Renaissance in Bourgondië
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Het hele jaar open voor groepen (reserveren verplicht)
Een indrukwekkend 16e eeuws kasteel in Bourgondië voor uw groepsuitje:
Het kasteel, een historisch monument gelegen aan het Bourgondisch Kanaal nabij Chablis, is een
zeldzame manifestatie van renaissance architectuur in Frankrijk.
Het paleis is een meesterwerk van de Italiaanse architect Sebastiano Serlio, bekend om zijn voorkeur
voor symmetrie en evenwicht en is uniek in Frankrijk. Het weerspiegelt het levensgenot van het
beschaafde en verfijnde renaissance tijdperk.
Het vierhoekige bouwwerk huist één van de belangrijkste collecties
muurschilderingen in Frankrijk, met werken van Bourgondische, Vlaamse en Italiaanse kunstenaars van de
e
e
School van Fontainebleau uit de 16 en 17 eeuw.
Sinds 1999 hebben meerdere restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden. Zo kunt u de elegante Erezaal en de
imposante Pharsale gallerij, beiden geheel gerestaureerd, bewonderen.

Tijdens de rondleiding (ook in het Engels) ontdekt u de schoonheid van dit bijzondere oord:
prachtig versierde appartementen en galerijen; salons en kabinetten;
de koninklijke slaapkamer, de hal van de garde, de kapel, de kunstkamer,
de bloemenkamer...
Prachtige interieuren met cassetteplafonds, gebeeldhouwde lambriseringen,
marmeren vloeren en fantastische ornamenten laten een onvergetelijke indruk achter.
Een ware reis door 5 eeuwen geschiedenis...!
Een ideale plek voor een cultureel groepsuitje !
Château d’Ancy-le-Franc, 18, Place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc
Tel 00 33 (0)3 86 75 14 63 Fax 00 33 (0)3 86 75 10 30 Email ancychateau@wanadoo.fr
Bezoek ook onze website: http://www.chateau-ancy.com

Mogelijkheden voor groepen (minimaal 20 personen, reserveren verplicht) :
•
•

Rondleiding door het chateau
(50 min)
Rondleiding door het chateau gevolgd door een wijnproeverij*

8€
11 €

•

Rondleiding door het chateau en park
(50 min + 50 min)
Rondleiding door het chateau en park gevolgd door een wijnproeverij *

13 €
15 €

•

* wijn uit de regio of Champagne

•

Rondleiding beschikbaar in het Engels of Duits

(20 €)

Neemt u contact met ons op voor meer informatie !
Er zijn hotels en restaurants in de buurt.

Het Chateau is in 2010 open van 3 april tot 14 november.
Voor groepen het hele jaar geopend (reserveren verplicht)
Gesloten op maandagen, behalve op feestdagen.
Rondleidingen: 10:30u, 11:30u, 14:00u, 15:00u, 16:00u (en 17:00u van april tot eind september)

Tarieven: vol tarief: 9 €, kortingstarief 8 € (groepen van minimaal 20 personen, studenten,
houders van een "Cœur de Bourgogne" kaart, of een "Route des Ducs de Bourgogne" kaart )
Kinderen 6 € (6 - 15 jaar), schoolgroepen 4 € (per persoon)
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RONDLEIDINGEN / ZALEN TE HUUR / EVENEMENTEN / KLASSIEKE CONCERTEN / KOOKCURSUSSEN /
TENTOONSTELLINGEN

