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Arte
Desde as suas origens, Montpellier cultiva o gosto pelo belo. Cerca de  

70 mansões particulares, um Arco do Triunfo e uma Praça Royale du 

Peyrou erigidas em homenagem a Luís XIV, ruelas medievais onde sabe 

bem passear, uma faculdade de medicina que comemora este ano de 2020 os seus 

800 anos... Os apaixonados pelo património encontrarão em Montpellier como sa-

tisfazer a sua paixão! Aqui, a estética conjuga-se no passado, no presente e no fu-

turo! Fontes nos quatro cantos da cidade, entre as quais a Trois Grâces para referir 

apenas a mais conhecida, um coração da cidade «l'Écusson» totalmente pedonal, 

passando pelos elétricos coloridos e concebidos pelos melhores, à imagem das  

linhas 3 e 4 assinadas pelo costureiro francês Christian Lacroix, às estátuas e obras 

de street arte, sem esquecer as proezas da arquitetura contemporânea que fazem de 

Montpellier uma referência na matéria... 

Aqui, a   arte   
   está em todo o lado.

Ela espreita-oe, mexeconsigo! 
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Decididamente mediterrânica, Montpellier goza ainda de 
um recanto à sua imagem: Uma situação geográfica ideal, 
a 10 km do mar, rodeada de vinhedos e de natureza a per-
der de vista. Algumas jóias, a imagem de Villeneuve-lès-
-Maguelone e a sua catedral romana aninhada entre vinhas 
e lagos, o charme das cabanas dos pescadores em Pérols, a
Camargue ali ao lado. Muitos campos de jogos excecionais
para os amantes da natureza e do «slow tourism»...

Rica e acessível, preciosa e calorosa,
 única e incontestavelmente para todos. 
Montpellier é um DESTINO DE PRAZER! 
Para ver, e sobretudo para viver!

Destino de cultura, Montpellier Mediterrâneo pro-
mete uma cultura para todos os gostos, mas tam-
bém para todos os orçamentos. Com uma única 

palavra de ordem: A audácia! E ainda e sempre, a excelên-
cia! Belas-artes com as cerca de 900 obras do museu Fabre, 
Fotografia no Pavillon Populaire, um dos 2 únicos locais de 
arte fotográfica em Franca a ser inteiramente consagrado à 
apresentação de exposições originais sobre os maiores ar-
tistas da oitava arte, sem esquecer o MOCO, novo centro 
de arte contemporânea aberto em junho de 2019 em pleno 
coração da cidade.  
Em permanente movimento, Montpellier é também e so-
bretudo uma terra de paixões, de encontro, de partilha. 
Aqui, vêm pessoas dos quatro cantos do mundo para vi-
ver ao ritmo dos festivais: Desportos radicais, Montpellier 
Danse, Architecture Vives, artes vivas, Coeur de Ville en 
Lumières... Eventos concebidos por e para apaixonados, 
que conjugam sabiamente desempenho e estética, sempre.

Montpellier, destino de prazer!

prazerMontpellier
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culturaTOP 10 

de uma estadia de sucesso

TOMAR UMA BEBIDA NA 
INCONTORNÁVEL PLACE 
DE LA COMÉDIE
Coração agitado de Montpellier, a Place de la Comé-
die é O local incontornável de Montpellier. Outrora 
chamada Praça do Ovo devido à sua forma oval, ela 
constitui um dos mais vastos espaços pedonais da 
Europa, que recebeu o seu nome pela ópera Comédie. 
No centro, exibe-se com orgulho a «Les 3 Grâces», 
fonte criada em 1773. A praça incontornável para to-
mar o pulso à cidade.

A EXPERIÊNCIA SEM CARRO
Destino pedonal, Montpellier descobre-se a pé, de bicicle-
ta, de elétrico. Não ao stress, ao ruído. Aqui, não há au-
tomóveis no centro da cidade. A partir do momento da 
chegada à estação St. Roch, mergulha-se num vasto espaço 
pedonal. A descoberta é ainda mais intensa entre artistas 
de rua e outras esplanadas de cafés, das quais podemos ver 
o carrossel colorido das 4 linhas de elétricos que servem a
cidade.

