
OUVERT TOUTE L’ANNÉE    WWW.DOMAINE-CHAUMONT.FR     T. 02 54 20 99 22

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

Domínio DE CHAUmonT-SUR-LoiRE
C E n T R o  D E  A R T E S  E  n AT U R E z A

A b E R T o  T o D o  o  A n o     W W W. D o m A i n E - C H A U m o n T. F R      T. +33 (0) 254 209 922

PRoFiSSionAiS DE TURiSmo
GRUPoS 
2018



Ao dominar o Loire, classificado como património mundial da UNESCO pelas 
paisagens culturais, é um dos castelos mais notáveis do Vale do Loire. 
Rodeado por um jardim paisagístico, oferece um panorama excecional.
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.

A ViSiTAR no CASTELo

os aposentos históricos
Descubra um conjunto de peças reconstituídas pela família de Broglie para 
testemunhar a vida no castelo de personagens históricas carismáticas, 
entre as quais a rainha de França, Catarina de Médicis, e Diana de Poitiers, o 
místico Ruggieri, astrólogo da rainha Catarina de Médicis. 
Visite o seu quarto, o quarto denominado do rei, bem como a sala do 
conselho e a sala dos guardas.

os aposentos privados
Em junho de 1875, Marie-Charlotte-Constance Say compra o Castelo de 
Chaumont e supervisiona com o marido, o príncipe de Broglie, vários 
trabalhos, nomeadamente de decoração, de estilo renascentista. Desta 
forma, encontramos aqui um conjunto de divisões decoradas e mobiladas, 
que serão o palco de grandes receções.

A capela
Construída e dotada de uma decoração esculpida gótica vistosa do início do 
século XVI, os seus vitrais ilustram a história de Chaumont, desde as suas 
origens até à família de Broglie.

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.

Duração da visita: 1h30

> Um castelo aberto todo o ano
 exceto a 1 de janeiro e 25 de dezembro
> Um castelo aquecido no inverno
> Um mobiliário excecional confiado pelo mobilier 

national
> Salas do castelo dedicadas a exposições de arte 

contemporânea
> o parque ornamentado com obras originais para 

contemplar ao percorrer os caminhos

Um CASTELo ÚniCo, HAbiTAÇÃo DE REiS E PRinCESAS DE FRAnÇA

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

> Um Festival internacional de Jardins, de reputação internacionais, 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 dos mais belos castelos do Vale do Loire, rodeado por um grande jardim paisagístico típico inglês. 

Esta tripla identidade confere à Propriedade um verdadeiro trunfo. Todos podem ficar maravilhados em Chaumont-sur-Loire: 
> amantes de arte ou curiosos, 
> pessoas com alma de jardineiro ou aventureiros, 
> historiadores do património ou apaixonados por história

A Propriedade de Chaumont-sur-Loire está qualificada como:
> «3 estrelas» Michelin enquanto evento cultural  
> «2 estrelas» para o Castelo
> «Qualité Tourisme - Qualidade de Turismo»
> «Jardin Remarquable - Jardim Notável»     
> «Arbres Remarquables - Árvores Notáveis»      

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

A PRoPRiEDADE DE CHAUmonT-SUR-LoiRE DÁ-LHE AS boAS-VinDAS DURAnTE ToDo o Ano.

Um PATRimÓnio EXCECionAL

* Le Figaro, Junho de 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



O Festival Internacional de Jardins é um encontro internacional 
incontornável. Evento emblemático da Propriedade , é dedicado à 
criação, à imaginação, à poesia e à natureza. Reconhecido há mais 
de 26 anos pelos profissionais e pelos apaixonados por jardins recebe, 
todos os anos, paisagistas e designers de todo o mundo. É fruto de um 
concurso anual onde um júri seleciona mais de vinte projetos, criados 
por equipas multidisciplinares. Também são fornecidos «Cartes Vertes» 
aos convidados da Propriedade. A revelação do tema anual do Festival é 
uma verdadeira surpresa, que todos aguardam.

