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SÍMBOLO DO ROMANTISMO 

Emoldurada por uma paisagem maravilhosa, a ruína do Castelo de 
Heidelberg é uma atração fascinante em qualquer estação do ano. 
A vista da cidade às margens do Neckar a partir dos seus terraços 
é de tirar o fôlego. 

Sua importância como residência de nível europeu pode ser 
sentida ainda hoje no que restou de sua imponente arquitetura. 
Não surpreende que o castelo tenha se tornado um símbolo da 
guerra e da transitoriedade no romantismo alemão do século 
XIX. As construções do castelo e do forte combinam-se de forma 
evidente: casamatas e torres gigantescas dão prova do caráter de 
fortificação da residência. O pátio interno é emoldurado pelas 

fachadas de palácios representativos, ornamentados por figuras 
decorativas únicas e são um tesouro do Renascimento.

O edifício Ottheinrichsbau com magníficas figuras decorativas é 
considerado uma das primeiras e mais importantes construções 
renascentistas ao norte dos Alpes. A fachada de Friedrichsbau, por 
sua vez, atrai a atenção de seus visitantes com sua galeria ancestral 
palatinada, que alberga no seu interior uma decoração historicista. 

Vale a pena visitar também os imponentes terraços do Hortus 
Palatinus, um dos mais famosos jardins renascentistas do mundo 
à sua época, além do literalmente Grande Barril e do Museu 
Alemão da Farmácia. 

Com transportes públicos: a partir da estação Hauptbahnhof, em Heidelberg, 
pegar o ônibus 33 ou 20 e sair na parada Bergbahn. Pegar o ascensor funicular 
até o castelo (parada Schloss).

ONDE ESTAMOS

    Vale a pena visitar o pátio do castelo em qualquer estação do ano
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ROMANTISMO PURO: 
A MAIS CÉLEBRE RUÍNA DO MUNDO
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INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS NOSSOS MONUMENTOS

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg 
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Alemanha 

Linha direta +49(0) 72 51. 74 - 27 70 
Diariamente 08h00 – 20h00  
(sem serviço de reservas)
info @ ssg. bwl. de
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HORÁRIOS 01/04 – 31/10 01/11 – 31/03

CASTELO Seg. a dom. 09h00 – 18h00 Seg. a dom. 09h00 – 18h00
Acesso ao interior somente com visitas guiadas; Entrada 
permitida até 30 minutos antes do fechamento;
Fechado nos dias 24 e 31 / 12 à tarde e 25 / 12 o dia inteiro

MUSEU ALEMÃO DA 
FARMÁCIA

Seg. a dom. 
10h00 – 18h00

Seg. a dom. 
10h00 – 17h30

Entrada permitida até 20 minutos antes do fechamento;
Fechado nos dias 24 e 31 / 12 à tarde e 25 / 12 o dia inteiro; 
aberto no dia 01 / 01 das 12h00 às 17h30

JARDIM DO CASTELO Acesso livre durante o dia Acesso livre durante o dia

2

VISITAS GUIADAS 01/04 – 31/10 01/11 – 31/03

CASTELO
(em alemão)

Seg. a sex., de hora em hora, 
11h00 – 16h00;
Sáb. e dom., de hora em 
hora, 10h00 – 16h00

Seg. a sex. 11h00, 12h00, 
14h00 e 16h00;
Sáb. e dom., de hora em 
hora, 11h00 – 16h00

CASTELO
(em inglês)

Seg. a sex., de hora em hora, 
11h15 – 16h15;
Sáb. e dom., de hora em 
hora, 10h15 – 16h15

Seg. a sex. 11h15, 12h15,  
14h15 e 16h15; 
Sáb. e dom., de hora em 
hora, 11h15 – 16h15

Visitas de grupo sob consulta; visitas especiais de acordo com  
a programação online e sob consulta

ENTRADA 01/04 – 31/10 01/11 – 31/03

CASTELO (inclui uso do funicular, pátio do castelo, Grande Barril e Museu  
Alemão da Farmácia)
Adultos
Com desconto

€ 9,00 
€ 4,50

€ 9,00 
€ 4,50

VISITAS GUIADAS (além da entrada para o castelo)
Adultos
Com desconto
Famílias 
Audioguia 
multilíngue 
Grupos (20 pessoas)

€ 6,00 
€ 3,00 
€ 15,00

€ 6,00
€ 5,40 (por pessoa)

€ 6,00 
€ 3,00 
€ 15,00

€ 6,00
€ 5,40 (por pessoa)

Informações sobre acessibilidade, descontos, visitas guiadas especiais e outras informações 
importantes para sua visita podem ser consultadas em nossa página na internet.

