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Középkori erődök, 
királyi kastélyok, 
gyönyörű reneszánsz 
lakóépületek... a 
Loire menti kastélyok 
elegáns sziluettjükkel 
és figyelemre méltó 
kertjeikkel tarkítják a 
Loire-völgyét. A Loire 

folyó mentén ezek a fenséges kastélyok elmesélik 
és megelevenítik Franciaország történelmének, 
valamint az ott élt híres embereknek, mint 
VIII. Károly, I. Ferenc, Leonardo da Vinci vagy 
Medici Katalin, legjelentősebb pillanatait. A 
reneszánsz kor kiváló művészi, tudományos és 
építészeti újításaival a Loire menti kastélyok 
ma is lenyűgözik a látogatókat. HistoPad és 
fokozott élményt nyújtó valós látogatás, 3D 

makettek, interaktív berendezés... a kínált 
látogatásokkal játékosan és online csatlakozva 
merülhet el a francia királyok és királynők 
lakóhelyének megismerésében! Használja ki a 
nyári estéket, hogy megcsodálhassa a fényárban 
úszó kastélyokat vagy megnézhessen egy 
esti előadást, amely a legmodernebb képi és 
hangtechnikát hívja segítségül!

Folytassa felfedezőútját a Loire-völgyének 
városaiban. Orléans, Blois, Amboise, Tours, 
tele történelmi emlékekkel... mind csodás 
felfedezéseket tartogatnak! 
Gyönyörködjön a Loire folyóra néző tájakban, 
hagyja magát elringatni a vidék nyugalmával és 
fedezze fel a gazdag történelmi múltat! Sétáljon 
az elbűvölő Loire menti kis falvakban, melyhez 
kitűnő alkalom egy-egy fesztivál.

A Loire-vöLgy 
mentén, 

kAstéLyok 
útján

FrAnciAország FrAnciAország
6 híres kastély felfedezése 6 híres kastély felfedezése
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© F. Charel – CRT Centre-Val de Loire
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A Sully-sur-Loire (Loiret megye) és 
Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire 
megye) között 280 km-en húzódó, az 

UNESCO Világörökség listáján szereplő Loire-
völgyének kivételes tájegységei csodás látványt 
kínálnak a látogatóknak. Időre van szükség, hogy 
megfigyeljük azt a ragyogó szépséget, amelyet 
az egyedi tájegységek és az évszakonként 
mindig más arcát mutató, védett természet 
tartogat. Állat- és növényvilága számos módon 
felfedezhető. Tekerjen saját ritmusában a 
„Loire à Vélo” kerékpárúton és csodálja meg 
a folyó partján fészkelő madársokadalom 

A Loire-völgy gasztronómiája biztosan 
felélénkíti az ízlelőbimbókat. Séfjeink 
mindig előnyben részesítik a terület 

jellegzetes termékeit, hogy ínyenc ételeket 
kínáljanak Önöknek. Semmi kétség afelől, hogy 
a sült fogashát ízletes halszószának vagy a 
Tatin-torta karamellizált almáinak nem tud 
majd ellenállni! Jól illenek hozzájuk a Loire-
völgyének híres borai: Cheverny, Saint-Nicolas 
de Bourgueil, Vouvray... amelyek minden 
ízt felszínre hoznak. A vörös, a rosé, a fehér 
vagy az enyhén habzó borok számos összeillő, 
ínyenc gasztronómiai élmény kapuját nyitják 
meg! Ne habozzanak betérni pincéink ajtaján. 
A bortermelők mesélnek majd szenvedélyükről 
és örömmel hívják meg Önöket a szőlőültetvény 
megtekintésére és borkóstolóra: felejthetetlen 
élmény...

kivételes 
tájegység 
Az UNesCo 
világörökség 
listájáN

Híres gAsztroNómiA, Neves borok

légi balettbemutatóját. Szálljon fel egy 
hagyományos Loire-i hajóra és hajózzon végig 
idegenvezetéssel a folyó mentén, így talán még 
a félénk hódokat is megfigyelheti. Amennyiben 
inkább a magasba szállna, a folyót és kastélyait 
egy hőlégballon kosarából is megcsodálhatja.