RESPIRAR UMA LUFADA DE 
ARTE FRESCA
O seu coração balança entre as belas-artes e a arte contem-
porânea? Impõem-se dois incontornáveis: O museu Fabre, 
considerado um dos mais belos museus de Belas-Artes na 
Europa, que alberga obras europeias do Renascimento aos 
nossos dias, e dispões de um corredor totalmente consa-
grado ao artista contemporâneo Pierre Soulages. E tam-
bém o MOCO, novo centro de arte contemporânea que 
abriu as suas portas em junho de 2019 

e propõe exposições tempo-
rárias de colecionadores de 
todo o mundo. Amantes da 
cultura urbana, não percam 
o Halle Tropisme, recente-
mente instalado no coração 
da cidade criativa e que se 
alojou em antigos armazéns 
do exército.

PERDER-SE NAS RUELAS 
MEDIEVAIS
Montpellier dispõe, no seu centro, de inúmeras ruelas me-
dievais, símbolo do seu orgulhoso passado. Rue de la Valfè-
re, Rue du Bras de Fer, Rue de la l’Argenterie transportam-
-nos para uma época antiga, para uma sensação garantida...
O nosso conselho para as descobrir? Esquecer o seu plano
e perder-se nestas ruas estreitas. Incluir no programa, fa-
zer compras nas lojas de tetos abobadados, onde podemos
encontrar criadores, antiquários e salões de chá, e outras
galerias para prazer dos olhos... uma viagem no tempo!

DESFRUTAR DE UMA 
PERSPETIVA DA NATUREZA 
CIRCUNDANTE
Montpellier Mediterrâneo é um misto de cores e ambien-
tes. Tudo em torno de Montpellier, da sua cidade central, é 
uma verdadeira ode à natureza que se exprime: Vinhedos, 
percursos pedestres, a beira-mar, o Pic Saint Loup a menos 
de uma hora, as aldeias do Languedoc... A melhor perspe-
tiva para descobrir esta variedade de paisagens? No cimo 
do Arc de Triomphe ou do Castelo da Água
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evasão

DEAMBULAR DE DIA E DE 
NOITE
Andar de elétrico, linha 4 e dar a volta ao centro da cida-
de para aí descobrir as mais belas jóias do património de 
Montpellier: Place Royale du Peyrou, faculdade de medici-
na, torre des Pins e de la Babote... A nossa paixão? Andar 
pela cidade ao entardecer e descobrir estas jóias ilumina-
das!

RUMO AO MAR DE BICICLETA 
TODO O ANO E AS PRAIS PRI-
VADAS COM DIAS BONITOS
Com o Mediterrâneo a 11 km, a beira-mar é parte inte-
grante da região de Montpellier. Para carregar baterias, 
impõe-se uma escapadinha a Villeneuve les Maguelone. 
Aqui, descobrimos, num cenário encantador, a catedral de 
Maguelone, jóia romana aninhada entre a vinha e o mar. 
Entre abril e setembro, as praias privadas abrem as por-
tas; Restaurantes e locais noturnos/de concertos efémeros 
muito apreciados pelos habitantes de Montpellier e pelos 
turistas. A boa dica? Ir até à prais de bicicleta, ao longo do 
bairro de Port Marianne e depois retomar o percurso do 
Mediterrâneo de bicicleta, perfeitamente 
seguro... sentimento de liberdade garan-
tido!

EVASÃO DURANTE UMA VIAGEM 
ARQUITETÓNICA
O que sobressai imediatamente em Montpellier é a diversidade de locais. Aqui, todos 
os bairros são diferentes uns dos outros, como se fosse uma ilustração dos 1000 anos 
da cidade. Uma sábia mistura de arquitetura antiga e contemporânea, que nos faz 
passar das ruas medievais às proezas arquitetónicas assinadas pelos maiores arquitetos 
internacionais, como Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas e muitos outros! 
A não perder as últimas obras de Starck: O Le Nuage, L'Arbre Blanc de Sou Foukimoto 
ou ainda a Folie Divine do arquiteto londrino Farshid Moussavi.

