BEM-VINDO AO
MUNDO DE CHAPLIN

DESCUBRA UM LUGAR DEDICADO A CHARLIE
CHAPLIN, O ARTISTA E O HOMEM.

Venha desfrutar de um dia inesquecível a explorar todas as facetas do
mundo de Chaplin: descubra a vida dele em casa, visitando o Manoir de Ban,
siga os seus passos como nunca antes por meio de uma visita única pelos
cenários dos seus maiores filmes, num Estúdio de Cinema ao estilo de
Hollywood. Desfrute de um passeio em redor do parque e termine o seu dia
com uma viagem a não perder à loja de presentes e ao café-restaurante, The
Tramp.
Pronto para a aventura?

A partir da primavera de 2017, uma aplicação estará disponível em vários
idiomas diferentes (português, espanhol, italiano, chinês, russo, árabe,
japonês, hindi) que lhe permitirá explorar cada centímetro deste lugar
incrível, ao seu ritmo.

COMO CHEGAR e CONTACTOS
CHAPLIN'S WORLD
Route de Fenil 2
CH-1804, Corsier-sur-Vevey
Suíça

+41 842 422 422 (Internacional)
Chamadas cobradas a CHF 0,08 / minuto

contact@chaplinsworld.com

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Aberto diariamente das 10:00 às 18:00*.
* Bilheteira fecha às 17:00

Tempo médio de visita: 2½ horas
Adquira os seus bilhetes para o Chaplin's World online agora
tickets.chaplinsworld.com

ANIMAIS E PIQUENIQUES INTERDITOS
LUGAR ACESSÍVEL A VISITANTES COM DEFICIÊNCIA

GRUPOS E VISITAS GUIADAS

Mínimo de 15 pessoas
Deve ser feita reserva 15 dias antes da visita
Adultos

CHF 18.–

(maiores de 16 anos)

preço de bilhete padrão: CHF 24.-

Jovens

CHF 14.–

(de 6 a 15 anos inclusive)

preço de bilhete padrão: CHF 18.-

Preço de pacote de grupo

CHF 160.-

Para não mais de 20 pessoas por guia
Número de lugares limitado. Bilhetes de entrada não incluídos.

Informações adicionais
sales@chaplinsworld.com

PREÇOS DOS BILHETES EM 2017
(os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira no local ou online)
Adultos

CHF 24.–

(maiores de 16 anos)

Jovens

CHF 18.–

(de 6 a 15 anos inclusive)

Crianças

Grátis

(menores de 6 anos)

Cidadãos seniores*

CHF 22.-

(com 60 anos ou mais)
*mediante apresentação de identificação adequada

Estudantes*

CHF 22.-

*mediante apresentação de identificação adequada

Bilhete de Família (4 visitantes)

CHF 70.-

2 adultos e 2 crianças ou 1 adulto e 3 crianças

VISITANTES COM DEFICIÊNCIA
Adultos

CHF 22.-

Crianças

CHF 16.-

Aceitamos os seguintes cartões de desconto:
•

Riviera Card > saber mais

•

Passeport Loisirs

•

Lavaux transport card

Não aceitamos cartões Raiffeisen ou AMS.