© D. Darrault – CRT Centre-Val de Loire

© T. Martrou – CRT Centre-Val de Loire

FrAnciAország FrAnciAország
6 híres kastély felfedezése 6 híres kastély felfedezése
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• Újdonságok:
2019. februárjától elérhető az Amboise 
királyi kastélyban a HistoPad, mely 
legújabb technológiájával
fantasztikus lehetőséget kínál a még 
mélyebbre ható felfedezéshez! A 
technológia magába foglalja a Loggia 
3D-s rekonstrukcióját, a belső terek 
dekorációját és a francia udvar 
számtalan jelenetének bemutatását. 
Újdonság 2020-tól: a 19. századi tér 
új berendezése és látványa, illetve egy 
gyorsított (45 perces) látogatásra való 
lehetőség.

• Látogatás: 
Élvezze a HistoPad technológiáját! 
Az eszköz 12 nyelven, többek között 
oroszul és lengyelül is a vendégek 
rendelkezésére áll. Vegye igénybe a 
16 nyelven, többek között magyarul, 
oroszul, lengyelül, románul, és csehül is 
hozzáférhető útikalauzunkat!
Kommentárral egybekötött látogatás 6 
nyelven, többek között angol és német 
nyelven áll rendelkezésre.

A kastély január 1. és december 25. 
kivételével egész évben várja kedves 
látogatóit. 
A pontos nyitvatartási időhöz kérjük, 
keresse fel weboldalunkat!

Amboise kiráLyi kAstéLy 

Amboise kertje  © Léonard de Serres

Utazzon, mint a királyok!

A francia királyok reneszánsz 
palotája...
Leonardo da Vinci nyughelye... 
A legcsodálatosabb kilátás a Loire 
völgyére...

Képzeljen el egy palotát, amelyet 
kifinomult érzékkel építettek meg a 
Loire fölé magasodó hegyoromra, 

ahonnan az égbolt és a föld között szinte 
lebegni látszó kertekre nyílik kilátás... 
Nem meglepő, hogy amikor Franciaország 
királyai a reneszánsz felé fordultak, 
akkor Amboise volt az egyik kedvenc 
helyük. Az uralkodó VIII. Károly és I. 
Ferenc, Leonardo da Vinci (a kastély 
kápolnájában nyugszik), I. Anna breton 
királyné, vagy a franciák „utolsó királya”, 
Lajos Fülöp mind ismertek ezen a helyen. 
Még manapság is, milyen csodálatos 
látványt nyújt! 180°-ban körültekintve 
felfedezheti az UNESCO Világörökségi 
Listáján is szereplő földsáncokat. 
Az életteli kastély, amelyet szinte csak 
a természet vesz körül, és ahol ebben 
a környezetben több, mint 80-féle 
madárfaj is otthonra talált, egyben 
az innovációk helyszíne is, ahol új 
technológiák fedezhetők fel.

2020-ban fedezze fel az új „Az utazó 
hercegek nyomában!” című kiállítást!

FrAnciAország FrAnciAország
6 híres kastély felfedezése 6 híres kastély felfedezése
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Marc MétAy 
 00 33 247 57 00 98
 contact@chateau-amboise.com
 www.chateau-amboise.com

szolGÁltatÁsok

FrAnciAország FrAnciAország
6 híres kastély felfedezése 6 híres kastély felfedezése

