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JARDIM DO PALÁCIO DE CHARLOTTENBURG

ILHA DOS PAVÕES
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O Palácio de Charlottenburg é hoje a maior e mais importante residência 
da família Hohenzollern em Berlim. O magnífico complexo do palácio 
está rodeado por um jardim barroco único, que se funde num parque 
paisagístico. O palácio e o jardim foram originalmente construídos para 
a rainha prussiana Sophie Charlotte como residência de verão e 
ampliados pelos governantes posteriores. A

PALÁCIO DE CHARLOTTENBURG
A cúpula do Palácio de Charlottenburg é um dos 
símbolos de Berlim. A parte mais antiga do palácio 
remonta aos anos foi construída entre 1695 e 1713. 
Frederico o Grande mandou construir a Nova Ala, 
entre 1740 e 1742. 
Palácio antigo: aberto todo o ano A
Ala nova: aberta todo o ano A

MIRADOURO
Este edifício encantador foi construído em 1788 
pelo arquiteto Carl Gotthard Langhans, que 
serve de miradouro no Jardim do Palácio de 
Charlottenburg. Nos nossos dias, é mostrada 
aqui uma importante coleção da Manufatura 
Real de Porcelana (KPM) de Berlim.
Temporariamente encerrado

MAUSOLÉU
O Mausoléu foi erigido como sepultura do rei 
Frederico Guilherme III e da rainha 
Luísa. Mais tarde, o Imperador Guilherme I e a 
Imperatriz Augusta também encontraram aqui o 
seu último lugar de descanso.
Aberto de abril a outubro

PAVILHÃO NOVO
Karl Friedrich Schinkel construiu este edifício de 
estilo italiano em 1825. Hoje, pode ser admirada 
aqui uma excecional coleção do 
período Schinkel, com pinturas de Caspar David 
Friedrich e Carl Blechen. 
Aberto todo o ano C

PALÁCIO E PARQUE SCHÖNHAUSEN
O Palácio de Schönhausen serviu como 
residência rural da rainha Elisabeth Christine, a 
esposa de Frederico o Grande. No século XX, o 
edifício foi usado como residência oficial do 
Presidente da República Democrática da 
Alemanha e como pousada do Estado. 
Aberto todo o ano A

PALÁCIO DE CAÇA DE GRUNEWALD
No palácio mais antigo de Berlim (1542) na 
margem do Lago de Grunewald, é possível 
visitar a coleção mais importante de pinturas de 
Cranach de Berlim. A revista de equipamentos 
de caça informa sobre a história da caça em 
Brandeburgo e a história do castelo.
Aberto todo o ano C

PALÁCIO E PARQUE GLIENICKE  
Karl Friedrich Schinkel é o arquiteto do Palácio 
de Glienicke. Além de importantes obras de arte 
da época de Schinkel, o Museu de Jardineiros 
da Corte também tem o seu lugar em Glienicke.
Aberto todo o ano

ILHA DOS PAVÕES NO PALÁCIO 
No lado oeste da ilha, o rei Friedrich Wilhelm II 
mandou construir um pequeno e romântico 
castelo em enxaimel branco com duas torres, 
destinado a chamar a atenção das tripulações 
de navios ao longe. Fechado atualmente 
devido a trabalhos de conservação.
Eitaria: temporariamente encerrado

Na Ilha dos Pavões, foi criado um parque ao longo do Havelsee como 
complemento e complementação do Novo Jardim. O homem e a natureza 
podem viver lá em harmonia, segundo o sentimento do tempo. 
No século XIX, Peter Joseph Lenné redesenhou a Ilha dos Pavões, 
como parte da paisagem cultural de Potsdam. A
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JARDIM NOVO

PARQUE BABELSBERG

IGREJA DA PAZ
Seguindo o modelo italiano, a Igreja da Paz foi 
construída entre 1845 e 1854. O rei Frederico 
Guilherme IV e a rainha Elisabete encontraram 
o seu último lugar de descanso aqui. No Mausoléu,
estão enterrados o imperador Frederico III, a 
imperatriz Victoria e o rei Frederico Guilherme I.
Aberto todo o ano A

CASA DA MÁQUINA A VAPOR (MESQUITA)
Casa de máquinas em estilo de mesquita, 
construída entre 1841e 1843 por Ludwig Persius 
na margem do rio Havel. A máquina a vapor da 
empresa Borsig serviu de sistema de bombas 
para as fontes do Parque Sanssouci.
Aberta em dias definidos de maio a outubro.