VIBRAR
Todo o ano, em todo o lado, a qualquer momento! Vibran-
te, efervescente, Montpellier Mediterrâneo vive ao ritmo 
dos seus grandes eventos: o festival internacional Mon-
tpellier Danse, o festival Radio France, o Festival Interna-
cional de desportos radicais, competições desportivas com 
a elite francesa e mundial, mas também ode às tradições 
com o troféu taurino, a festa do mar e tantas outras... Com-
binar a estadia com momentos fortes, a boa dica para viver 
e partilhar Montpellier Mediterrâneo!

DESCOBRIR A 
REGIÃO ATRAVÉS 
DOS SABORES
A descoberta de Montpellier Medi-
terrâneo não fica completa sem uma 
paragem gastronómica! O must? 
Combinar degustação e encontro 
com os apaixonados: Vinhos locais 
diretamente nas vinhas circun-
dantes, produtos à base de ostras 
na bacia de Thau a 20 minutos de 
Montpellier, oliveiras e azeitonas 
nos produtores... Mas também, 
diretamente nos comerciantes 

nos mercados de sabores de Laissac, Castellane, no coração 
da cidade, Jacques Coeur e mercado do Lez na periferia... 
sem esquecer, todos os verões, os Estivales que decorrem 
em vários pontos da metrópole para proporcionar noites 
festivas e deliciosas!
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eventoAs nossas paixões para 2020 

Em 2020 mais do que nunca, 
Montpellier Mediterrâneo será 
O destino incontornável para 

os amantes da estética!
Entre efervescência cultural, 
arte de viver e slow life, uma 

única palavra de ordem, 
O PRAZER!

OS 800 ANOS DA 
FACULDADE DE ME-

DICINA
A cidade de Montpellier irá celebrar, ao longo de 2020, 
o 800.º aniversário da sua faculdade de Medicina, cujos 
estatutos foram criados em 2020, fazendo desta facul-
dade a mais antiga faculdade de medicina do mundo
ocidental ainda em exercício. Vários eventos serão or-
ganizados por esta ocasião: exposições, visitas, confe-
rências, publicações... O evento foi considerado para ser
inscrito na lista de comemorações nacionais em 2020.

PIERRE SOULAGES, 100 ANOS! 
A 24 de dezembro de 2019, Pierre Soulages irá festejar 
os seus 100 anos. Por esta ocasião, o museu Fabre, que 
al-berga um dos mais importantes acervos deste imenso 
artis-ta numa coleção pública, irá propor uma série de 
eventos (projeções, exposições, conferências...).

ESCALE A 
SÈTE 2020 
Combinar terra e mar entre 
Montpellier e Sète
De 7 a 13 de abril de 2020, 
Montpellier e Sète irão vibrar 
ao ritmo das tradições marí-
timas. A 20 minutos de Mon-
tpellier, 120 navios históricos 
para admirar, cortejos no mar, 
batalhas navais, espetáculos e 
competições náuticas. O plano 
certo? combinar alojamento 
em Montpellier e escapadinha 
em Sète durante o dia, para 
combinar os prazeres.  
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AudáciaGastronomia & audácia

LE JARDIN DES SENS
Renascimento de uma instituição
de Montpellier

O mítico «Jardin des Sens» (3* no Guia Michelin) dos 
Ir- mãos POURCEL reabrirá as suas portas na primavera 

de 2020, na Place de la Caourgue, no coração da antiga 
Câmara Municipal, designada Hôtel Richer de Belle-
val - um edifício histórico do século XVII. Classifi-
cado como Pousada & Castelo, o estabelecimento irá 
dispor de 18 quartos, um restaurante gastronómico, 
um café, um bar no campo, uma sala de receções (na 
antiga sala de casamentos, uma esplanada exterior. 
Estará também aqui instalada uma galeria de arte 
contemporânea.

