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Het Domaine de Chaumont-sur-Loire kijkt uit over de Loire en is een van de 
opmerkelijkste kastelen in het Loiredal, opgenomen op de werelderfgoedlijst voor 
natuurlandschappen van de Unesco. Het is omgeven door een landschapspark 
met schitterende vergezichten.
In de XVIe eeuw was het kasteel eigendom van koningin Catherina de’ Medici en 
vervolgens van haar rivale Diana van Poitiers. In de loop van zijn geschiedenis 
zag het talloze beroemde personen passeren, onder wie Nostradamus, de 
beeldhouwer Nini, Benjamin Franklin en Germaine de Staël.
Het einde van de XIXe eeuw is een prestigieuze periode vol luisterrijke feesten, 
waarin de laatste eigenares van het landgoed, de prinses De Broglie, het kasteel 
een buitengewone moderne impuls geeft.

TE BEZICHTIgEN IN HET KASTEEL
De historische vertrekken
Bewonder een reeks vertrekken die de familie De Broglie in hun oude staat 
herstelde om te getuigen van het leven op het kasteel van talloze beroemde 
historische persoonlijkheden, onder wie de koningin van Frankrijk Catherina 
de’ Medici, Diana van Poitiers en de mysticus Ruggieri, astroloog van koningin 
Catherina de’ Medici. Neem een kijkje in hun slaapkamer, de ‘koningskamer’, de 
raadzaal en de wachtzaal.

De privévertrekken
In juni 1875 koopt Marie-Charlotte-Constance Say het Château de Chaumont. 
Samen met haar echtgenoot, Amédée de Broglie, leidt ze talloze werkzaamheden 
en richt ze de vertrekken in renaissancestijl in. Zo vinden we hier een reeks 
gemeubileerde en gedecoreerde vertrekken, waar grote recepties werden 
gehouden.

De kapel
De kapel werd begin XVIe eeuw gebouwd, met gebeeldhouwde ornamenten in 
flamboyant gotische stijl en gebrandschilderde ramen met voorstellingen uit de 
geschiedenis van Chaumont, van de oorsprong tot aan de tijd van de familie De 
Broglie.

ROND HET KASTEEL
De Paardenstallen 
Bezichtig de meest luxueuze en modernste paardenstallen in Europa, in 1877 
gebouwd door de architect Paul-Ernest Sanson, in opdracht van prins de Broglie. 

Het Historisch Park
Wandel door het 21 hectare tellende historische park in Engelse stijl, dat vanaf 
1884 door Henri Duchêne, de grootste Franse landschapsarchitect van het einde 
van de XIXe eeuw, werd aangelegd naar de wensen van Amédée de Broglie.

Duur: 1.30 uur

> Het kasteel is het hele jaar geopend
 behalve 1 januari en 25 december
> Het kasteel wordt in de winter verwarmd
> Een uitzonderlijk meubilair, in bruikleen van het 

Mobilier National
> Een aantal zalen van het kasteel zijn gewijd aan 

exposities hedendaagse kunst
> Her en der langs de paden van het park treft u originele 

kunstwerken aan

EEN UNIEK KASTEEL, WAAR FRANSE KONINgINNEN EN PRINSESSEN HEBBEN gEWOOND

Het Domaine de Chaumont-sur-Loire bevindt zich op minder dan twee uur rijden van Parijs en is het hele jaar geopend. Het 
landgoed, met uitzicht over de Loire, staat op de werelderfgoedlijst voor natuurlandschappen van de Unesco.

Het landgoed telt 32 hectare en omvat 3 onderdelen: 

> Een Centrum voor Kunst en Natuur, dat elk jaar circa vijftien internationaal bekende kunstenaars, beeldend kunstenaars 
en fotografen presenteert. 

> Een Internationaal Tuinenfestival met internationale bekendheid, dat sinds 1992 bekend staat bij professionals en 
tuinliefhebbers en elk jaar landschapskunstenaars en -ontwerpers uit de hele wereld bijeenbrengt rond een nieuw thema 

> Een van de mooiste kastelen in het Loiredal, omgeven door een groot landschapspark in Engelse stijl. 