© E. Sander

© Léonard de Serres© Histovery

• Egyéni látogatók > Felnőttek:13,10€  
• Diákok:11,30€
• A 7 és 18 év közötti gyermekek 

számára: 9€
• Csoportok > Felnőttek: 9,80€
• Diákok: 9,40€
• A 7 és 18 év közötti gyermekek 

számára: 7,70€

• tGV: (gyorsvasút) állomás Tours/St. 
Pierre-des-Corps 20 km-re található 
a kastélytól, onnan SNCF-vonatokkal 
lehet továbbutazni Amboise állomás felé. 
Közvetlen INTERCITY vonatok indulnak 
Párizs/Austerlitz állomásról Amboise 
állomásra, a menetidő kevesebb, mint 
2 óra. Amboise állomástól körülbelül 17 
perc séta a kastély (1,3 km).
• Gépjárművel: GPS N47.412908 
E0.985605
A10-es autópálya, forduljon le az 
Amboise kijáratnál, majd D31 és N152 
jelű út, 15 km-en keresztül!
A28-as autópálya, a Tours-Sud 
csomópontnál haladjon az A85-ös 
autópálya irányába!
A85-ös autópálya, forduljon le a Bléré – 
Amboise - Chenonceau kijáratnál, majd 
haladjon tovább a D31-es úton  Amboise 
felé!

© Joël Klinger
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Újdonság 2020-ban
• Az udvari díszítések újrarendezése 

fényűző látvánnyal és 
textildekorációkkal. A látogató olyan 
fogadtatásban részesül, mintha a XVI. 
században a király vendégeként érkezne 
meg.

• Az organikus zöldségeskert: veteményes 
labirintus, melyben különleges zöldségek 
és virágok találhatóak. Igény szerint van 
csoportos vezetett túra (1 órás, francia 
vagy angol nyelven).

• Az északi homlokzat megvilágítása.
• Négy csillagos szálloda és étterem: 

„Relais de Chambord”. Chambord 
egyetlen szállodájában 55 szoba és 
lakosztály található, amelyek közül 
néhányból rendkívüli a kilátás a kastélyra 
és a kastélyt körülölelő kertekre.

ESEMéNyEK
“Susumu Shingu, kortárs utópia” című 
kiállítása (2019. október 6-2020. március 
15.).  A Leonardo álltal inspirált japán 
művész, Susumu Shingu, mutat be egy 
szoborcsoportot, melyet a szél ihletett.
Éves események: 10. Chambord-i Zenei 
fesztivál júliusban, Karácsony Chambord-
ban, stb.

A dupla csigalépcsősor a kastély 
legszembeötlőbb eleme!
A torony földszinti részéről kiinduló 
lépcsősor egy üreges, központi részből áll. 
A két lépcsősor egymás felett kanyarog 
egy dupla, spirális rámpát alkotva, ahonnan 
az épület fő szintjeit lehet megközelíteni. 
Ez az elképesztő találékonyság Leonardo 
da Vinci vázlatait idézi... Ha két személy 
egyszerre használja a két különálló 
lépcsősort, akkor ugyan láthatják egymást 
fel- és lesétálni, de sosem fogják egymás 
útját keresztezni! Varázslatos!

A cHAmborD-i kAstéLy

Egyedülálló művészeti alkotás, a 
Chambord-i kastély felkerült az 
UNESCO Világörökségi Listájára. 

Az épületet I. Ferenc álmodta meg és 
Leonardo da Vinci szellemisége hatotta 
át. Chambord egy építészeti remekmű, 
a francia reneszánsz jelképe szerte a 
világon. Kihagyhatatlan látnivalók: a 
kettős csigalépcsősor, I. Ferenc király 
szobája és a bútorozott díszlakosztályok, 
a panorámás teraszok, a francia barokk 
kertek és a kastélyt körbevevő erdős 
birtok, amelynek mérete megegyezik 
Párizs alapterületével.
Csoportok részére: egész évben 
lehetőség van a kastélyban borkóstolásra 
és ebédre.
Főszezonban: lovak és ragadozó madarak 
bemutatója; lovashintó-versenyek; 
kerékpár, csónak és elektromos járművek 
kölcsönzése.

Chamber of Parade, Chambord Castle  © Léonard de Serres

500 év történelem!

FrAnciAország FrAnciAország
6 híres kastély felfedezése 6 híres kastély felfedezése
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TOURISM DEVELOPMENT
devtour@chambord.org 
 +33 (0)2 54 50 40 17

Booking: +33 (0)2 54 50 50 40
 reservations@chambord.org
 www.chambord.org

szolGÁltatÁsok

FrAnciAország FrAnciAország
6 híres kastély felfedezése 6 híres kastély felfedezése

(utolsó jegyvásárlás 16:30-kor).
Minden nap nyitva, kivéve január 1., 
november utolsó hétfője és december 25. 
A kertek a kastély zárását megelőzően fél 
órával hamarabb zárnak.