L’ARBRE BLANC
Quando a arquitetura sublima a gastronomia

Aberto em junho de 2019 nas margens do Lez, o Arbre Blanc, edifício 
concebido pelos arquitetos Sou Fujimoto, Nicolas Laisné e Manal Ra-
chdi, confirma a audácia arquitetónica de Montpellier. Muito apreciado 
pelos amantes da arquitetura e da gastronomia, o local alberga a nova 
cervejaria dos Chefs por Charles FONTES (La Réserve Rimbaud) e Eric 
CELLIER (La Maison de la Lozère), no rés-do-chão e no 1.º andar. Uma 
galeria de arte e um bar de tapas edificado numa das esplanadas panorâ-
micas do 17.º andar completam os locais.

LE MARCHE DE LEZ
Trendy & Tasty Attitude!
O dinamismo de Montpellier acolhe uma aldeia dentro da cidade. 
Hot-spot criativo que reúne lojas, antiquários, mercados de pro-
dutores, restaurantes, foodtrucks, startups, animações e eventos, 
exposições, o Mercado de Lez está instalado em antigos locais in-
dustriais e agrícolas: uma tipografia, uma quinta e armazéns im-
plantados nas margens do Lez.  Um condensado de iniciativas cria-

tivas que convidam a um novo estilo de vida: responsável, local, inovador e contemporâneo. 
Um único lugar para nos presentearmos, para nutrirmos o corpo e a alma, para relaxarmos 
ao sol, partilhar momentos em família e entre amigos, um único local para passarmos tem-
po a viver... Após os mercados de sabores abertos em julho de 2019, a abertura do rooftop 
está prevista para a primavera de 2020!

OS PREMIADOS 
A juventude de Montpellier é celebrada no Gault e Millau! 
O Gault & Millau divulgou o seu palmarés, classificando as 
melhores mesas e revelando novos talentos. Montpellier e 
a sua região podem orgulhar-se de acolher o melhor som-
melier francês do ano e um dos jovens chefs mais promis-
sores de França:

•  O chef sommelier de L’Arbre blanc, Julien Meurillon,
melhor sommelier de França 2020.

•  O chef Laurent Cherchi, do Reflet d’0bione,
jovem Talento 2020 com um promissor 13,5/20

Ambos com 33 anos!
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ExposiçõesEfervescência cultural

MOCO 
Montpellier Contemporâneo 

O MOCO Montpellier Contemporâneo 
funciona como um ecossistema 
artístico que reúne dois locais de 
exposições e uma escola de ar-
tes: o Hôtel des Collections, es-
paço dedicado à exposição de 
coleções de todo o mundo, pú-
blicas ou privadas, La Panacée, 
centro de arte contemporâneo, 
e a ESBA (Escola Superior de 
Belas-Artes de Montpellier).

Graças à sua posição geográfica 
central o MOCO Hôtel des Col-
lections é a entidade principal 
de Montpellier Contemporâneo. 
Inaugurado em junho de 2019 no 

coração do antigo Hôtel Mon-
tcalm, desempenha o papel 
de plataforma cultural da me-
trópole. Sem coleção perma-
nente, este espaço dedica-se à 
exposição de coleções públicas 
ou privadas, oriundas de todo 
o mundo. Quer seja coletiva,

individual, temática ou histórica, todas as exposições têm a 
particularidade de apresentar uma coleção específica: a de 
uma fundação, de um colecionador privado, de uma em-
presa, de um museu ou mesmo de um artista. Coleções que, 
na maior parte das vezes, são reveladas ao grande público 

pela primeira vez.
Mais do que um local de ex-
posições, o MOCO Hôtel des 
Collections pretende ser, antes 
de mais, um local de vida. Si-
tuado num jardim dos cinco 
continentes aberto a todos, 
dispõe do seu próprio bar e da 
sua loja.