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... bem como 
obras de arte contemporânea.
Estes Prados incluem as obras de grandes arquitetos e paisagistas, 
como Yu Kongjiang, Wang Shu (Prémio Pritzker de arquitetura em 2012), 
Che Bing Chiu, Fumiaki Takano, Shodo Suzuki e artistas de renome 
internacional: Chris Dury, Pablo Reinoso, Andrea Branzi.

Pequena Estufa
Situada no espaço do Festival, esta estufa, com formas decididamente 
contemporâneas, apresenta uma coleção de plantas aquáticas 
extraordinária.

Horta 
Na entrada sul da Propriedade, deambule pelos caminhos das plantações 
e deixe-se guiar pela variedade de odores e cores. É um verdadeiro 
conservatório de legumes antigos e esquecidos, para descobrir ou 
redescobrir. Esta horta moderna usa formas e materiais originais; é um 
exemplo a seguir sem hesitar!

Labirinto das Dálias 
Situado no Parque do Goualoup, ao lado do «Jardin Miroir» («Jardim do 
Espelho d’Água»), o labirinto das dálias, cujos caminhos são rodeados de 
dálias de cores suaves, desenha uma espiral que convida a um passeio 
tranquilo ou a divertir-se à procura da saída.

noViDADES DE 2018  
«A Caminhada das Sombras», o renascimento do Vale das Brumas, a 
reabertura do Passeio das Tílias do Parque Histórico.

Duração da visita: 3 h

27.º FESTiVAL inTERnACionAL DE JARDinS

> Aberto de 24 de abril a 4 de novembro de 2018
> o Festival é, desde 1992, um laboratório da criação 

contemporânea de jardins
> 30 jardins experimentais são renovados todos os 

anos com um tema diferente
> Assinaturas de prestígios da atualidade e do futur
> mais de 730 jardins criados em 26 anos

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 Funcho e Galeria do Pátio dos Jardineiros, Apiário, 
Estábulo dos Burros, Grandes Cavalariças, Galeria Longa das Cavalariças 
e ao longo dos caminhos do Parque Histórico.

OBRAS PERMANENTES
Fruto de encomendas excecionais efetuadas pela Região Central-Vale 
do Loire, descubra as obras que criaram a reputação da Propriedade. 
2017-2019 : Sheila Hicks
Esta grande artista utiliza fio, fibras e cores com uma virtuosidade 
fenomenal, como uma pintora usa os seus pigmentos.
2014-2016 : Gabriel Orozco
Este grande artista inspirou-se nas tapeçarias da época da princesa de 
Broglie para apresentar as suas «Fleurs fantômes».
2011-2013 : Sarkis
Com a sua obra «Ailleurs, Ici» composta por vitrais contemporâneos, o 
artista convida-o para uma outra realidade, atemporal, reforçada pela 
luz do dia em mutação.
2008-2010 : Jannis Kounellis
Um diálogo entre a história e a arquitetura do local, o seu labirinto de 
traves e a sua floresta de sinos de bronze revelam um universo estranho 
e fascinante. 

Várias obras no Parque Histórico oferecem um percurso poético e 
artístico cheio de surpresas durante todo o ano.

Duração da visita: 3 h 

CEnTRo DE ARTES E nATUREzA: 10 AnoS DE ARTE DE CHAUmonT-SUR-LoiRE

> mais de 3500 m2 abertos e aquecidos, dedicados todo o ano a novas exposições
> A relação entre a Arte e a natureza como tema de inspiração e de expressão para grandes artistas
> A descobrir durante todo o ano no Parque Histórico obras permanentes de: 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 Castelo, B Parque Histórico, C Cavalariças, D Festival de Jardins, E Prados do 
Goualoup, F Apiário, G Pedilúvio, H Estábulo, I Galeria do Sótão, J Galeria do Pátio 
dos Jardineiros, K Estufa, L Sala de reuniões, M Horta, N Jardim das Crianças 

Chaumont-sur-Loire situa-se entre Blois e Tours, a 185 km de Paris. 

