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Het tweede grootste 

aartsbisschoppelijk paleis van 

Frankrijk na dat van Avignon. 

Binnenplaatsen, Synodegebouwen, 

Consulzaal en Synodezaal, donjon 

Gilles Aycelin, kunstparcours.

Een van de meest opmerkelijke 

werken van regionale privé 

architectuur uit de Renaissance, 

absoluut uniek in Narbonne. Het 

dateert uit 1558 en dankt zijn 

naam “de drie voedsters” aan 

de drie kariatiden met 

weelderige vormen bij de ramen 

in de zuidgevel.

Deze charmante kerk in 

flamboyant gotische stijl uit 

de 15e eeuw, diende tot aan de 

Franse Revolutie als kapel voor 

het Karmelieten klooster. Het 

klooster en de kloostergebouwen 

dateren uit de 17e eeuw.

Dit plein beslaat een gedeelte 

van het voormalig Romeins 

Forum, gedomineerd door een 

grote capitolijn tempel die nu 

verdwenen is. De fontein in het 

midden van dit plein is een kopie 

van de fontein die in de 17e eeuw 

op deze plaats is gebouwd.

Een karakteristieke Promenade 

op de rechteroever van het 

kanaal, de Cours Mirabeau 

verwelkomt de grote markt elke 

donderdag de gehele dag en elke 

zondagochtend.

De mediatheek. Deze culturele 

ruimte van 900 m2 in de 

binnenstad biedt een moderne 

infrastructuur om kennis te 

vergaren.

Dit groot complex van gewa-

pend beton in neoklassieke stijl 

is gebouwd in 1938 en ontwor-

pen door Joachim Genard.

De schaduw van de meer dan 100 

jaar oude platanen maakt deze 

Promenade des Barques tot een 

frisse oasis in de binnenstad.  

Op deze paden worden markten 

gehouden op donderdag de 

gehele dag en op zondagochtend.

Dit plein dankt zijn naam aan de 

4-stralen fontein die in het midden 

staat. Vroeger was dit plein, aan 

het einde van de brug Pont des 

Marchands, het centrale plein 

van de stadswijk «Bourg» en 

droeg voorheen de naam Place du 

Consulat. Het plein voert u naar de 

Rue Berlioz en de fraaie gevel uit 

de 14de eeuw van het Maison des 

Inquants, de voormalige beurs van 

lakens.

De beroemde Franse zanger 

Charles Trenet is op 18 mei 1913 

in dit huis geboren. Het huis 

was een toevluchtsoord in zijn 

kindertijd en daarna bleef het 

gedurende zijn hele carrière 

zijn favoriete inspiratiebron. De 

interactieve scenografie onthult 

de eeuwige jeugd van de «fou 

chantant» (de zingende gek).

Ontroerende getuigenis uit 

de klassieke oudheid, deze 21 

eeuwen oude romeinse weg 

Via Domitia, die Italië met 

Spanje verbond in de tweede 

eeuw voor Christus, hij werd in 

1997 ontdekt.

De tuin, naast het in de twaalfde 

eeuw gebouwde klooster, is een 

rustige plek met een zonnewijzer 

en een terras waar regelmatig 

moderne kunstwerken worden 

tentoongesteld.

Kapel van de Blauwe 
Penitenten 

Kapel uit de 18e eeuw met barokke 

decoratie. Gerestaureerd in 1995, 

het herbergt tentoonstellingen van 

moderne kunst.

Deze Romeinse ondergrondse 

galerijen waren waarschijnlijk 

gebruikt als opslagplaats aan 

het einde van de eerste eeuw 

voor Christus. Uniek in Europa.

De meer dan honderd jaar 

oude markthal in het centrum 

van Narbonne, in de stijl van 

de Parijse architect Baltard, 

verwelkomt elke ochtend 

honger ige  wandelaars , 

aankomende chefkoks en 

smulpapen uit alle windstreken. 

Olijven, honing, tijm, rozemarijn, 

oesters, sardientjes, de 

markthal geeft u een 

verrukkelijk voorproefje van de 

nabijgelegen Middellandse Zee. 

Een must om te bezoeken.

Eén van de oudste gotische 

kerken van het zuiden van 

Frankrijk, gebouwd op de 

overblijfselen van een vroeg-

christelijke begraafplaats (3e en 

4e eeuw). Dit bouwwerk toont 

een bijzondere mengeling van 

de romaanse en gotische stijl.  

Het wijwatervat met daarin een 

kikker is zeer beroemd.

Oude Augustijns Kerk 

In het hart van de middeleeuwse 

wijk «Bourg», 16e-eeuwse kerk 

van de Augustijnen, laatgotische 

stijl.

Een voormalige kruitmagazijn 

uit de 13de eeuw. Er vinden 

nu tijdelijke tentoonstellingen 

plaats.

Notre-Dame-de-
Lamourguier Kerk 

Zeer zeldzaam voorbeeld 

van zuidelijke gotische stijl 

(13e eeuw). De kerk werd 

ontmanteld tijdens de Franse 

revolutie en later was hier 

het Romeins Beeldhouwwerk 

Museum gevestigd van 1869 tot 

en met 2018.

Een groot stralend gotisch koor 

gebouwd van 1272 tot 1332. Het 

hoogste gotische koor van Zuid-

Frankrijk. 

Rondleidingen (individueel, groepen, kinderen) : 
+ 33 (0)4 68 90 30 66

Aartsbisschoppelijk 
Paleis-Museum, donjon 
Gilles Aycelin 

Romeins Horreum

Geboortehuis van 
Charles Trenet 

           13, av. Charles-Trenet

Place des Quatre 
Fontaines en het
Maison des Inquants 

VVV
Office de Tourisme 

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 

Van 01/04 t/m 14/09 :

7 dagen per week

van 9.00 tot 19.00 uur

Van 15/09 t/m 31/03 :

van maandag t/m zaterdag

van 10.00 t/m 12.30 uur en

van 13.30 t/m 18.00 uur

Gesloten op zondag behalve

tijdens animaties en

belangrijke evenementen. 

Gesloten op 25/12, 01/01 en 01/05

Saint-Paul Basiliek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

Pont des Marchands

De bebouwde brug over het 

Canal de la Robine, door de 

UNESCO geclassificeerd als 

Werelderfgoed, verbindt de 

stadswijk «Bourg» met de 

vestingstad «Cité». 

Deze bewoonde brug, zeer 

zeldzaam in Europa, omvatte 

in de Romeinse tijd in totaal 7 

bogen en maakte deel uit van de 

Romeinse weg Via Domitia.
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Kathedraal Saint-Just 
en Saint-Pasteur, 
Schatkamer 
en Klooster 

Bezienswaardigheden : Het 

gebeeldhouwde altaarstuk van 

de kapel van Onze Lieve Vrouw 

van Bethlehem, een meesterwerk 

van de Europese gotische 

beeldhouwkunst van de 14e 

eeuw, de Schatkamer met zijn 

opmerkelijke akoestiek, de kapel 

van de Annonciade (15e eeuw) en 

het aangrenzende klooster.