Deze drievoudige identiteit maakt van het landgoed een locatie als geen ander. Iedereen komt aan zijn trekken in 
Chaumont-sur-Loire: 
> liefhebbers van kunst en curiositeiten, 
> hoveniers in hart en nieren en avonturiers, 
> cultuurhistorici en geschiedenisfanaten.

Het Domaine de Chaumont-sur-Loire kreeg de volgende labels: 
> ‘3 sterren’ in de Michelingids, als cultureel evenement
> ‘2 sterren’ voor het Kasteel
> ‘Qualité Tourisme - Kwaliteitslabel voor toerisme’
> ‘Jardin Remarquable - Bijzondere tuin’     
> ‘Arbres Remarquables - Bijzondere bomen’  

Een ideale plek waar men zijn ogen uitkijkt, om alleen, met zijn tweetjes, met vrienden of met het hele gezin te verkennen 
en te bewonderen.

HET DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE IS HET HELE jAAR gEOPEND.

EEN UITZONDERLIjK ERFgOED

* Le Figaro, Juni 2016

Installation d’Andy Goldsworthy - © Éric Sander Château vu du Parc Historique - © Éric Sander

Le Grand Salon - © Éric Sander

Le Petit Salon - © Éric Sander

Le Parc Historique - © Éric Sander



Het Internationaal Tuinenfestival is een internationaal evenement dat u niet 
mag missen. Het festival is het emblematische evenement van het landgoed, 
waarin creativiteit, verbeelding, poëzie en natuur centraal staan. Het staat al 
meer dan 26 jaar bekend bij professionals en tuinliefhebbers en brengt elk 
jaar landschapskunstenaars en -ontwerpers uit de hele wereld bijeen. Het 
festival is het resultaat van een jaarlijkse wedstrijd, waarin een jury meer dan 
twintig ontwerpen van pluridisciplinaire teams selecteert. Daarnaast worden 
er personen uitgenodigd die volledig carte blanche, of in dit geval ‘carte 
verte’, krijgen. De onthulling van het festivalthema is elk jaar een verrassing 
waar iedereen naar uitkijkt.

TER gELEgENHEID VAN HET FESTIVAL
Les Prés du goualoup
De Prés du Goualoup werden in 2012 gecreëerd. Ze strekken zich uit over 10 
hectare, met permanente tuinen die verband houden met de belangrijkste 
beschavingen op tuingebied, Japan, China, Korea, Groot-Brittannië... 
gecombineerd met hedendaagse kunstwerken.
In de Prés du Goualoup treft u het werk aan van grote architecten en 
landschapskunstenaars, onder wie Yu Kongjiang, Wang Shu (Pritzker 
architectuurprijs in 2012), Che Bing Chiu, Fumiaki Takano, Shodo Suzuki en 
van internationaal bekende kunstenaars: Chris Dury, Pablo Reinoso, Andrea 
Branzi.

De Kleine Serre
Deze serre met uitgesproken hedendaagse vormen bevindt zich in de 
festivalzone en biedt onderdak aan een buitengewone collectie waterplanten.

De moestuin  
Wandel bij de zuidingang van het landgoed over de paden tussen de 
gewassen en laat u meevoeren door de vele geuren en kleuren. In de 
moestuin kunt u talloze oude en vergeten groenten (her)ontdekken. In 
deze moderne moestuin zijn originele vormen en materialen gebruikt, een 
prachtig voorbeeld om als inspiratiebron te gebruiken!

Het Dahlialabyrint 
Het Dahlialabyrint, naast de ‘Jardin Miroir’ (Spiegeltuin) in het Parc du 
Goualoup, vormt een spiraal die uitnodigt tot een rustgevende wandeling, 
of tot een spel om de uitgang te vinden, met aan weerszijden van de paden 
dahlia’s in zachte kleuren.

NIEUW IN 2018 
De ‘Promenade des Ombres’ (de ‘Schaduwenlaan’), de terugkeer van de 
Vallon des Brumes (het Neveldal), de heropening van de Mail de Tilleuls (de 
Lindendreef) in het Historisch park.