ACESSo DE CARRo
Acesso a Chaumont-sur-Loire pelas estradas municipais D 952 (margem direita) e 
D 751.
Autoestrada A10, direção de Bordeaux: saída 17 Blois - 30 min.
Autoestrada A10, direção de Paris: saída 18 (Amboise) - 30 min.
Autoestrada A85 : saída 12 Saint Aignan – 30 min.

ACESSo DE Comboio
- da gare de Austerlitz - chegada à gare de Onzain / Chaumont-sur-Loire, duração: 
cerca de 1h40 minutos (comboio Intercidades)
- da estação de Tours - chegada à gare de Onzain / Chaumont-sur-Loire, duração: 
cerca de 30 minutos (TER)
Todos os fins de semana de abril a outubro, incluindo os feriados, exceto 1 de maio, 
e todos os dias em julho e agosto, um serviço de transporte (ida e volta) serve a 
Propriedade com partida das gares de Blois-Chambord e Onzain-Chaumont-sur-
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.

PLAno DA PRoPRiEDADE DE CHAUmonT-SUR-LoiRE ACESSo À PRoPRiEDADE DE CHAUmonT-SUR-LoiRE
Monochrome blanc, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander



RESTAURAnTES E LoJAS DA PRoPRiEDADE
Restaurant Le Grand Velum - © DR

OS RESTAURANTES

As equipas de restauração da Propriedade provam ter um sentido 
artístico culinário extraordinário, fazendo eco da criatividade da 
programação da Propriedade. 
> Cinco espaços de restauração espalhados por toda a Propriedade 
> Três tipos de restauração: restaurante gastronómico, restaurante 

buffet, casa de sandes, cafés e salões de chá.
> Cozinha confecionada no local com o máximo de produtos de 

qualidade e biológicos locais, frescos e naturais com um desejo de 
dar preferência aos provenientes do «circuito curto».

> Utilização de louça reciclável ou compostável e implementação de 
uma reciclagem seletiva à disposição dos clientes.

> Degustações de gelados e sorvetes artesanais
> Restauração para quem tem muita e pouca fome

RESTAURAÇÃo PRimAVERA-VERÃo
“LE GRAnD VELUm”
Todas as temporadas, esta oficina de criação culinária e gastronómica 
recorre a um criador culinário para elaborar uma ementa relacionada 
com o tema do Festival Internacional de Jardins. Espaço de acolhedor 
receção e com serviço cuidado, este espaço prolonga perfeitamente 
a atmosfera excecional presente em todo as instalações.
> Almoço com direito a uma entrada, um prato, uma sobremesa, 

vinho com acompanhamento e um café 
> Aberto de 24 de abril a 30 de setembro de 2018, das 12h00 às 14h30
> Mediante reserva
> Tarifa por pessoa: 38,00 €

“LE ComPToiR méDiTERRAnéEn”
Um restaurante buffet ao ar livre e self-service com uma temática 
de frutos, legumes e massas frescas “caseiras” feitas em frente aos 
clientes. Receitas criativas e progressivas. Uma fórmula única sob 
a forma de buffet com tudo incluído para satisfazer o pequeno e o 
grande apetite.  
> Almoço com sumo de legumes, entradas, buffet de massas frescas 

“caseiras”, sobremesa fria, vinhos e café  
> Aberto de 31 de março a 4 de novembro de 2018, das 12h00  

às 15h00
> Mediante reserva
> Tarifa por pessoa: 21,00 €

“LE CAFé DU PARC” E “LE CAFé DES SAVoiRS ET DES SAVEURS”,  
“LE SALon DE THé” E “L’ESTAminET” 
Quatro pontos de venda com lugares sentados disponíveis na 
esplanada ou no interior, em função do espaço e do tempo. Propõem 
uma escolha variada de sandes, saladas e pastelaria realizada pelas 
equipas da cozinha assim como gelados artesanais e bebidas para 
disfrutar de uma refeição completa. 
> “Le Café du Parc” está aberto de 31 de março a 04 de novembro de 