HALLE TROPISME
Uma cidade criativa no cora-

ção das antigas oficinas do 
exército

Um novo mercado coberto com 4000 m2 dedicado às in-
dústrias culturais e criativas, que vai continuar a desen-
volver-se nos próximos anos: com a Cité Créative. Este 
edifício de 1913 que albergava as oficinas de mecânica 
do exército é atualmente um local cultural e empresarial 
aberto diariamente ao público para assistir a um evento ou 
simplesmente para partilhar um momento de convívio no 
Café Tropisme. Este ecossistema reúne os atores da cultura 
e mais amplamente as Indústrias Culturais e Criativas. Um 
local ligado, partilhado, criativo e inspirador.
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NOVIDADE! Montpellier Mediterrâneo, 1.ª metrópole a ser con-

siderada Região de Cidade de arte e de história! (dezembro 2019)  

Slow life

de bicicleta

O MEDITERRÂNEO DE BICICLETA
O passeio na natureza a  
fazer em família com partida 
de Montpellier!
O itinerário de bicicleta pode iniciar-se a partir do centro 
de Montpellier em direção ao bairro neoclássico de Anti-
gone, depois Port Marianna, onde poderá descobrir as pro-
ezas arquitetónicas dos maiores arquitetos do momento. 
Ao chegar à câmara municipal, assinada por Jean Nouvel, 
percorre a ciclovia ao longo do Lez, entre vinhas e lagos.
À saída desta ciclovia com uma dezena de quilómetros, 
chegará ao troço do Méditerranée à Vélo, completamente 
seguro e sem desnível, o que o torna perfeito para as esca-
padas familiares. A partir deste itinerário, troço Palavas-
-Sète, faça um desvio pela catedral de Maguelone. Aqui,
descobrirá um espaço totalmente natural, à beira-mar.
Será, depois, possível ir visitar a catedral de Maguelone
e degustar os vinhos da região, num quadro idílico. Uma
pausa para um mergulho em família completará o dia.
Útil saber: O Posto de Turismo, na Place de la Comédie,
está assinalado como Accueil Vélo.
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Programa completo em montpellier-tourisme.fr

Momentos fortes

FISE
O maior encontro europeu de desportos radicais.
20-24 maio

FESTIVAL ARCHITECTURES 
VIVES 
Um percurso arquitetónico insólito no coração dos pátios 
de mansões particulares.
9-14 junho

FESTIVAL INTERNACIONAL 
MONTPELLIER DANSE
O encontro anual dos maiores coreógrafos internacionais.
21 junho-5 julho

FESTIVAL RADIO FRANCE 
MONTPELLIER OCCITANIE
Mais de 200 eventos todos os anos desde há 30 anos.
Julho 

Alguns momentos fortes
ESTIVALES
Sextas à noite sob o signo dos vinhos e dos produtores da 
região.
Julho-agosto

CINEMED
Festival Internacional de Cinema Mediterrânico
Meados de outubro

CŒUR DE VILLE EN LUMIERE
Projeções sonoras e luminosas no coração da cidade.
Finais de novembro 

LES HIVERNALES
Mercado de Natal, pista de patinagem, etc.
dezembro
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Localização - Acesso
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 Montpellier, 
mes petites 

escapades 
à une heure…

L’ABRIVADO DES PLAGES
Le Grau du Roi / MARS

LES MÉDIÉVALES
DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Saint-Martin de Londres / MAI

LE FISE « FESTIVAL INTERNATIONAL
DES SPORTS EXTRÊMES »
Montpellier / MAI

NATURAL GAMES
Millau / JUIN

ROMERIA DEL ENCUENTRO
Mauguio / JUIN

FÊTE DE LA MER
Palavas-les-Flots / JUILLET

FESTIVAL DE MOURÈZE
Mourèze / JUILLET

FITDAYS MGEN : LE TRIATHLON POUR TOUS
Lac de La Raviège - La Salvetat-sur-Agoût / JUILLET