Duur: 3.00 uur

HET 27E INTERNATIONAAL TUINENFESTIVAL

> geopend van 24 April tot 4 November 2018
> Het festival is sinds 1992 een laboratorium voor 

hedendaags tuinontwerp
> 30 experimentele tuinen worden elk jaar vernieuwd 

rond een ander thema
> Prestigieuze namen van nu en van morgen
> In 26 jaar werden er meer dan 730 tuinen gecreëerd

Elk jaar nodigt het Centrum voor kunst en natuur internationaal bekende 
artiesten, beeldende kunstenaars en fotografen uit om ter plaatse niet 
eerder gepresenteerde, originele werken te creëren met de natuur als 
thema. De kunstwerken, verspreid over de 32 hectare van het landgoed 
zijn het resultaat van een ware ontmoeting tussen de kunstenaars en de 
ziel van het landgoed en bieden de bezoeker een inwijdingsparcours vol 
ontdekkingen, verrassingen en emotie.

De ruimtes waar de kunstinstallaties te bewonderen zijn:
In het Kasteel, de Galerie in de Hooischuur)en de Galerie van de 
Hoveniersplaats, de Bijenschuur, de Ezelstallen, de Grote paardenstallen, 
de Lange Galerie in de Paardenstallen en langs de paden van het Historisch 
Park.

PERMANENTE KUNSTWERKEN

Deze kunstwerken werden in uitzonderlijke opdracht van de Regio Centre-
Val de Loire gemaakt en zijn de trots van het landgoed. 
2017-2019 : Sheila Hicks
Deze grote kunstenares gebruikt met een verbazingwekkende virtuositeit 
draad, vezels en kleuren zoals een schilder zijn verf gebruikt.
2014-2016 : Gabriel Orozco
Deze grote kunstenaar inspireerde zich voor de presentatie van zijn ‘Fleurs 
Fantômes’ (spookbloemen) op de wandtapijten uit de tijd van prinses De 
Broglie.
2011-2013 : Sarkis
Met zijn werk ‘Ailleurs, Ici’ (‘Elders, Hier’), een reeks hedendaagse glas-in-
loodramen, voert de kunstenaar ons mee naar andere realiteit, buiten de 
tijd, versterkt door het wisselende daglicht.
2008-2010 : Jannis Kounellis
Het labyrint van balken en het woud van bronzen klokken van Kounellis 
onthullen een zonderlinge, fascinerende wereld. 

Talloze kunstwerken in het Historisch park bieden het hele jaar een 
poëtische, artistieke wandeling vol verrassingen.

Duur: 3.00 uur

CENTRUM VOOR KUNST EN NATUUR: 10 jAAR KUNST IN CHAUMONT-SUR-LOIRE

> Meer dan 3500 m2 overdekte en verwarmde expositieruimte, met elk jaar nieuwe exposities
> Het verband tussen Kunst en Natuur als inspiratiebron en expressievorm voor talentvolle kunstenaars
> Het hele jaar te bewonderen in het Historisch park, permanente kunstwerken van: Andy goldsworthy, giuseppe Penone, El 

Anatsui, Tadashi Kawamata, François Méchain, Anne et Patrick Poirier, Nikolay Polissky, Vincent Barré... 

Chaos, installation pérenne de Vincent Barré - © Éric SanderLes belles aux eaux dormantes, Festival des Jardins 2017 - © C. Diaz

Glossolalia, installation de Sheila Hicks, 2017 - © Éric Sander

Les Racines de la Loire, installation pérenne de Nikolay Polissky - © Éric Sander

Ugwu, installation d’El Anatsui, 2016 - © Éric Sander

De l’autre côté du miroir, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander

Carré et Rond, jardin pérenne de Yu Kongjiang, Prés du Goualoup - © Éric Sander

La Promenade des iris bleus, Prés du Goualoup - © Éric Sander



A Kasteel, B Historisch Park, C Stallen, D Tuinenfestival, E Prés du goualoup,  
F Bijenschuur, G Pediluvium, H Ezelstal, I galerie in de Hooischuur, J galerieën van 
de Hoveniersplaats, K Serre, L Conferentiezaal, M Moestuin , N Kindertuin 

Chaumont-sur-Loire ligt tussen Blois en Tours, op 185 km van Parijs. 