Belépődíjak a kastélyhoz és a kertekhez:
• Egyéni: 14,50€, a jeggyel a kiállítások 
és a kertek is megtekinthetők 18 éves kor 
alatt ingyenes.
Az Európai Unió állampolgárai számára 26 
éves kor alatt ingyenes.
• Csoportok (20 fő vagy több): 12€
Gyermekcsoportok (6-17 éves korig): 
decembertől februárig ingyenes, márciustól 
októberig 3€, novembertől februárig 
ingyenes.
• Szakembereknek: 9€ vagy 9,50€ 

• Gépjárművel: A10-es autópálya, Mer 
kijárat / Chambord vagy Blois.

• Vonattal: Párizs-Austerlitz > Blois-
Chambord (1 óra 20 perc).

• Busz/Minibusz: Repülőtéri járat vagy 
taxi Blois-Chambord vasútállomásról (20 
perc).

• Repülőgéppel: Roissy (2 óra 15 perc) 
vagy Orly (1 óra 50 perc).

© Léonard de Serres

© Léonard de Serres

• HIStOPAD és Multimédia: 
A digitális táblagép segítségével olyan 
részletgazdag túrát tehet a kastélyban, 
mintha visszarepült volna a XVI. századba. 
Mindez a kibővített, valósághű és 3D-s 
rekonstrukciónak köszönhető. A gépen 
továbbá több, mint száz rögzített 
kommentár, interaktív térkép, a kastély 24 
szobájának tájékoztatója és a gyerekek 
számára kincsvadászati lehetőség is 
található. 12 nyelven: francia (FR), angol 
(EN), német (DE), spanyol (ES), olasz (IT), 
orosz (RU), portugál (PT), holland (NL), 
japán (JP), koreai (KO), kínai (ZH), lengyel 
(PL). 
 
Egy 20 perces film látható folyamatosan, 
amely Chambord történetének és 
építészetének ered nyomába (FR, EN, DE, 
ES, IT).

• Vezetett túra:
- Egyéni látogatók (FR, EN) számára az 

indulás ideje az adott szezontól függ.
- Csoportok részére (1 óra 30 perc) 

igénytől függően (FR, EN, DE, ES), 20 
főnél nagyobb csoportok számára.

- Látogatói tájékoztatófüzet 14 nyelven: 
francia (FR), angol (EN), német (DE), 
olasz (IT), holland (NL), spanyol (ES), 
portugál (PT), kínai (ZH), japán (JP), 
orosz (RU), lengyel (PL), magyar (HU), 
román (RO), koreai (KO).

Január 2- március 27.: 9-től 17 óráig 
(utolsó jegyvásárlás 16:30-kor).
Március 28 - október 25.: 9-től 18 óráig 
(utolsó jegyvásárlás 17:30-kor).
Október 26 – december 31.: 9-től 17 óráig 
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Gardens of Chenonceau Castle  © David Darrault

Újdonság 2020-ban
• Megnyílik „Chenonceau rendelője”, 

melyet Jean Jacques Rousseau 
használt a 18. században. Itt tanította 
Madame Dupin fiát a különböző 
tudományokra. 

• Az Éjjeli Séta új fényjátékokkal 
kápráztatja el a látogatókat...

• A karácsonyi ünnepi időszak a 
„Kiváncsiság kabinettje”  jegyében telik.

• Látogatás: 
A reneszánsztól a felvilágosodás 
koráig a jövőbe látó álmok otthonaként 
Chenonceau-t mindig is az újítások 

éltették. A világ minden tájáról érkező 
vendégek most felfedezhetik a kastély 
által kínált élményeket az egyéni 
látogatás (teljeskörű leírást tartalmazó 
brosúrát adunk hozzá) vagy az 
audioeszköz segítségével vezetett túra 
(12 nyelven) során. 