PALÁCIO DE MÁRMORE
O rei Frederico Guilherme II mandou construir 
o Palácio de Mármore na margem do Lago Santo, 
entre 1787 e 1791. Com seus preciosos móveis, 
o Palácio do Mármore é um dos edifícios mais 
importantes do Classicismo inicial.
Aberto todo o ano C

CASTELO DE CECILIENHOF 
A residência do Príncipe Real Wilhelm e da sua 
esposa Cecilie foi contruída entre 1913 e 1917. 
O castelo tornou-se famoso por aí ter sido 
realizada a Conferência de Potsdam em 1945. 
Aberto todo o ano C

O Jardim Novo foi construído por ordem de Frederico Guilherme II a partir de 
1787, no Lago Santo, e foi o primeiro parque paisagístico inglês dos 
monarcas prussianos. Ao mesmo tempo, o Palácio de Mármore foi 
construído como residência de verão do rei, bem como numerosos edifícios 
pequenos no parque, alguns dos quais sobreviveram até hoje. A

MIRADOURO DE PFINGSTBERG
Construído como castelo de vigia entre 1847 e 
1863, segundo esboços de Frederico Guilherme 
IV. Hoje, o acesso é possibilitado pela Förderve-
rein Pfingstberg e.V.
Aberto de março a novembro
Templo de Pomona: aberto da Páscoa 
a outubro C

           C

CASTELO DE BABELSBERG
Construído em estilo neogótico de 1834 a 1849 
conforme o projeto de Karl Friedrich Schinkel, 
Ludwig Persius e Johann Heinrich Strack para o 
Príncipe Guilherme da Prússia e para a Princesa 
Augusta de Sachsen-Weimar. 
Aberto para eventos especiais.

TORRE FLATOW
A plataforma de observação da Torre Flatow 
oferece uma vista panorâmica impressionante da 
paisagem do parque de Potsdam. Construída ente 
1853 e 1856, à imagem e semelhança da Torre do 
Portão de Eschenheim, em Frankfurt am Main. 
Aberta de maio a outubro

PAVILHÃO DE CAÇA STERN
O pavilhão de caça Stern, em Potsdam, foi 
construído sob a égide do "rei soldado" 
Frederico Guilherme I. entre 1730 e 1732, no 
estilo das casas citadinas holandesas. Hoje, ele 
é tornado acessível ao público pela Förderve-
rein Jagdschloss Stern - Parforceheide e.V., no 
contexto de eventos periódicos. A

O Parque Babelsberg foi construído na primeira metade do século XIX para o 
Príncipe Guilherme, que mais tarde se tornou no Imperador Guilherme I, segundo 
o modelo inglês de Peter Joseph Lenné e do Príncipe Hermann von Pückler-
-Muskau. O design dos edifícios do palácio e do parque é baseado em proprieda-
des rurais inglesas. O extenso parque paisagístico oferece vistas interessantes.
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PARQUE SANSSOUCI

PALÁCIOS 
E JARDINS 
EM POTSDAM

PALÁCIO SANSSOUCI
Nenhum outro palácio está tão ligado à 
personalidade de Frederico o Grande como a 
sua residência de verão Sanssouci. Ele foi 
concluído em 1747 por Georg Wenzeslaus von 
Knobelsdorff, de acordo com as ideias do rei.
Aberto todo o ano C
Cozinha do castelo: aberta de abril a outubro

GALERIA DE PINTURA DE SANSSOUCI
No magnífico edifício da galeria, mesmo ao 
lado do Palácio Sanssouci, são exibidas 
pinturas de Rubens, van Dyck, Caravaggio e 
outros pintores famosos. A galeria, concluída 
em 1763, foi o primeiro edifício de museu 
independente na Alemanha.
Aberta de maio a outubro

NOVAS CÂMARAS DE SANSSOUCI
Inicialmente construído como estufa para 
laranjeiras em 1747 de acordo com o projeto de 
Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, o rei 
Frederico O Grande mandou converter as novas 
câmaras numa casa de hóspedes sumptuosa-
mente mobilada. 
Aberto de abril a outubro A

MOINHO HISTÓRICO
Entre 1787 – 1791 surge o moinho de vento holandês, 
galeria (Galerieholländerwindmühle). Após a 
destruição de 1945, foi reconstruído de 1990 a 1993. 
É operado como moinho produto pela associação 
Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg e.V.
Aberto de janeiro a novembro

O parque de Sanssouci é um conjunto de castelos e jardins, que começou 
no séc. XVIII, sob a égide de Frederico o Grande e se expandiu no século XIX, 
no reinado de Frederico William IV. O seu ponto central é o Palácio Sanssouci, 
a residência de verão de Frederico o Grande. O parque foi o ponto de partida 
para toda a arquitetura paisagística posterior de Potsdam, tendo integrado a 
Lista de Património Mundial da UNESCO em 1990.  C
                   

