2021
UW DAG OP HET DOMEIN
VAN CHAUMONT-SUR-LOIRE

Tarief *
Volwassene

24,45€

10h00
Ontvangst en presentatie van het Domein.
Vertrek van de rondleiding door een aantal geselecteerde
tuinen.
Duur: 1.15 uur
11h30
Vrije tijd om het Festival International des Jardins en de
permanente tuinen in de Prés du Goualoup te ontdekken.

12H00 - OPTIE
Lunch in de restaurants van het Domein.
Meerdere restaurantformules aangeboden:
> Le Comptoir Méditerranéen
Compleet menu

22,00 €

> Le Grand Velum
Gastronomisch restaurant

40,00 €

14h15
Multimediabezoek aan het Kasteel
Het kasteel was ooit eigendom van Catharina de’ Medici en
daarna van Diana van Poitiers en biedt een schitterend uitzicht
op de Loire. De stijl van het kasteel dateert uit het einde van de
19e eeuw, en is te danken aan de familie de Broglie.
16h30
Vrije toegang tot de kunstwerken en tentoonstellingen
in het Centre d’Art et de Nature, uitgevoerd door bekende
internationale kunstenaars en aanstormende talenten.
Om in de sfeer van het Domein te blijven is er een pauze
om te shoppen in de winkeltjes van het Kasteel of op het
Festival.

Reserveringen - Verkoopafdeling
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr

Einde van de dag.

*Tarief 2021 op basis van 20 deelnemers - inclusief toegang tot het Domein,
rondleiding door de tuinen en bezoek van het kasteel met multimediagids.

TER BEGELEIDING VAN DE BEZICHTIGING

VRIJE BEZICHTIGING
KASTEEL

INTERNATIONAAL
TUINENFESTIVAL

CENTRUM VOOR KUNST
EN NATUUR

Document beschikbaar
in 10 talen

Document beschikbaar
in 5 talen

Document beschikbaar
in 5 talen*

Duur: 1.15 uur
Het hele jaar geopende

Duur: 3.00 uurh
Geopend van 22 April tot 07 November 2021

Duur: 3.00 uur
Het hele jaar geopende**

* Chaumont-Photo-sur-Loire, gids beschikbaar in het Frans / Engels
** Chaumont-Photo-sur-Loire, midden november 2021 tot eind februari 2022

RONDLEIDING NAAR KEUZE
KASTEEL OF INTERNATIONAAL TUINENFESTIVAL OF CENTRUM VOOR KUNST EN NATUUR
De rondleiding met een officiële gids van het landgoed biedt een uitgebreid inzicht in de geschiedenis van het kasteel,
een uitdieping van het nieuwe thema van het Internationaal Tuinenfestival en van de aanpak van de kunstenaars van de
gepresenteerde hedendaagse kunstwerken. De beste manier om in de geschiedenis van het landgoed te duiken en de
culturele aanwinsten te ontdekken.
Tarief: 105,00 € (90,00 € school) - 25 personen - Duur: 1.15

KASTEEL MULTIMEDIAGIDS
Ludiek en onmisbaar voor wie de geheimen van het Kasteel wil doorgronden. Bezoek
het kasteel in uw eigen tempo, met in elke zaal uitleg van de multimediagids. Met
deze tool vol informatie beschikt u tevens over aanvullende mediacontent, zoals
anekdotes over de personen die in het kasteel hebben gewoond.
Tarief: 4,00 € per persoon