A kastély minden nap nyitva tart. A 
kastély és az üzlet a jegyirodák zárása 
után 30 percig tart nyitva.
A szezontól függően reggel 9 és este 7 
között.

Egyéni árak 
• Felnőttek részére 15 € per fő, ezzel 

a jeggyel a kastélyt, a kerteket és a 

A cHenonceAU-i kAstéLy

Chenonceau, a francia 
reneszánsz mesterműve, amelyet 
a Firenzében található Ponte 
Vecchio (Öreg híd) ihletett, az 
Unesco Világörökség Listáján is 
szerepel.

A „Hölgyek kastélyaként” is 
ismert épület egyedülálló 
építészettel, műalkotások elragadó 

gyűjteményével, elegáns barokk kertekkel 
és 2018 júniusa óta egy modern kerttel 
is büszkélkedhet, amely utóbbit Russel 
Page tervei alapján alkottak meg.
A szobák csodálatos virágkölteményeiről 
professzionális virágkötők gondoskodnak 
az év minden napján.
A reneszánsz 500. évfordulója alkalmából 
tavasszal új hely nyílt meg: Medici Katalin 
Patikája.
A helyszínen ínyenc ételeket kínáló 
étterem várja a vendégeket, valamint 
a történelmi borpincékben a Touraine-
Chenonceaux termőterületről származó, 
AOC-minősítéssel rendelkező borokat is 
meg lehet kóstolni.

a FeleJtHetetlen kaStély

FrAnciAország FrAnciAország
6 híres kastély felfedezése 6 híres kastély felfedezése
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welcome@chenonceau.com 
 +33 (0)2 47 23 44 06
 www.chenonceau.com

FrAnciAország FrAnciAország
6 híres kastély felfedezése 6 híres kastély felfedezése

• 1 óra 50 perc TGV-vel Bordeaux-ból/
St-Pierre-des-Corps.
• 25 perc TER-rel (francia helyi 
vonathálózat) Tours-ból. Tours/
Chenonceaux.

© Dominique Couineau

© David Darrault

galériát lehet megtekinteni; brosúrát 
adunk mellé.

• Felnőttek részére 19 € per fő, ezzel a 
jeggyel a kastélyt lehet megtekinteni az 
audioeszközünk segítségével, valamint 
a kerteket és a galériát is.

• A látogatás a 7 éven aluli gyermekek 
számára ingyenes.

Csoportos árak
• 12 € per fő, ezzel a jeggyel a 

kastélyt, a kerteket és a galériát lehet 
megtekinteni; brosúrát adunk mellé.

• 15,50 € per fő, ezzel a jeggyel 
a kastélyt lehet megtekinteni az 
audioeszközünk segítségével, valamint 
a kerteket és a galériát is.

A chenonceau-i kastély Franciaország 
touraine-i régiójában, Chenonceaux-ban 
található. Párizstól 214, Tours-tól pedig 
34 km-nyire fekszik.
• 2 óra az A10-es autópályán (Blois 
vagy Amboise kijárat).
• 1 óra TGV-vel (francia gyorsvasút) 
Párizs-Montparnasse/St-Pierre-des-
Corps
• 1 óra 40  perc TGV-vel Roissy-ből 
Párizs-Roissy repülőtér-CDG/St-Pierre-
des-Corps.

szolGÁltatÁsok

© Marc Jauneaud
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Új 2020 nyarától
• “Leonardo da Vinci – festő és építész” 
A Leonardo da Vinci park területén, 
500 m2-en mutatják be a mester 
festészeti és építészeti tudását. Ismerje 
meg munkásságát egy virtuális galéria, 
építészeti modellek és 3D animációk 
segítségével!

ESEMéNyEK 2020-ban
• “Leonardo da Vinci és Francioarszág” 
című kiállítás
Fedezze fel Leonardo kivételes 
kapcsolatát Franciaországgal és a francia 
királyoknak készített munkáit 
a reneszánsz korszak alatt!

