
CARTE D’ACCÈS GRATUIT
aux équipements culturels, sportifs et touristiques

de l’Agglomération de La Rochelle

•  Musées de la Ville de La Rochelle
   Musée maritime, Musée du Nouveau monde,
   Museum d’Histoire Naturelle à partir de juillet 2022

• Piscines et centres aquatiques
   Piscine Lucien Maylin de La Rochelle, Centre aquatique       
   Palmilud de Périgny, Centre aquatique de Châtelaillon-Plage

• Médiathèques municipales
   et de l’agglomération de La Rochelle 

• Une entrée à l’Aquarium La Rochelle :
   - à partir de 17 h (dernière entrée à 18 h 30)
     jusqu’au vendredi 8 juillet 2022
   - à partir de 20 h (dernière entrée 21 h 30)
     du samedi 9 juillet au mercredi 31 août 2022
   Cocher la case (cadre réservé à l’Aquarium)

• Une entrée aux trois Tours de La Rochelle
   Cocher la case (cadre réservé aux Tours de La Rochelle)
    Tour de la Chaîne                  Tour des 4 Sergents
    Tour de la Lanterne

Sur présentation de cette carte et de votre passeport
ou d’un justificatif du statut de « protection temporaire » 

délivré par l’État.
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КАРТА БЕЗКОШТОВНОГО
ДОСТУПУ

до культурних, спортивних і туристичних об’єктів 
агломерації Ла-Рошель

• Музеї міста Ла-Рошель
    Морський музей, Музей Нового Світу,
    Музей історії природи (з липня 2022 року)

• Басейни та водні центри
    басейн Люсьєна Мейлена в Ла-Рошелі, Аквапарк     
    Пальмілуд в Періньї, Аквапарк Шатлайон-Плаж

• Медіатеки муніципалітету
   та агломерації Ла-Рошель

• Одноразовий безкоштовний вхід на одну   
   особу для відвідування акваріуму міста Ла-  Рошель:
    - з 17:00 (останній вхід о 18:30) до 20:00 до п’ятниці    
      8 липня 2022 року (включно)
    - з 20.00 (останній вхід о 21:30) до 23:00 починаючи з     
     суботи 9 липня по середу 31 cерпня 2022 року (включно)

• Безкоштовне відвідування трьох веж
   Ла-Рошелі

При пред’явленні цієї карти, вашого українського
паспорта або документа, що підтверджує статус 

«тимчасового захисту», виданого державою.


