
Bem-vindo! 
Você quer... 

assistir a uma missa? 

de segunda-feira a sábado:  (exceto na Quinta-feira 
Santa, Sexta-feira Santa e no Sábado Santo) 
7.00 horas Santa Missa  
9.00 horas Missa do Cabido  

domingos e feriados: 
7.00 horas Santa Missa  
10.00 horas Missa Solene Alta 
18.00 horas Vésperas 

confessar-se? 

aos sábados das 16.00 às 17.00 horas na Capela 
do Santíssimo Sacramento (ao fundo da nave 
esquerda) 

rezar em silêncio? 

durante todo o dia na Capela do Santíssimo 
Sacramento (ao fundo da nave esquerda) 

fazer uma visita guiada à Catedral? 

Visitas guiadas à Catedral para grupos 
Duração: 1 hora 
Número de pessoas: no máximo 30 pessoas 
Preço: a partir de 50 Euros/Grupo (15 pessoas) 
Datas: todo o ano, exceto durante as missas 
Línguas: alemão, inglês, francês, holandês, italiano, 
espanhol, polaco, chinês, português, russo, sueco, 
norueguês, estónio, luxemburguês 
Inscrição necessária pelo telefone +49(0)6 51/97 90 
79-0 

Visitas guiadas individuais para visitantes (somente 
em língua alemã) 
Datas: de abril a outubro, todos os dias às 14 horas 
Preço 6,00 Euros adultos, 3,80 Euros com desconto 
Ponto de encontro: Dom-Information (Centro de 
Informações da Catedral) 

visitar o Tesouro da Catedral? 

de abril a outubro e de final de novembro a final de 
dezembro 
de segunda-feira a sábado:  das 10.00 horas às 
17.00 horas 
domingo, eclesial feriados: das 12.30 horas às 
17.00 horas 
 
novembro e de janeiro a março 
de terça-feira a sábado: das 11.00 horas às 16.00 
horas 

domingos e feriados:  das 12.30 horas às 16.00 
horas 
segunda-feira: encerrado 

24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro encerrado 

O tesouro da Catedral encontra-se no interior da 
Catedral, na nave direita existe uma escada para 
aceder ao piso superior. 

visitar o Museu da Catedral? 

Horário de abertura 2018  
até 2.4. e a partir de 13.11.18 
de terça-feira a sábado:  9.00 – 17.00 horas 
domingos e feriados: 13.00 – 17.00 horas 
a partir de 5.5. até 21.10.18 
de terça-feira a domingo/feriado: 10.00 - 18.00 
horas, segunda-feira encerrado 
1.1., 24. - 26.12., 31.12. de 3.4.- 4.5.18 e 22.10.-
12.11.18 encerrado 
O Museu da Catedral encontra-se na rua Bischof-
Stein-Platz, do lado esquerdo da Catedral. 
 
comprar uma lembrança? 

Centro de Informações da Catedral (Dom-
Information) 
Centro de Visitantes da Catedral de Trier (Tréveris) 
Liebfrauenstraße 12 (mesmo em frente à igreja 
Liebfrauen) 
 
Horário de funcionamento do Centro de 
Informações da Catedral (Dom-Information)  
 
19 de março  -  28 de outubro e a partir de 26 de 
novembro de 2018 
de segunda-feira a sábado: das 9.30 horas às 17.15 
horas 
domingo, eclesial feriado: das 12.00 às16:00 horas 
encerrado: Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, 
24 - 26.12., 31.12.     
Alteração do horário de abertura durante os Dias do 
Manto Sagrado (Heilig-Rock-Tage) 
 
29 de outubro - 25 de novembro de 2018 e janeiro – 
março de 2019 
de segunda a sexta-feira:  das 9.30 às 17.15 horas 
sábado:  das 9.30 às15.00 horas 
encerrado: domingos e feriados, também a 1.11., 
1.1.  
encerra para férias: Quinta-feira de Carnaval até 
Terça-feira de Carnaval 
 


