) i el claustre 

adjacent.

Visites guiades (individuals, grups, nens) : 
+ 33 (0)4 68 90 30 66

Palau Museu dels 
Arquebisbes, torre 
Gilles Aycelin

Horreum romà 

Casa natal 
de Charles Trenet

           13, av. Charles-Trenet

Plaça de les « Quatre 
Fontaines » i « Maison 
des Inquants »

Oficina de Turisme
Catégorie I 

31 rue Jean Jaurès
F-11100 Narbonne

Tél. + 33 (0)4 68 65 15 60
Fax + 33 (0)4 68 65 59 12

info@narbonne-tourisme.com
www.narbonne-tourisme.com

De l’1 d’abril al 14 de setembre : 
obert cada dia de 9h a 19h.

Del 15 de setembre al 31 de març : 
obert de dilluns a dissabte

 de 10h a 12h30 i de 13h30 a 18h. 
Tancat diumenge excepte durant 

les principals activitats d’animació 
i esdeveniments 

Tancat l’1 de gener, l’1 de maig
i el 25 de desembre.

Basílica Saint-Paul
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Pont des 
Marchands

Unió entre el Bourg i la Ciutat, 

travessa el canal, reconegut per 

la UNESCO. Aquest rar i singular 

pont construït, estava format per 

7 arcs; per ell hi passava la Via 

Domitia. 
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Catedral Saint-Just
et Saint-Pasteur, 
el Tresor i el claustre