2018
> “L’Estaminet” e “Le Salon de Thé” estão abertos de 24 de abril a 04 

de novembro de 2018
> “Le Café des Savoirs et Saveurs” está aberto todo o ano

RESTAURAÇÃo oUTono-inVERno
oFiCinA DE CRiAÇÃo CULinÁRiA E GASTRonÓmiCA
O Oficina de criação culinária e gastronómica oferece um almoço num 
salão privativo, segundo a mesma fórmula de “Le Grand Velum”.
> Almoço com direito a uma entrada, um prato, uma sobremesa, vinho 

com acompanhamento e um café  
>  De novembro a março
> Mediante reserva
> Tarifa por pessoa: 38,00 €

“LE CAFé DES SAVoiRS ET DES SAVEURS”
O “Café des Savoirs et des Saveurs” oferece uma carta de inverno, com 
quentes e frios. Possibilidade de confeções a pedido.

Os restaurantes apenas estão acessíveis às pessoas que tenham 
pago o direito de entrada. 

AS LOJAS

A Loja do Castelo oferece-lhe uma seleção de obras dedicadas ao 
castelo de Chaumont sur-Loire, às exposições de arte contemporânea, 
aos castelos do Loire e à História de França, bem como, entre outros, 
recordações e produtos da gastronomia regional. Está aberta durante 
todo o ano, nos mesmos horários do Castelo.
A Loja dos Jardins aconselha uma ampla escolha de sementes e 
plantas, obras dedicadas ao paisagismo, à ecologia e aos jardins, bem 
como uma secção de «bem-estar» que apresenta uma seleção de 
produtos naturais: perfumes, óleos essenciais. Está aberta de 24 de 
abril a 4 de novembro de 2018.

AJUDAS nA ViSiTA

ViSiTA LiVRE
Estes documentos de visita ao «Castelo» e ao «Festival» estão à 
sua disposição para abordar a Propriedade. 
o documento de visita ao «Castelo» está disponível em 10 
idiomas: francês, inglês, alemão, neerlandês, espanhol, italiano, 
russo, chinês, japonês, português. 
o documento de visita ao «Festival» está disponível em 4 idiomas: 
francês, inglês, alemão, italiano.

LiVRE E DiGiTAL 
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
Os ecrãs táteis permitem aos visitantes descobrir de forma 
lúdica e pedagógica as grandes personagens que formaram 
o Castelo de Chaumont-sur-Loire ao longo dos séculos. Este 
espaço interativo está instalado no rés do chão do Castelo, na 
sala do Porco-Espinho. 

GUiA mULTiméDiA
Lúdico e indispensável para desvendar os segredos do Castelo.
Visite o Castelo ao seu ritmo, sala a sala, graças ao guia 
multimédia. Bastante prático, permite a visualização do plano 
do Castelo e da sala ou do objeto de arte do qual ativou o 
comentário. Com esta ferramenta, rica em informações, irá 
aceder a conteúdos multimédia suplementares, como histórias 
sobre as personagens que viveram no Castelo. 
Disponível em 10 idiomas para os adultos: francês, inglês, 
alemão, italiano, espanhol, brasileiro, russo, neerlandês, 
japonês e mandarim.
Disponível em 4 idiomas para as crianças: francês, inglês, 
italiano e alemão a partir dos 6 anos. 
Preço: 4,00 € - mediante reserva.

APLiCAÇÃo «CASTELo DE CHAUmonT-SUR-LoiRE»
Receba o essencial da Propriedade com alguns segredos, em 
versão digital no seu Smartphone. Para além do percurso da 
visita, a aplicação apresenta um plano de localização, uma 
cronologia e uma rubrica «informações práticas».
Disponível em 10 idiomas para os adultos: francês, inglês, 
alemão, italiano, espanhol, brasileiro, russo, neerlandês, 
japonês e mandarim.
Disponível em 4 idiomas para as crianças: francês, inglês, 
italiano e alemão a partir dos 6 anos.
Pode descarregar a partir da Appstore e Google Play.

