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UM DIA EXTRAORDINÁRIO 
NUM LOCAL FORA DO COMUM
“CAPITAL MUNDIAL DA CRIAÇÃO PAISAGÍSTICA 
E DA ARTE NA NATUREZA”

PROFISSIONAIS DE TURISMO
GRUPOS

  /domainedechaumontsurloire    @Chaumont_Loire 

PROPRIEDADE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRO DE ARTES E NATUREZA



Situado a menos de duas horas de Paris e aberto durante 
todo o ano, a Propriedade de Chaumont-sur-Loire domina 
o Loire, classificado como Património Mundial da UNESCO 
pelas paisagens naturais. Reúne 3 entidades numa única 
Propriedade de 32 hectares:

Um dos mais belos castelos do Vale do Loire rodeado por 
um grande jardim paisagístico típico inglês. 

Um Festival Internacional dos Jardins
reconhecido desde 1992 pelos profissionais e pelos 
apaixonados por jardins que recebe, todos os anos, 
paisagistas e designers de todo o mundo sobre um tema 
diferente. 

Um Centro de Artes e Natureza
que recebe todos os anos cerca de quinze artistas, artistas 
plásticos e fotógrafos de renome internacional

É um local ideal, rico, para explorar e apreciar sozinho, em 
casal, entre amigos ou em família.

CHAUMONT-SUR-LOIRE
UM PATRIMÓNIO EXCECIONAL

> “Ficamos muitas vezes surpreendidos com tanta simplicidade e 

criatividade. Chaumont é talvez uma das experiências sensoriais mais 

bonitas que podemos vivenciar nos dias de hoje.” 

 Guia Verde Castelos do Loire, Michelin

> Primeiro Prémio Europeu do Jardim 2019/2020

> 2014 Garden Tourism Award, “Festival of the year”





Ao dominar o Loire, classificado como património mundial 
da UNESCO pelas paisagens culturais, é um dos castelos 
mais notáveis do Vale do Loire. Propriedade, no século XVI, 
da rainha Catarina de Médicis e depois da sua rival, Diana de 
Poitiers, o castelo recebeu várias personagens célebres ao 
longo da sua história, como Nostradamus, o escultor Nini, 
Benjamin Franklin ou Germaine de Staël. No fim do século 
XIX, conhece um intenso período de brilho e festas quando 
a princesa de Broglie, última proprietária privada do domínio, 
lhe confere um impulso extraordinário de modernidade.
 
NAS IMEDIAÇÕES DO CASTELO
AS CAVALARIÇAS 
Entre nas cavalariças mais deslumbrantes e modernas da 
Europa, construídas em 1877 pelo arquiteto Paul-Ernest 
Sanson, a pedido do príncipe de Broglie.
 
O PARQUE HISTÓRICO
Concebido a partir de 1884 por Henri Duchêne, o maior 
arquiteto paisagista francês do fim do século XIX, passeie 
pelo parque histórico de estilo inglês com 21 hectares, tal 
como o príncipe de Broglie sonhou.

UM CASTELO ÚNICO, 
RESIDÊNCIA REAL E PRINCIPESCA

> Aberto todo o ano exceto a 1 de janeiro e 25 de dezembro

> Um mobiliário excecional confiado pelo Mobilier National

> Salas do castelo dedicadas a exposições de arte contemporânea

> Obras artísticas originais para descobrir no Parque Histórico, escondidas nos  

 caminhos e bosques





Evento emblemático da Propriedade, o Festival Internacional de 
Jardins é um encontro internacional incontornável, dedicado 
à criação, imaginação, poesia e natureza. Reconhecido desde 
1992 tanto pelos profissionais como pelos amantes de jardim, 
recebe todos os anos paisagistas e criadores vindos de todo 
o mundo. O Festival Internacional dos Jardins é fruto de um 
concurso anual no qual um júri seleciona mais de vinte projetos, 
criados por equipas pluridisciplinares, ao qual se acrescentam 
os «Cartões Verdes» dados aos convidados da Propriedade. 
O anúncio do tema do Festival Internacional dos Jardins é 
aguardado todos os anos com grande interesse.
 
À VOLTA DO FESTIVAL
OS PRÉS DU GOUALOUP
Criados em 2012, os Prés du Goualoup estendem-se por 
mais de 10 hectares e acolhem jardins perenes relacionados 
com as grandes civilizações do jardim: Japão, China, Coreia, 
Grã-Bretanha.... Estes prados incluem as obras de grandes 
arquitetos e paisagistas, como Yu Kongjiang, Wang Shu, Shodo 
Suzuki, Leon Kluge…  e artistas de renome internacional: Chris 
Dury, Pablo Reinoso, Andrea Branzi, Nils-Udo...
 
AS COLEÇÕES DE PLANTAS
 O arco das rosas antigas
 Os arcos da jasmim-estrela
 As coleções de clematites, dálias, peónias e ásteres.