CASA CHINESA
Como quase nenhum outro edifício, a Casa 
Chinesa no Parque Sanssouci encarna a 
predileção da época pelas chinesices. 
Construída entre 1754 e 1757, a arquitetura 
elegante transmite uma atmosfera alegre. 
Aberta de maio a outubro

NOVO PALÁCIO
Frederico o Grande mandou construir o Palácio 
Novo entre 1763 e 1769. Magníficos salões de 
festas, galerias e apartamentos principescos, 
como o apartamento real, são excelentes 
exemplos do “Rococó Fredericiano”.
Aberto todo o ano C
Residência Real: aberta de abril a outubro

PALÁCIO DE CHARLOTTENHOF
Karl Friedrich Schinkel construiu este elegante 
castelo para o príncipe herdeiro Friedrich 
Wilhelm (IV.) e a sua esposa Elisabeth, à beira 
do Parque Sanssouci. O design dos interiores, 
concebido em grande parte pelo próprio 
Schinkel, é excecional.
Aberta de maio a outubro

TERMAS ROMANAS
Em estilo de vila italiana, foi criado o pitoresco 
complexo com casa de jardim, pavilhão de chá, 
salão de jogos grande, arcada e banho romano, 
de acordo com os planos de Karl Friedrich 
Schinkel e Ludwig Persius.
Atualmente encerradas devido a trabalhos de 
reabilitação. C

PALÁCIO DO LARANJAL
Projetado por Ludwig Persius, Friedrich August 
Stüler e Ludwig Hesse, entre 1851 e 1864, 
o Salão Raphael, com cópias das obras de 
Rafael, é um centro de atração. 
Aberto de abril a outubro
Encerrado até 2024 para reabilitação. C
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BILHETES COMBINADOS
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26 CASTELO E PARQUE DE RHEINSBERG
Frederico, o Grande, passou a sua juventude em 
Rheinsberg. Reconstruído por Georg Wenzes-
laus von Knobelsdorff em 1734/40, o castelo é 
um dos edifícios mais bonitos da época. Além 
dos quartos do castelo, também pode visitar o 
Museu de Literatura Kurt Tucholsky.
Aberto todo o ano C

CASTELO MUSEU DE ORANIENBURG
Oranienburg é o mais antigo castelo barroco de 
Brandeburgo e testemunha as suas 
ligações com os Países Baixos. Eregido 
a partir de 1651 para Louise Henriette da Casa 
de Orange-Nassau, a primeira esposa do 
Grande Príncipe Eleitor.
Aberto todo o ano C

PALÁCIO E PARQUE DE CAPUTH
Sede campestre do barroco precoce, o palácio de 
Caputh é o único testemunho remanescente do 
Grande Eleitor Frederico Guilherme na paisagem 
cultural de Potsdam. A sala de ladrilhos e as salas 
de estar de sua esposa Dorothea são famosas. 
Maio – Outubro, ter. – dom. 
Aberto todo o ano

PALÁCIO E PARQUE PARETZ 
O Palácio Paretz, idilicamente situado próximo do 
rio Havel, é considerado uma residência campestre 
ideal e pitoresca. David Gilly construiu-o em 1797 
como residência de verão do Príncipe Herdeiro 
Frederico Guilherme (III) e de sua esposa Luise.
Aberto todo o ano C

CASTELO KÖNIGS WUSTERHAUSEN
Frederico Guilherme I, o "Rei Soldado", gostava 
especialmente de permanecer em Königs 
Wusterhausen. Era aqui que o famoso Conselho 
do Tabaco se reunia, onde o rei discutia 
abertamente com os seus confidentes.  
Aberto todo o ano

sanssouci+ * 22/17 €
Válido por um dia para todos os 
palácios de Potsdam, incluindo visita 
com horário fixo ao Palácio Sanssouci.

charlottenburg+ 19/14 €
Válido para todos os palácios abertos 
no Jardim dos Palácios de Charlot-
tenburg durante um dia, inclui hora de 
entrada fixa no palácio de Charlot-
tenburg (Palácio Antigo).

Se apresentar um bilhete regular do 
museu Barberini em Potsdam (+/-1 
dia), pode comprar o bilhete 
combinado a preço reduzido 
sanssouci+ e charlottenburg+.