INFORMAÇÕES PARA VISITANTES

CONTATO E INFORMAÇÕES
CASTELO DE HEIDELBERG 
Schlosshof 1
D-69117 Heidelberg 

CENTRO DE VISITANTES DE HEIDELBERG 
Telefone +49(0) 62 21. 53 84 72
info @ schloss-heidelberg.de
www.schloss-heidelberg.de /en

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÃO 
PARA VISITAS GUIADAS
Serviço de atendimento 
Telefone +49(0) 62 21. 6 58 88 - 0
Telefax +49(0) 62 21. 6 58 88 - 18
service @ schloss-heidelberg.com

3 5 6

2 4

É difícil imaginar uma localização mais impressionante: as ruínas 
do castelo, em arenito vermelho do Vale do Neckar, erguem-se 
sobre o vale no alto da encosta norte da colina de Königstuhl, 
rodeadas de florestas verdejantes. Sua silhueta domina a vista do 
centro histórico de Heidelberg. 

A história fascinante e tumultuosa do Castelo de Heidelberg teve 
início quando os condes palatinos da Renânia, mais tarde príncipes 
eleitores, se estabeleceram em Heidelberg. O burgo é vez docu-
mentado pela primeira vez no ano de 1225. Logo ele se tornaria 
uma das mais prestigiadas residências senhoriais do Renascimento. 

GRANDIOSAS OBRAS ARQUITETÔNICAS DO RENASCIMENTO 

Até a Guerra dos Trinta Anos, o Castelo de Heidelberg acolheu uma 
das mais importantes cortes do império. A intensa construção rea-
lizada pelos príncipes eleitores deu origem a um conjunto de impo-
nentes construções fortificadas: Gläserner Saalbau, Ottheinrichsbau, 
Friedrichsbau e Englischer Bau, todas grandiosas obras arquitetônicas 
do Renascimento. Suas maravilhosas fachadas conferem ao pátio 
interior um ar solene e majestoso. 

DESTRUIÇÃO CAUSADA PELA GUERRA E POR FORÇAS NA NATUREZA

No final do século XVII, o castelo sofreu destruições sucessivas por 
parte dos franceses na Guerra de Sucessão do Palatinado. O magnífico 
fogo de artifício «Heidelberger Schlossbeleuchtung», que ocorre
atualmente várias vezes por ano, encena a destruição daquela época. 
Depois de tentativas precárias de restauração, o castelo foi seriamente 
danificado por forças da natureza em 1764, tendo sido duas vezes 
atingido por um raio. Com o incêndio, a residência, outrora mag-
nífica, ardeu por completo e ficou em ruínas.

CASTELO E JARDIM – MITO E ROMANTISMO

No século XIX, as ruínas do castelo tornaram-se um epítome do 
romantismo e um monumento nacional no historicismo. Criou-se 
um mito em torno da enorme construção que ergue sobre a cidade 
e dos jardins do castelo. Este «Hortus Palatinus», aliás nunca con-
cluído, foi a última construção empreendida pelos príncipes eleito-
res. Os terraços artificiais e partes do projeto do jardim ainda hoje 
testemunham a ambição do projeto, apelidado de «oitava maravilha 
do mundo» no século XVII. O fascínio pelo Castelo de Heidelberg 
se mantém até os dias de hoje.

    Na fachada do prédio Friedrichsbau, os antepassados  
dos príncipes eleitores saúdam com orgulho os visitantes     Uma pérola do Renascimento alemão: o edifício Ottheinrichsbau

    Um suntuoso complemento no século XIX: o edifício  
Friedrichsbau, com tetos de estuque e portais em madeira e arenito

    Muitas figuras decoram as construções do palácio.  
Aqui: uma estátua do príncipe eleitor Frederico IV.

A impressionante ruína do Castelo 
 de Heidelberg (Schloss Heidelberg) 

atrai todos os anos cerca de um  
milhão de visitantes de todo o mundo. 
Tem sido um símbolo do Roman-
tismo desde o início do século XIX.
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