LES ESTIVALES
Montpellier / JUILLET & AOÛT

JOUTES LANGUEDOCIENNES
Sète - Archipel de Thau / JUILLET & AOÛT

FESTIVALS JAZZ ET PIANO
Lunel - Lunel-Viel  / JUILLET & AOÛT

LES SOIRÉES « PLACE AU TERROIR »
Vallée de l’Hérault / JUILLET À SEPTEMBRE

GRANDES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES DU MUSÉE DE LODÈVE
Lodève / AUTOMNE

COULEURS ET SENTEURS DE LA GARRIGUE
Montoulieu / NOVEMBRE

SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE
Cap d’Agde / TOUSSAINT

CŒUR DE VILLE
EN LUMIÈRES
Montpellier / DÉCEMBRE
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MONTPELLIER MEDITERRÂNEO
No coração do Arco Mediterrânico

A 1h15 de avião de Paris, 3h de Barcelo-
na, 11 km do Mediterrâneo, no coração 
da região Occitanie e próximo da Proven-
ça, Montpellier Mediterrâneo é o local de 
férias ideal para descobrir uma cidade 
histórica, uma região com múltiplas fa-
cetas e locais que fazem parte dos mais 
prestigiados do património mundial.  

De avião
Montpellier é facilmente acessível de avião através de voos 
diretos: a 1h10 de Paris, 1h12 de Bâle, 1h45 de Londres e 
1h55 de Amesterdão. O aeroporto situa-se a apenas 8 km 
do centro da cidade e dispões de voos diretos a partir de 8 
cidades francesas.
A rede aérea de Montpellier é servida por 17 companhias 
aéreas, que incluem  a AirFrance, Air Arabia, KLM, British 
Airways, Royal Air Maroc, Easyjet, Transavia, Volotea… 

Novidade para 2020: A partir de abril 2020, a Transavia 
irá estabelecer uma base permanente em Montpellier, que 
permitirá o acesso a esta cidade a partir de 20 destinos do 
Mediterrâneo.
Mais informação em : www.montpellier.aeroport.fr

De comboio
Montpellier tem duas estações: a Gare Montpellier Saint-
-Roch, situada no coração da cidade, a 200 metros da Place
de la Comédie, e a Gare Montpellier Sud de France, estação 
TGV no exterior da cidade (a 20 minutos do centro, acessí-
vel de elétrico e navettes).
Inúmeras ligações diretas a partir de Paris-Gare de Lyon
ou Aeroporto Charles de Gaule (3h15); a partir de Lille
(4h45), Barcelona ou Bruxelas (5h40).
Mais informação em www.sncf.com

De carro
A 1h30 de Marselha - 2h30 de Toulouse - 3h de Lyon - 
3h30 de Barcelona - 3h15 de Nice, Montpellier é servida 
pela autoestrada A9/A709 e A75. O aeroporto Internacio-
nal de Montpellier Méditerranée, situado a 8 km do centro 
da cidade e a estação de Montpellier Saint-Roch situada 
no centro da cidade, a 200 metros da Place de la Comédie. 
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Resultados
Dados-chave

Fichas 
temáticas

SOLICITE AS NOSSAS  
FICHAS TEMÁTICAS
Cultura, luxo, gastronomia, friendly, 
business, arquitetura... 
Montpellier Mediterrâneo multiplica os 
prazeres!