ViSiTA GUiADA
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. 
Qualquer serviço de visita de grupo começa com uma 
apresentação histórica do Castelo com uma duração de 20 
minutos, em francês, inglês, espanhol, português ou italiano. 

VÁRiAS ViSiTAS TEmÁTiCAS PoSSíVEiS:
Visita guiada Castelo
Duração: 1h15  - Tarifa: 90,00 €1

Visita guiada Arte Contemporânea 
Duração: 1h15  - Tarifa: 90,00 €1

Visita guiada Festival internacional de Jardins
Visita aprofundada de uma seleção de 8 jardins 
Duração: 1h15  - Tarifa: 90,00 €1

1  Tarifa aplicável a partir de uma reserva para um grupo com um 
mínimo de 20 pessoas.

ESCoLAS E GRUPoS DE CRiAnÇAS
O serviço educativo oferece visitas guiadas e workshops 
adequados ao público escolar..

Espaço do educador com documentos descarregáveis (em 
francês) em: www.domaine-chaumont.fr

Mais informações sobre a oferta pedagógica:
commercial@domaine-chaumont.fr

Vue aérienne du Château - © DR



TARiFAS 2018
TAXA DE ENTRADA 
DE 02 DE JAnEiRo A 31 DE mARÇo DE 2018 E
DE 01 DE noVEmbRo A 31 DE DEzEmbRo DE 2018

ADULTO: 9,00 €    
TARIFA REDUzIDA: 7,00 €     
CRIANÇA: 4,00 €

SERVIÇOS OPCIONAIS (PARA ALÉM DA TAXA DE ENTRADA)

VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS 
Visita guiada do Castelo, do Festival Internacional de Jardins ou da 
arte contemporânea
Duração 1h15, mediante reserva (de 20 a 30 pessoas) .................90,00 €

VISITA LIVRE DO CASTELO COM GUIA MULTIMÉDIA
«Visita Descoberta» de 45 minutos ou «Visita Apaixonados» de 1h15, 
tarifa por pessoa..........................................................................4,00 €

Adulto

Criança

TODO O ANO
ViSiTA Do CASTELo, DoS CAVALARiÇAS E Do PARqUE HiSTÓRiCo

ViSiTA DAS inSTALAÇÕES PERmAnEnTES DE ARTE ConTEmPoRÂnEA
no Pátio da quinta, instalações de Sheila Hicks (no âmbito da encomenda 
especial da Região Centro-Vale do Loire) e Henrique Oliveira.
no Parque Histórico, instalações de Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, 
El Anatsui, Tadashi Kawamata, Cornelia Konrads, Christian Lapie, François 
Méchain, Anne e Patrick Poirier, Nikolay Polissky, Vincent Barré, Armin 
Schubert, Patrick Dougherty, Dominique Bailly e Rainer Gross.
no Castelo, instalações de Gabriel Orozco, Sarkis e Jannis Kounellis.
no Cavalariças, iinstalações de Stéphane Guiran, Mathieu Lehanneur e 
Patrick Blanc.

31 DE MARÇO DE 2018 
AbERTURA DE EXPoSiÇÕES E inSTALAÇÕES DE ARTE ConTEmPoRÂnEA
Novas instalações e exposiçõesde Fiona Hall, El Anatsui, Fujiko Nakaya, 
Tanabe Chikuunsai IV, Nils-Udo, Eva Jospin, Klaus Pinter, Duy Anh Nhan 
Duc, Simone Pheulpin e Jacques Truphémus.

24 DE ABRIL DE 2018
AbERTURA Do FESTiVAL inTERnACionAL DE JARDinS
30 novos jardins com o tema «Jardins do Pensamento».

JULHO E AGOSTO DE 2018
oS JARDinS DA LUz (sujeito à programação)
Deambulação poética no Festival com iluminação de díodos 
eletroluminescentes. Esta apresentação revela aspetos inéditos dos 
jardins através das suas cores, luzes e reflexos. Em parceria com Philips, 
Citeos e Neolight. Todas as noites, das 22h à meia-noite. 