MET DE AUTO
Om naar Chaumont-sur-Loire te gaan neemt men de provinciale wegen D952 (rech-
teroever) en D751.
Autosnelweg A10, richting Bordeaux: afslag 17 Blois - 30 min.
Autosnelweg A10, richting Parijs: afslag 18 (Amboise) - 30 min.
Autosnelweg A85 : afslag 12 Saint Aignan - 30 min.

MET DE TREIN
- vanuit het Gare d’Austerlitz in Parijs - aankomst op het station van Onzain / 
Chaumont-sur-Loire, duur: ca. 1.40 uur (Intercity)
- vanuit het station van Tours - aankomst op het station van Onzain / Chaumont-sur-
Loire, duur: ca. 30 min. (TER)
Elk weekend van april t/m oktober, incl. feestdagen, behalve 1 mei, en dagelijks in juli 
en augustus, rijdt er een pendeldienst van en naar het Landgoed vanuit de stations 
van Blois-Chambord en Onzain-Chaumont sur Loire.

HET LOIREgEBIED OP DE FIETS
Neem de fietsroute ‘Loire à vélo’ en maak een tussenstop bij het Domaine de 
Chaumont-sur-Loire. Bij alle ingangen van het Landgoed vindt u een fietsenstalling 
en een gratis bagagedepot.

PLATTEgROND VAN HET DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE ROUTEBESCHRIjVINg NAAR HET DOMAINE DE 
CHAUMONT-SUR-LOIRE

Monochrome blanc, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander



DE RESTAURANTS EN BOETIEKS OP HET LANDgOED
Restaurant Le Grand Velum - © DR

DE RESTAURANTS 

De restaurantmedewerkers van het landgoed leggen een 
buitengewoon artistiek culinair talent aan de dag, in het verlengde 
van het creatieve programma van het landgoed. 
> Vijf horecaruimtes verspreid over het landgoed
> Drie soorten gelegenheden: gastronomisch restaurant, 

buffetrestaurant, en broodjeszaken, cafés en theesalons.
> Gerechten die ter plaatse worden bereid, met zoveel mogelijk 

kwaliteitsproducten, lokale, verse, natuurlijke producten en een 
voorkeur voor producten die van land tot bord weinig kilometers 
maakten.

> Gebruik van recycleerbaar of composteerbaar serviesgoed en 
invoering van gescheiden afvalinzameling voor klanten.

>  Genieten van ambachtelijk ijs en sorbets
>  Horecagelegenheden voor een kleine of een grote trek 

RESTAURATIE LENTE-ZOMER
“LE gRAND VELUM”
Elk seizoen roept dit culinair en gastronomisch atelier een culinair 
kunstenaar in om een kaart uit te werken die aansluit bij het thema 
van het Internationaal Tuinenfestival. De gezellige ruimte en de 
verzorgde, gastvrije bediening vormen een perfecte aansluiting op 
de uitzonderlijke sfeer van het landgoed.
> Lunch met voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, bij de schotels 

geselecteerde wijn en koffie  
> Geopend van 24 april tot 30 september, van 12.00 u. tot 14.30 u.
> Op reservering
> Tarief per persoon: 38,00 €

“LE COMPTOIR MéDITERRANéEN”
Een zelfbedieningsrestaurant in de open lucht, met een buffet waar 
u zelf uit fruit, groenten en huisgemaakte verse pasta kiest die voor 
de klant worden bereid. Creatieve, evolutieve recepten. 
Een unieke formule in de vorm van een buffet waar iedereen zijn 
grote of kleine trek kan stillen
> Lunch met groentesappen, antipasti, buffet met verse, huisgemaakte 

pasta, ijsdessert, wijn en koffie
> Geopend van 31 maart tot 4 november 2018, van 12.00 u. tot 15.00 u
> Op reservering
> Tarief per persoon: 21,00 €