• 2. “Effervesciences fesztivál”
április
Érdekes programok, kreatív workshopok, 
kiállítások és egyéb meglepetések várják 
ezeken a napokon az érdeklődőket, 
amikor Leonardo híres tudományos 
öröksége van a középpontban. 2020-ban 
a fő témakör a festészet és az építészet 
területéhez köthető felfedezések lesznek.
• Nyári esti műsorok 
Előadások, koncertek keretében 
ünnepeljük ezeken az estéken 
a mester örökségét. Mindezt humoral és 
költészettel fűszerezve. 
• 15. Európai reneszánsz zenei fesztivál  
Szeptember
2005. óta Clos Lucé Leonardo da Vinci 

cLos LUcé kAstéLy
leonarDo Da vinCi UtolSÓ reziDenCiáJa éS a tUDományok ParkJa

Leonardo da Vincinek és 
mesterműveinek, többek között a 
Mona Lisának Franciaországhoz 
kötődő története a Clos Lucé 
kastélyban kezdődik.

I. Ferenc francia király meghívására 
Leonardo da Vinci 1516 őszén elhagyta 
Itáliát és a Clos Lucé kastélyba 

költözött. Mint a „király első számú 
festője, mérnöke és építésze”, Leonardo 
minden tehetségével az uralkodót 
szolgálta, fáradhatatlanul dolgozva 
megannyi feladaton és terveket szőve 
egy „ideális” kastélyról.
Leonardo da Vinci 1519. április 23-
án megkérte Guillaume Boureau-t, a 
helyi jegyzőt, hogy segítsen megírni a 
végrendeletét. Leonardo Clos Lucéban 
halt meg 1519. május 2-án. Ez a dátum 
egy univerzális és időtlen ikont jelöl.

Leonardo da Vinci Park of Castle of Clos Lucé  © Château du Clos Lucé

FrAnciAország FrAnciAország
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© Léonard de Serres

FOGLALÁS
Gaël IBRAMSAH
Értékesítési és marketing igazgató 
 +33 (0)2 47 57 55 78
 gael.i@vinci-closluce.com

TUDNIVALÓK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
 communication@vinci-closluce.com
 www.vinci-closluce.com

A szabadban 3D animációk mutatják be 
Leonardo da Vinci feltalálásait.

Egész évben nyitva (kivéve december 
25. és január 1.)

• Egyéni felnőtt / gyermek: 17 € / 12 
€ a 7 és 18 év közöttiek számára.

• Csoportoknak 15 főtől felnőtt / 
gyermek: 13 € / 9 € a 7 és 18 év 
közöttiek számára.

• Szakemberek számára 15 főtől 
felnőtt / gyermek: 11,50 € / 8,50 € 
a 7 és 18 év közöttiek számára.

• Gépjárművel: Az A10-es autópályán, 
Amboise kijárat. 300 méterre az 
Amboise királyi kastélytól

 Párizstól, 40 km Chambordtól, 15 km 
Chenonceau-tól.

• Vonattal: TGV gyorsvasúttal Párizs 
Montparnasse állomásról / St Pierre des 
Corps (55 perc), majd ingázó vonattal 
Amboise-ig (20 perc) Közönséges 
vonattal Párizs Austerlitz állomás / 
Amboise (1 óra 30 perc).

zenei- és előadói munkásságát ünnepli 
ezen a fesztiválon, melyre kitűnő 
előadókat hívnak meg.
• Karácsony Clos Lucé-ban
December
Csodálja meg Leonardo szobáit, melyeket 
Marjolaine Bougrier Vaucelles virágkötő 
karácsonyi dekorációi díszítenek és 
vegyen részt különböző workshopokon, 
melyeket a mester képzeletvilága 
inspirált!

• Vezetett túra: Vezetett túra előzetes 
foglalással

• Iskolai csoportok: Műhelymunkák + 
vezetett túrák.

• túra gyermekek részére: “Entrez dans 
la cour des grands” (Lépj be 
a nagyszerű művek udvarába) illusztrált 
túra.