Património - Street-Art - Regiões - Série Un si Grand Soleil 
- os festivais - Montpellier com crianças - Cultura - Patri-
mónio contemporâneo - Luxo e bem-estar - Golfe - Bem.
estar - Cultura - História - As praças de Montpellier - A
saúde como herança - O slowtourism - As Tradições - Ca-
pital do desporto - A minha escolha para a família - Eno-
turismo - Montpellier de sabores - Os mercados abertos e
cobertos - As mesas incontornáveis - Os artesãos - Itinerá-
rio espiritual - Local de negócios - Montpellier Cidade de
Congressos - Mini Orçamento - tourism handicap - Gay
friendly - Produtos do Posto de Turismo - À descoberta
dos nossos terrtórios, etc.

caroline.berland@ot-montpellier.fr

Montpellier Mediterrâneo Metrópole
5 100 000 visitantes por ano 

Montpellier Mediterrâneo Metrópole
31 Municipalidades 

Montpellier Mediterrâneo Metrópole
457.839 habitantes 

O élétrico mais bonito de França
Sondagem 20 minutos 2018 

Aprendizagem do Francês língua estrangeira
2.ª cidade de França

Congressos em França (Classificação ICCA 2018)
8.ª cidade de França

Crescimento demográfico 
1.ª cidade de França

 Alojamentos Hoteleiros 
1 552 245 dormidas

Número de habitantes
7.ª cidade de França

Montpellier 
282.143 habitantes
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Contacto imprensa Caroline BERLAND
+33 (0)4 67 60 19 33 - +33 (0)6 74 19 63 22

caroline.berland@ot-montpellier.fr

Destino 100% de prazer

UM CENTRO HISTÓRICO
A mais antiga universidade de Medicina do mundo 
ocidental sempre em exercício, ruelas medievais, 
praças e esplanadas, pátios de mansões particula-
res... 1000 anos de história. Uma bela viagem no 
mais vasto pedonal de França.

UM IMPORTANTE DESTINO 
CULTURAL
O Museu Fabre de Montpellier Mediterrâneo Me-
trópole: uma das mais importantes coleções de 
Belas.Artes da Europa, Ópera nacional, festivais in-
ternacionais e outros artesãos... a cultura do prazer 
não espera! 
Destino urbano e cidade por excelência, Mon-
tpellier combina as facilidade de uma grande cida-
de e a doçura de viver no Mediterrâneo; mercados 
perfumados, amplos espaços pedonais; esplanadas 
animadas, praias acessíveis de bicicleta, sem esque-
cer os 300 dias de sol por ano!

NO CORAÇÃO DE UMA REGIÃO 
COM IMPORTANTES LOCAIS
A menos de 2h de Montpellier, há pelo menos 6 lo-
cais inscritos como património mundial da Unesco: 
a Cité de Carcassone, a Pont du Gard, o Canal du 
Midi, os caminhos de Compostela, as fortalezas de 
Vauban des Pyrénées, as Causses e Cévennes.

A 1h15 de avião de Paris, 2h50 em TGV  de Barcelona, 11 km das praias do Mediterrâneo, 
Montpellier Mediterrâneo é o local de férias ideal para descobrir uma cidade com um pa-
trimónio histórico notável, uma região com múltiplas facetas e locais que fazem parte dos 
mais prestigiados do património mundial.

UMA ESCALA GASTRONÓMICA 
NAS VINHAS
No coração do mais vasto vinhedo de França, Mon-
tpellier Mediterrâneo Metrópole propõe uma gas-
tronomia repleta de sol, rica de um solo entre terra 
e mar. Chefes com estrelas, vinhos DOC Languedoc 
entre os quais o incontornável Grés de Montpellier, 
extravagências, caves e outros patrimónios... tudo 
para satisfazer as papilas!

UMA ARQUITETURA AUDAZ
Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimilino Fuksas, Phi-
lippe Starck e Ricardo Bofill… para citar apenas 
alguns! Apaixonados pela arquitetura de alto nível 
e pelas proezas contemporâneas, Montpellier foi 
concebida para si!

A NATUREZA COMO HERANÇA
Catedral de Maguelone, jóia da arte romana isolada 
numa quase ilha entre mar e lagos, reserva natural 
do Méjean, a Camargue logo ao lado, campos de 
golfe a 15 minutos do coração da cidade... À partida 
de Montpellier, a natureza exerce os seus direitos e 
acrescenta calor à riqueza da sua estadia.