“LE CAFé DU PARC” EN “LE CAFé DES SAVOIRS ET DES SAVEURS”,  
“LE SALON DE THé” EN “L’ESTAMINET” 
Vier verkooppunten voor meeneemmaaltijden, met zitplaatsen 
binnen en/of op het terras, afhankelijk van de locatie en het weer. U 
vindt hier een uitgebreide keuze sandwiches, salades en gebak uit 
de eigen keukens, evenals ambachtelijk ijs en dranken, voor een 
volledige maaltijd.
> “Le Café du Parc” is geopend van 31 maart tot 4 november 2018
> “L’Estaminet” en “Le Salon de Thé” zijn geopend van 24 april tot 4 

november 2018
> “Le Café des Savoirs et des Saveurs” is het hele jaar open

RESTAURATIE HERFST-WINTER
gASTRONOMISCH ATELIER EEN CULINAIR KUNSTENAAR
Het ‘Gastronomisch Atelier een culinair kunstenaar’: lunchen in een 
privésalon, met dezelfde formule als in “Le Grand Velum”.
> Lunch met voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, bij de schotels 

geselecteerde wijn en koffie  
>  Van november tot maart
> Op reservering
> Tarief per persoon: 38,00 €

“LE CAFé DES SAVOIRS ET DES SAVEURS”
Het “Café des Savoirs et des Saveurs” biedt een warme en koude 
winterkaart. Mogelijkheid om op verzoek een eigen formule samen 
te stellen.

De restaurants zijn uitsluitend toegankelijk voor personen met een 
entreebewijs. 

DE BOETIEKS

De boetiek van het kasteel biedt een selectie boeken over het Château 
de Chaumont-sur-Loire, de exposities hedendaagse kunst, de 
Loirekastelen en de geschiedenis van Frankrijk, evenals, onder meer, 
souvenirs en gastronomische streekproducten. De boetiek is het hele 
jaar geopend en heeft dezelfde openingstijden als het kasteel.
In de tuinboetiek vindt u een breed assortiment zaden en planten, 
boeken over landschapsarchitectuur, ecologie en tuinen, evenals een 
wellness-hoek met een selectie natuurproducten: parfum, etherische 
olie. De Tuinboetiek is geopend van 24 april t/m 4 november 2018.

TER BEgELEIDINg VAN DE BEZICHTIgINg

VRIjE BEZICHTIgINg
Er zijn documenten voor de bezichtiging van het ‘Kasteel’ en 
het ‘Festival’ beschikbaar, om meer te weten te komen over het 
Landgoed. 
Het document over het ‘Kasteel’ is beschikbaar in 10 talen: 
Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Russisch, 
Chinees, Japans, Portugees. 
Het document over het ‘Festival’ is beschikbaar in 4 talen: 
Frans, Engels, Duits, Italiaans.

VRIj EN DIgITAAL
INFORMATIECENTRUM VOOR IEDEREEN
Touchscreens waarmee de bezoekers op ludieke en educatieve 
wijze kennis kunnen maken met de beroemde personages die 
het Château de Chaumont-sur-Loire door de eeuwen heen 
vormgaven. Deze interactieve ruimte bevindt zich op de begane 
grond van het kasteel, in de zaal van het Stekelvarken. 

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. Een praktische gids, die de plattegrond van 
het kasteel laat zien, met de zaal en het kunstobject waarvan 
u de uitleg activeert. Met deze tool vol informatie beschikt u 
tevens over aanvullende mediacontent, zoals anekdotes over 
de personen die in het kasteel hebben gewoond.
Beschikbaar in 10 talen voor volwassen: Frans, Engels, Duits, 
Italiaans, Spaans, Braziliaans, Russisch, Nederlands, Japans en 
Chinees (Mandarijn).
Beschikbaar in 4 talen voor kinderen: Frans, Engels, Italiaans en 
Duits. Vanaf 6 jaar. 
Prijs: € 4,00 - reserveren verplicht.

DE APP ‘CHÂTEAU DE CHAUMONT-SUR-LOIRE’
Een digitale app met de belangrijkste informatie over het 
landgoed en een aantal geheimen, direct op uw Smartphone. 
Naast de rondleiding biedt de app een plattegrond, een tijdlijn 
en een rubriek met praktische inlichtingen.
Beschikbaar in 10 talen voor volwassen: Frans, Engels, Duits, 
Italiaans, Spaans, Braziliaans, Russisch, Nederlands, Japans en 
Chinees (Mandarijn).
Beschikbaar in 4 talen voor kinderen: Frans, Engels, Italiaans en 
Duits. Vanaf 6 jaar.
Te downloaden op Appstore en google Play.