• Szöveges: Látogatás 
tájékoztatófüzettel (16 nyelven)

Szabadtéri kommentár 8 hangoshellyel, 
angol (EN), német (GER), olasz (IT) és 
francia (FR) nyelveken.

• Multimédia:
A műhelymunkákon a virtuális valóság 
technológiájával megelevenedik Leonardo 
da Vinci és Louis Aragon kardinális 
történelmi találkozása.

FrAnciAország FrAnciAország
6 híres kastély felfedezése 6 híres kastély felfedezése

szolGÁltatÁsok

© Léonard de Serres
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2020 ESEMéNyEI
• Az újonnan kialakított kert lehetőséget 
nyújt a pihenésre és kikapcsolódásra, 
ugyanakkor lélegzetelállító látvány nyílik 
innen a Loire folyóra és az óvárosra.
• Újdonság “a kastély zen zónája”: 
csikung, jóga és meditáció a kastély 
kertjében.
• Különleges „Éjjeli suttogások” séta: 
fedezze fel a kastélyt zárás után, a 
fáklyák fényénél! Ez a titokzatos séta 
elrepíti Önt térben és időben. Más 
megvilágításban láthatja a kastélyt, a 
királyi termeket és olyan részeket, melyek 
általában zárva vannak a nagyközönség 
előtt.
• Koncertek, bálok, zenei programok, 
színházi előadások, kiállítások, hang- és 
fényjátékok… keltik egész évben életre a 
kastélyt...
Részletes programok: 
www.chateaudeblois.fr
• Hang- és fényjáték
Videóvetítések és lenyűgöző, különleges 

effektek sajátítják ki a kastély fenséges 
építészetét, amelyek átalakítják az 
épületet és új életet adnak neki. 
Szerelmek, drámák és titkok: a történelem 
összes jelentősebb epizódja láthatóvá 
válik az elképesztő, 360°-ban élvezhető 
előadás során. (9 nyelven).
• Karácsony a kastélyban
Dekoráció, kézműves foglalkozások és 
egy kiállítás: decemberben a kastély 
uralkodói stílusban ünnepli a karácsonyt!

• Vezetett túra: (foglalás szükséges).
• Audioeszköz segítségével vezetett túra
• túra a Histopad segítségével (ÚJ): új 

generációs digitális táblagép.
• Szöveg: a brosúra 15 nyelven érhető el.

December 25. és január 1. kivételével 
egész évben nyitva.
HANG-ÉS FÉNYJÁTÉK: április 4. és 
szeptember 27. között minden este.

A bLois-i kiráLyi kAstéLy
Utazzon át néHány történelmi évSzázaDot!

tragédiák, ármányok és hatalmi 
játszmák: a kastélyban tett 
látogatás 7 király és 10 királynő 
sorsáról, valamint a francia udvar 
titkairól lebbenti fel a fátylat...

Változatos építészeti stílusaival a 
kastély kiváló példája a francia 
építészet XIII. és XVII. század 

közé eső időszakának. Fenséges 
falfestmények ékesítik a királyi 
lakosztályokat, ahol a bútorok és a 
festmények a királyi udvar mindennapjait 
idézik meg.

Royal Castle of Blois  © D. Lépissier

FrAnciAország FrAnciAország
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INFORMÁCIÓ
Aurélie FOUCAULt
Idegenforgalmi fejlesztési vezető 
 +33 (0)2 54 90 33 14
 aurelie.foucault@blois.fr
 www.chateaudeblois.fr

FOGLALÁS
 +33 (0)2 54 90 33 32
 contact@chateaudeblois.fr

FrAnciAország FrAnciAország
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szolGÁltatÁsok

• Vezetett látogatás díja: + 90€ / csoport 
(a belépődíjon felül).

• Audioeszköz: + 4€.

• Gépjárművel: Kevesebb, mint 2 óra az 
A10-es

autópályán.
• Vonattal: 1 óra 30 perc a párizsi 

Austerlitz állomásról
> Blois (kastély: gyalogosan 10 perc).
• Repülőgéppel: Roissy (2 óra 30 perc).

