2021
O SEU DIA NA PROPRIEDADE
DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

Tarifa *
Adulto

24,45€

10h00
Receção e apresentação da Propriedade.
Visita guiada para descobrir uma seleção de jardins.
Duração da visita: 1h15
11h30
Tempo livre no Festival Internacional dos Jardins e descoberta
dos jardins permanentes nos Prados do Goualoup.

12H00 - COMO OPÇÃON
lmoçar nos restaurantes da Propriedade. Estão à sua
disposição várias opções de restauração:
> Le Comptoir des Tilleuls
Menu completo

22,00 €

> Le Grand Velum
Fórmula gastronómica

40,00 €

14h15
Visita multimédia ao Castelo.
Antiga propriedade de Catarina de Médicis e, mais tarde, de
Diana de Poitiers, oferece uma magnífica vista para o Loire,
com o seu estilo imposto pela família de Broglie no final do
século XIX.
16h30
Visita livre das instalações e exposições do Centro de
Arte e Natureza realizadas por artistas reconhecidos
internacionalmente e jovens talentos.
Para prolongar o espírito da Propriedade, aproveite uma
pausa para compras nas lojas do Castelo ou do Festival.
Fim do dia.
Reservas - Serviço Comercial
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr

*Tarifa de 2021 com uma base de 20 participantes - incluindo o acesso à
Propriedade, a visita guiada aos jardins e a visita ao Castelo com guia multimédia.

AJUDAS NA VISITA

VISITA LIVRE
CASTELO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JARDINS

CENTRO DE ARTES
E NATUREZA

Documento de visita disponível
em 10 idiomas

Documento de visita disponível
em 5 idiomas

Documento de visita disponível
em 5 idiomas *

Duração da visita: 1h15
Aberto todo o ano

Duração da visita: 3h
Aberto de 22 de abril a
07 de novembro de 2021

Duração da visita: 3h
Aberto todo o ano **

* Chaumont-Photo-sur-Loire, documento de visita disponível em francês / inglês
** Chaumont-Photo-sur-Loire, meados de novembro de 2021 até o final de fevereiro de 2022

VISITA GUIADA À ESCOLHA
CASTELO OU FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS OU CENTRO DE ARTES E NATUREZA
A visita guiada com um guia conferencista da Propriedade permite-lhe desencriptar a história do Castelo, explorar o novo
tema do Festival Internacional de Jardins e, por fim, aproximar o trabalho dos artistas do percurso de arte contemporânea.
É o meio privilegiado para aprofundar a história da Propriedade e descobrir as suas novidades culturais.
Tarifa: 105,00 € (90,00 € escola) - 25 pessoas - Duração: 1h15

GUIA MULTIMÉDIA CASTELO
Lúdico e indispensável para desvendar os segredos do Castelo.
Visite o Castelo ao seu ritmo, sala a sala, graças ao guia multimédia. Com esta
ferramenta, rica em informações, irá aceder a conteúdos multimédia suplementares,
como histórias sobre as personagens que viveram no Castel.
Tarifa: 4,00 € por pessoa