DE RONDLEIDINg
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. 
Alle groepsrondleidingen beginnen met een historische 
presentatie van het kasteel van 20 minuten, in het Frans, 
Engels, Spaans, Portugees of Italiaans.

VERSCHILLENDE THEMARONDLEIDINgEN MOgELIjK:
Rondleiding door Kasteel
Duur 1,15 uur  - Tarief: 90,00 €1

Rondleiding door Hedendaagse Kunst  
Duur 1,15 uur  - Tarief: 90,00 €1

Rondleiding door Internationaal Tuinenfestival
Uitgebreide rondleiding door een selectie van 8 tuinen.
Duur 1,15 uur  - Tarief: 90,00 €1

1  Tarief van toepassing voor groepsreserveringen vanaf minimaal 
20 personen

SCHOLEN EN gROEPEN KINDEREN
De educatieve afdeling biedt rondleidingen en workshops aan 
voor scholen.

Internetruimte voor leraren, met documenten om te downloaden 
(in het Frans), op: www.domaine-chaumont.fr

Meer informatie over het educatieve aanbod:
commercial@domaine-chaumont.fr

Vue aérienne du Château - © DR



TARIEVEN 2018
ENTREEBEWIJS 
VAN 02 jANUARI T/M 31 MAART 2018 EN 
VAN 01 NOVEMBER T/M 31 DECEMBER 2018

VOLWASSENE: 9,00 €    
VERMINDERD TARIEF: 7,00 €     
KIND: 4,00 €

OPTIONELE FACILITEITEN (IN AANVULLING OP HET ENTREEBEWIJS)

THEMARONDLEIDINGEN 
Rondleiding door het kasteel, het Internationaal Tuinenfestival of 
Hedendaagse Kunst 
Duur 1,15 uur, op reservering (van 20 t/m 30 personen) .................90,00 €

VRIJE BEZICHTIGING VAN HET KASTEEL MET MULTIMEDIAGIDS
‘Kennismaking’ van 45 minuten of ‘Uitgebreide rondleiding’ van 1.15 uur 
tarief per persoon..........................................................................4,00 €

Volwassene

Kind

HET HELE JAAR
BEZICHTIgINg VAN HET KASTEEL, DE PAARDENSTALLEN EN HET HISTORISCH 
PARK

BEZICHTIgINg VAN DE PERMANENTE INSTALLATIES HEDENDAAgSE KUNST
Op de Binnenplaats van de Boerderij installaties van Sheila Hicks (in het 
kader van een bijzondere opdracht van de Regio Centre-Val de Loire) en 
Henrique Oliveira.
Installaties in het Historisch park van: Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, 
El Anatsui, Tadashi Kawamata, Cornelia Konrads, Christian Lapie, François 
Méchain, Anne et Patrick Poirier, Nikolay Polissky, Vincent Barré, Armin 
Schubert, Patrick Dougherty, Dominique Bailly en Rainer Gross.
Installaties in het Kasteel van: Gabriel Orozco, Sarkis en Jannis Kounellis.
Installaties in de Stallen van: Stéphane Guiran, Mathieu Lehanneur en 
Patrick Blanc.

31 MAART 2018
OPENINg VAN DE EXPOSITIES EN INSTALLATIES HEDENDAAgSE KUNST
Nieuwe installaties en exposities van: Fiona Hall, El Anatsui, Fujiko Nakaya, 
Tanabe Chikuunsai IV, Nils-Udo, Eva Jospin, Klaus Pinter, Duy Anh Nhan 
Duc, Simone Pheulpin en Jacques Truphémus.

24 APRIL 2018
OPENINg VAN HET INTERNATIONAAL TUINENFESTIVAL
30 nieuwe tuinen met als thema ‘De tuinen van de gedachte’.

JULI EN AUGUSTUS 2018
VERLICHTE TUINEN (afhankelijk van programmeren)
Poëtische wandeling door het met luminescentiedioden verlichte festival. 
Deze mise en scène laat in een spel van kleuren, licht en weerspiegelingen 
de tuinen in een nieuw licht zien. In samenwerking met Philips, Citéos en 
Néolight. Elke avond van 22 u. tot middernacht. 