© D. Lépissier

© Pashrash

© T. Bourgoin

• Egyéni:
• Kastélylátogatás: Felnőtt: 12€ / 

Gyermek: 6,50€
• Kastélylátogatás + Hang- és fényjáték: 

20€ / 10,50€
• Vezetett látogatás: + 3€ / Audioeszköz: 

+ 4€
• Csoportos: (20-nál több fős csoportok 

esetében)
• Kastélylátogatás: 8,50€.
• Kastélylátogatás + Hang- és fényjáték: 

14,50€.
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• Kísérő nélküli látogatás: A látogatói 
dokumentum 10 nyelven érhető el.
• Vezetett túra: a birtok egyik 
túravezetője által kísért látogatás 
során Önnek lehetősége nyílik 
arra, hogy belemélyedjen a kastély 
történetébe, felfedezze a Nemzetközi 
Kertfesztivál új témáját és értékelje a 
modern művészösvényen elhelyezett 
műremekeket. Ez a túra egyedülálló 
módon enged valódi bepillantást a birtok 
történetébe és annak kulturális újításaiba. 
• A kastély multimédiás útmutatója.

• Január 2-31. és november 23-december 
31-ig: 10 órától 17:30-ig.

• Február 1-től március 31-ig és 
november 1-től november 22-ig: 10 
órától 18 óráig.

• Április 1-22. és október 1-31.: 10 órától 
19 óráig.

• Április 23-től augusztus 31-ig: 10 órától 
20 óráig.

• Szeptember 1-30.: 10-től 19:30-ig.

• 2020. január 2. és 2020. április 22. 
között, valamint 2020.november 2. Es 
2020. december 31. között – 14€ /
felnőtt 
Csoportok: 11,20€ / fő.
• 2020. április 23. és 2020. November 1. 
között – 19€ / felnőtt 
csoportok: 15,20€ / fő.

A Chaumont-sur-Loire birtok a Centre-
Val de Loire régió szívében helyezkedik 
el, a Loir-et-Cher részen, a Loire folyó 
bal partján, Blois és Amboise között. 
Chaumont-sur-Loire a D 952-es (a 
folyó jobb oldala mentén) és a D 751-es 
alsórendű utak mentén érhető el.

A cHAUmont-sUr-Loire kAstéLy

A Párizstól alig két órányi 
távolságban elhelyezkedő 
és egész évben nyitva tartó 
Chaumont-sur-Loire birtok a 
Loire folyóra néz, és az UNESCO 
Világörökség Listáján mint 
kultúrtáj szerepel.

A 32 hektáros terület három 
létesítménynek nyújt otthont: 
 A „Művészetek és a Természet” 

központnak, amely évente körülbelül 
tizenöt világhírű festőt, szobrászt és 
fotográfust lát vendégül. 
A Nemzetközi Kertfesztiválnak, amely 
1992 óta nemzetközi hírnévre tett szert 
mind a professzionális, mind az amatőr 
kertészek körében. Minden évben a világ 
minden tájáról érkeznek ide kertészek és 
kerttervezők, hogy rész vehessenek  a 
fesztiválon. 
A Loire-völgy egyik legcsodálatosabb 
kastélyának, amelyet angol stílusban 
ültetett hatalmas park vesz körül. 
A fent említett három attrakció képezi 
a birtok valódi értékét. Chaumont-
sur-Loire minden egyes látogatót 
képes magával ragadni: a művészet 
iránt rajongókat, a kíváncsi és nyitott 
érdeklődőket, de képes elbűvölni 
a kertészeket, a felfedezőket, a 
történészeket vagy akár a történelem 
szerelmeseit is.

eGyeDÜlállÓ kaStély, királyi éS HerCeGi reziDenCia

Domain of Chaumont-sur-Loire  © Éric Sander
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Értékesítési osztály 
 +33 (2) 2 54 20 99 20

Sandrine GOUDEAU
 sandrine.goudeau@domaine-chaumont.fr

Emily LECLERC 
 emily.leclerc@domaine-chaumont.fr
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