OUTUBRO DE 2018
ESPLEnDoRES DE oUTono  
Celebração do outono e das suas cores sob os últimos raios de sol. Criação 
de quadros de vegetais feitos para a ocasião à base de folhas e legumes 
da estação, colocíntidas e cucurbitáceas. Coleções de legumes raros e 
antigos. Workshops de criação de elementos de jardim à base de verga e 
conselhos dos jardineiros da Propriedade. 

MEADOS DE NOVEMBRO DE 2018 ATÉ O FINAL DE FEVEREIRO DE 2019
CHAUmonT-PHoTo-SUR-LoiRE
O Centro de Artes e Natureza dedica todos os anos todas as suas 
exposições de inverno à fotografia e apresenta, no Castelo e no Pátio 
da Quinta, as obras de grandes fotógrafos que manifestam o seu olhar 
particular sobre a paisagem e a natureza.

AGEnDA DE 2018
Jardins d’hiver, 2016 - © DR

Splendeurs d’automne, 2016 - © Éric Sander

Bonheur d’hiver, 2016 - © Éric Sander

JARDinS DE inVERno 
Ao transformar as suas estufas, horta, cavalariças e o 
Pátio da Quinta em locais de sonho apesar do frio e das 
intempéries, a Propriedade prova que os jardins podem 
fazer sonhar, mesmo no inverno.

DEzEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019
ALEGRiAS DE inVERno
O Castelo celebra o Natal com uma decoração festiva 
e acolhedora. A escadaria principal, o grande salão, 
a biblioteca, a sala de jantar e muitas outras divisões 
do Castelo revestem os seus trajes luminosos com 
cores de Natal. Todas as tardes, durante as férias de 
Natal, as equipas da Propriedade oferecem às crianças 
workshops criativos para realizar móbiles mágicos para 
ouvir maravilhosos contos de Natal.

RECEÇÃO DE GRUPOS

A receção dos grupos é uma oferta personalizada para qualquer 
grupo composto por, pelo menos, 20 pessoas e que se dirigem no 
mesmo dia, numa data específica, à Propriedade. Cada pessoa que 
faz parte do grupo deverá pagar o direito de entrada segundo a tarifa 
que lhe corresponde.
A Propriedade oferece aos grupos que recebe opções para além do 
direito de entrada, como: visitas guiadas, restauração.

GRÁTIS ENTRADA GRATUITA

Motoristas de autocarro

TAXA DE ENTRADA 
DE 01 DE AbRiL A 31 DE oUTUbRo DE 2018

ADULTO: 13,50 €     
TARIFA REDUzIDA: 11,50 €     
CRIANÇA: 6,00 € 

JARDINS DA LUz (sujeito à programação)
tarifa por pessoa.........................................................9,00 €

HORÁRIOS

A Propriedade de Chaumont-sur-Loire abre todos os dias do ano às 10h00, incluindo feriados. Abre, excecionalmente, as suas 
portas às 09h30 em julho e agosto de 2018. É necessário um dia inteiro de visita para efetuar a visita completa à Propriedade. 
Aconselhamos que chegue cedo de manhã para aproveitar o local da melhor forma. No entanto, é possível efetuar a visita em 
menos tempo.

os profissionais do turismo beneficiam de tarifas comissionadas. Contactar o serviço comercial.

SERVIÇO COMERCIA: Sandrine Goudeau - Emily Leclerc - +33 (0) 254 209 920 - commercial@domaine-chaumont.fr

As informações existentes neste guia podem sofrer alterações e não apresentam qualquer carácter contratual. Para mais informações: www.domaine-chaumont.fr

MEIOS DE PAGAMENTO

Transferência bancária
Voucher



41150 Chaumont-sur-Loire, França 
T. +33 (0) 254 209 922 
contact@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