A ESTUFA EXTRAORDINÁRIA
A PEQUENA ESTUFA
A HORTA

O FESTIVAL INTERNACIONAL
DOS JARDINS

> “Capital mundial da criação paisagística”, Valérie Duponchelle, Le Figaro

>  30 novos jardins todos os anos, com um tema diferente

>  Assinaturas prestigiosas dos arquitetos paisagistas do presente ou do futuro





Todos os anos, o Centro de Artes e Natureza convida artistas 
de renome internacional, artistas plásticos e fotógrafos para 
virem criar obras inéditas e originais sobre o tema da natureza. 
Espalhadas pelos 32 hectares do local, as obras de arte 
realizadas, fruto de um verdadeiro encontro entre os artistas e 
o espírito da Propriedade, oferecem aos visitantes um percurso 
iniciático rico em descobertas, surpresas e emoções. Espaços 
onde se podem descobrir as instalações de arte: Castelo, Galeria 
do Sótão, Galeria Agnès Varda, Apiário, Estábulo, Cavalariças e 
ao longo dos caminhos do Parque Histórico.
 
ENCOMENDAS ESPECIAIS DA REGIÃO CENTRAL DO VALE DO LOIRE
Realizadas em 2008, as encomendas trienais da Região 
Central do Vale do Loire criam um diálogo entre património 
e arte contemporânea. As obras especificamente realizadas 
para a Propriedade desenham um percurso de visita, 
investindo mesmo em novos espaços, desconhecidos do 
público e, até então, inacessíveis.

INSTALAÇÕES PERMANENTES
Instaladas no parque, no Castelo e nas suas dependências, 
as obras são especificamente criadas para o local e dão a 
impressão de terem estado sempre lá. De facto, algumas 
mantêm-se. A felicidade do percurso do visitante deve-se 
tanto à novidade quanto aos reencontros com certas obras 
das estações passadas.

CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE
Todos os anos, de meados de novembro a finais de fevereiro, 
o Centro de Artes e de Natureza consagra todas as suas 
exposições de inverno à fotografia e apresenta as obras de 
grandes fotógrafos que manifestam o seu olhar particular 
sobre a paisagem e a natureza.

O CENTRO DE ARTES 
E NATUREZA

>  Mais de 3500 m2 abertos e aquecidos, dedicados todo o ano a novas exposições

> “Em Chaumont-sur-Loire, a arte vive-se a céu aberto.” Natacha Wolinsky,   

 Le Quotidien de l’art

> Mais de 40 obras permanentes, incluindo  Jannis Kounellis, El Anatsui,     

 Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, Tadashi Kawamata...





O HOTEL 
Desenvolvido num jardim, Le Bois des Chambres cultiva 
um espírito de criação. Espaço de vida e de revigoramento 
rodeado pela natureza, combina a criatividade das formas 
que se aplicam ao conforto da estadia, aos serviços 
oferecidos ou ao respeito pelo meio ambiente. Moduláveis, 
os seus quartos podem acomodar casais, famílias ou grupos 
de amigos. Le Bois des Chambres pode receber seminários. 

OS QUARTOS 
39 quartos atípicos com nomes poéticos, como as alcovas e 
os quartos independentes, apresentam universos refinados e 
simples. No piso térreo, as cores densas e suaves combinam 
com os arranjos de flores secas. No andar de cima, o branco 
revela o tamanho dos tetos de catedral. Como no teatro, as 
cortinas estruturam os espaços. 5 cabanas em palafitas 
permitem dormir no jardim.

LE GRAND CHAUME
Le Grand Chaume tem uma arquitetura singular ao serviço 
de uma gastronomia sustentável e de exceção confiada ao 
chefe Guillaume Foucault. Comprometido com produtos 
naturais, propõe um menu surpreendente perto das margens 
do Loire, envolvendo Sologne, Perche, Brenne e Beauce. 
Inspira-se nas suas regiões ricas e na utopia artística da 
Propriedade de Chaumont-sur-Loire.

HOTEL DE ARTES E DA NATUREZA LE BOIS DES CHAMBRES 
E RESTAURANTE LE GRANDE CHAUME

> O restaurante do hotel, Le Grand Chaume, dirigido pelo chefe Guillaume Foucault

> O seu terraço campestre nas margens da lagoa

> As camas de 2x2 metros que se modula em qualquer direção

> O centro de arte e de natureza próximo do hotel

> A renovação das casas de campo antigas, com uma arquitetura próxima da 

natureza





 TOURS / AMBOISE BLOIS 

HÔTEL RESTAURANTE
LE BOIS DES     
CHAMBRES
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41150 Chaumont-sur-Loire 
T. +33 (0) 254 209 920 
commercial@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

Estabelecimento de cooperação 
cultural criado pela Região Centro-

Vale do Loire e pelo município de 
Chaumont-sur-Loire

ACESSO 

> Chaumont-sur-Loire situa-se entre Blois e Tours, a 185 kms de Paris 
> Autoestrada A10 e A85, saída Blois (n.º 17) ou Amboise (n.º 18) 
> Vários comboios diretos diários na linha Paris Austerlitz – Orléans – Tours,  
   paragem em Onzain/Chaumont-sur-Loire
> Parque de estacionamento para autocarro gratuito (acesso Sul)

O LOIRE DE BICICLETA

Percorra o Loire de bicicleta e faça uma paragem na Propriedade do 
Chaumont-sur-Loire. Existem estacionamentos para bicicletas e depósitos 
gratuitos em todas as entradas da Propriedade.

LA LOIRE
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A Castelo 

B Parque Histórico 

C Cavalariças 

D Festival Internacional dos Jardins

E Prados do Goualoup 

A PROPRIEDADE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

HÔTEL RESTAURANT
LE BOIS DES     
CHAMBRES