Bilhete de entrada anual * 60/40 €
Válido para todos os palácios abertos, 
incluindo exposições, durante 12 
meses; vários descontos nos nossos 
parceiros de vantagens. Informações: 
spsg.de/en/annual-pass

BILHETES DISPONÍVEIS ONLINE:
TICKETS.SPSG.DE

sanssouci+ família * 49 €
Válido por um dia para todos os 
palácios de Potsdam, incluindo visita 
com horário fixo ao Palácio Sanssouci.

charlottenburg+ família 25 €
Válido para todos os palácios abertos 
no Jardim dos Palácios de Charlot-
tenburg durante um dia, inclui hora de 
entrada fixa no palácio de Charlot-
tenburg (Palácio Antigo).

Bilhete de família Potsdam * 25 €
Válido por um dia para todos os 
palácios de Potsdam abertos ao 
público, exceto o Palácio Sanssouci.
* Não é válido para: Miradouro

Pfingstberg, Pavilhão de caça Stern,
Palácio de Sacrow.
Desconto no valor da entrada no 
Palácio de Belvedere em Pfingstberg 
mediante apresentação do bilhete.

Os bilhetes combinados aqui listados 
estão disponíveis em todas as bilhetei-
ras do Palácio e nos centros turísticos.
Informações acerca de outros bilhetes:
spsg.de/en/combined-tickets

Castelo de Rheinsberg

Tel. +49 331.96 94-200 
E-mail: info@spsg.de

Centro de visitantes do 
Moinho Histórico 
An der Orangerie 1
D-14469 Potsdam 
(segunda-feira fechado) A

Centro de visitantes do 
Novo Palácio
Am Neuen Palais 3
D-14469 Potsdam 
(terça-feira fechado) A

mobiagentur Potsdam
Informação ao Turista na estação 
central de comboios
(Potsdam Hauptbahnhof)
Friedrich-Engels-Straße 99
D-14473 Potsdam
Tel. +49 331.27 55 88 99
E-mail: info@potsdamtourismus.de
potsdamtourismus.de
reiseland-brandenburg.de 

Berlin Tourist Info
Informação ao Turista na estação 
central de comboios
(Berlin Hauptbahnhof)
Rés-do-chão, entrada do 
Europaplatz
D-10557 Berlin
Tel.+49 30.25 00 25
E-mail: hallo@visitberlin.de
visitberlin.de

ASSISTÊNCIA A GRUPO
Tel. +49 331.96 94-222
Fax +49 331.96 94-107
E-mail: gruppenservice@spsg.de

BILINFORMAÇÃO PARA 
VISITANTES
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SPSG.DE
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Passadiço do Palácio 
de Sanssouci
até ao novo palácio
através da avenida principal
aprox. 25 a 30 minutos

PATROCINADO POR

PLANEIE 
A SUA 
VISITA

Palácio de Mármore

Editor: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Fotografias: SPSG/Anders, Bach, Handrick, Hoffmann, Krass, Lindner, Lüder, Murza, 
Pfauder, Reiche, Schneider, Seidel, Rüdinger, Nölte; PMSG/Stiebitz; Reinhardt & Sommer 
Texto: kontur werbeagentur  ·  Fevereiro de 2023  ·  Reservado o direito a alterações

ACESSIBILIDADE
Em spsg.de/en pode encontrar 
todas as informações relativas à 
inclusão e participação no museu. 
Pode visualizar os acessos de livre 
mobilidade, inclusive as propostas 
e os projetos de cooperação atuais.

A acessível a cadeiras de rodas  
C acesso condicionado de 

cadeiras de rodas
não acessível a cadeiras de 
rodas  

COMO CHEGAR 
Roteiro
vbb.de 
bahn.de 

AS NOSSAS APPS DE 
ACOMPANHAMENTO DA VISITA
Utilize as nossas apps gratuitas para 
descobrir os palácios e jardins.
spsg.de/en/apps

VISITAS AO PARQUE
Os jardins do palácio estão abertos todos 
os dias para si, das 8 horas até ao 
escurecer, com exceção da Ilha dos 
Pavões. Horários do barco: 
spsg.de/en/peacock-island

Apreciar os jardins do castelo – com 
respeito #ParkIsArt
Os jardins do castelo mantidos pela 
Fundação Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) 
são criações de jardins extraordinárias e 
valiosos espaços naturais.
Ajude-nos a preservá-los, respeitando as 
normas do parque e as placas no local. 
Informações: spsg.de/en/parkisart

ENVOLVA-SE
Com a sua doação pode contribuir para a 
preservação do património cultural. Para 
que também as gerações futuras possam 
apreciar e admirar esse património.
 Pode encontrar programas concretos de 
doação e patrocínio em 
spsg.de/en/donate-support

DT, EN, ES, FR, IT, PL, RU

OUTROS IDIOMAS 
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