OKTOBER 2018
HERFSTSCHATTEN 
Lofzang op de herfst in al zijn kleuren, in de zonnestralen van het naseizoen. 
Creatie van kunstwerken op basis van herfstbladeren, herfstgroenten, 
eetbare en decoratieve pompoenen en andere komkommerachtigen. 
Collectie zeldzame en vergeten groenten. Workshops voorwerpen van 
wilgentenen maken voor in de tuin, met allerhande tips van de hoveniers 
van het landgoed.

MIDDEN NOVEMBER 2018 TOT EIND FEBRUARI 2019
CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE
Het Centrum voor Kunst en Natuur wijdt elk jaar zijn winterexposities aan 
fotografisch werk en presenteert in het Kasteel en op de binnenplaats van 

AgENDA 2018
Jardins d’hiver, 2016 - © DR

Splendeurs d’automne, 2016 - © Éric Sander

Bonheur d’hiver, 2016 - © Éric Sander

de Boerderij het werk van belangrijke fotografen met een 
bijzondere kijk op het landschap en de natuur.

WINTERTUINEN  
Het Domaine de Chaumont-sur-Loire verandert, 
zelfs bij kou en slecht weer, zijn serres, moestuin, 
paardenstallen en de binnenplaats van de boerderij in 
ware droomlocaties en laat zien dat de tuinen zelfs in de 
winter hun bijzondere aantrekkingskracht niet verliezen.

DECEMBER 2018 EN JANUARI 2019
WINTERgELUK
Op het kasteel wordt Kerst gevierd met een warme 
en feestelijke decoratie. De eretrap, grote salon, 
bibliotheek, eetzaal en talloze andere vertrekken in het 
kasteel zijn gehuld in feestelijke licht en kerstkleuren. 
Tijdens de kerstvakantie organiseren de medewerkers 
van het landgoed creatieve workshops voor kinderen, 
om sprookjesachtige mobielen te maken, of naar 
prachtige kerstverhalen te luisteren.

VOOR GROEPEN
Voor groepen van minimaal 20 personen die op een vooraf bepaalde 
datum samen naar het landgoed gaan, is er een aanbod ‘op maat’. 
Alle personen in de groep betalen hun entreebewijs volgens het 
tarief dat op hem/haar van betrekking is.
Het landgoed biedt voor groepen extra, optionele mogelijkheden, 
bovenop het entreebewijs, waaronder: rondleidingen, restauratie.

GRATIS VRIJSTELLINGEN

Buschauffeurs

Professionals uit de toeristensector genieten speciale tarieven. Neem hiertoe contact op met de verkoopafdeling.

VERKOOPAFDELING: Sandrine goudeau - Emily Leclerc - +33 (0) 254 209 920 - commercial@domaine-chaumont.fr

ENTREEBEWIJS
VAN 01 APRIL T/M 31 OKTOBER 2018

ADULTE VOLWASSENE: 13,50 €
VERMINDERD TARIEF: 11,50 €     
KIND: 6,00 € 

VERLICHTE TUINEN (afhankelijk van programmeren)
tarief per persoon........................................................9,00 €

OPENINGSTIJDEN
Het Domaine de Chaumont-sur-Loire is alle dagen van het jaar vanaf 10.00 u. geopend, inclusief op feestdagen. In juli en augustus 
2018 gaat het landgoed bij uitzondering al om 9.30 u. open. Om het hele landgoed te zien is een hele dag nodig. We raden u 
aan om er ‘s ochtends al vroeg bij te zijn, om zo lang mogelijk van het landgoed te kunnen genieten. Uiteraard zijn ook kortere 
bezichtigingen mogelijk.

De informatie in deze gids kan worden gewijzigd en is in geen geval van contractuele aard. Voor nadere inlichtingen: www.domaine-chaumont.fr

BETALINGSMETHODEN

Bankoverschrijving
Voucher



41150 Chaumont-sur-Loire, Frankrijk 
T. + 33 (0) 254 209 922 
contact@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

Instelling voor culturele 
samenwerking, opgericht door de 

Regio Centre-Val de Loire en de 
gemeente Chaumont-sur-Loire


