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Chenonceau, ”castelo das Damas”

Contemplar Chenonceau é vislumbrar 
uma harmonia perfeita entre a natureza – 
representada por água, ar e vegetação – e 
um conjunto arquitetônico inigualável, 
digno de admiração mundial. Vindos dos 
cinco continentes, os visitantes – “hóspedes 
por um dia” – são convidados a vivenciar 
um momento de pura graça e a se deixar 
levar pela serenidade e beleza do cenário. 
Chenonceau foi o teatro de intensas 
paixões protagonizadas por seus sucessivos 
proprietários, arrastados inexoravelmente 
pelo turbilhão de eventos que marcaram 
a história da França.  Escolhido como 
residência real, o castelo orgulha-se também 
de seu destino incomum: ele foi construído, 
amado, administrado e protegido por 
mulheres notáveis. Diane de Poitiers, favorita 
do rei Henri II, ofereceu a Chenonceau um 

dos jardins mais espetaculares da época, além 
de ter deixado a marca de uma arquitetura 
única, caracterizada pela famosa ponte sobre 
o rio Cher. Catarina de Médicis, viúva do rei, 
afastou Diane do castelo e mandou construir 
a galeria de dois andares, onde costumava 
organizar bailes suntuosos na época em que 
era regente. Louise de Lorraine, ao perder seu 
esposo Henri III, adotou o luto branco, como 
preconizava a etiqueta da corte, e passou a 
se dedicar inteiramente à religião. Sua morte 
marcou o fim da presença da realeza no 
castelo de Chenonceau.
Extraordinária personagem do Século das 
Luzes, Louise Dupin resgatou o fasto do 
castelo, onde organizava brilhantes saraus 
frequentados por filósofos da época, entre 
os quais Montesquieu, Voltaire e Rousseau. 
Graças a sua presença de espírito, o castelo 

escapou ileso das ameaças da Revolução 
Francesa. Em 1864, Marguerite Pelouze, 
originária da burguesia industrial, decidiu 
transformar o castelo e o parque no reflexo 
de sua ascensão social, dilapidando toda a sua 
fortuna para restaurá-lo. Mais tarde, Simone 
Menier, enfermeira chefe, administrou o 
hospital que mandara instalar, graças ao apoio 
pecuniário de sua família, nas duas galerias 
do castelo – onde mais de 2 mil feridos de 
guerra foram tratados até 1918. 



O monumento apresenta um grande número de obras-
primas, a começar por uma admirável coleção de 
tapeçarias, pinturas e móveis: François Clouet, Murillo, 
Le Tintoret, Nicolas Poussin, Le Corrège, Rubens, Le 
Primatice, “As Três Graças” de Van Loo... 

Essas telas excepcionais, assinadas pelos maiores mestres 
europeus dos séculos XVI, XVII e XVIII, refletem a história 
densa de Chenonceau e o papel central desempenhado 
pelas mulheres que ali viveram. Da Renascença até os 
dias atuais, Chenonceau sempre fez questão de cultivar a 
beleza de grandes encontros.

Retrato de Henri III. François Clouet Tapeçaria de Neuilly do século XIX. “Chenonceau e a alegoria do rio Cher”. Walmez 

Chenonceau, convite a uma extraordinária viagem



O Potager des Fleurs produz mais de cem 
variedades de flores para corte, que são 
cuidadosamente selecionadas para decorar 
os quartos e salões do castelo. Os visitantes 
interessados podem conhecer o ateliê 
floral situado no pátio da fazenda – um 

extraordinário conjunto arquitetônico do 
século XVI. No ateliê, os floristas criam 
sublimes buquês com temas diferentes para 
cada estação, com destaque para as festas de 
fim de ano.
Pinheiros majestosos e decoração natalina 

tradicional revestem de beleza cada cômodo 
do castelo.

Chenonceau, o mais belo reflexo do requinte



Obra-prima da Renascença, Chenonceau 
inspirou-se diretamente na Ponte Vecchio 
de Florença. Graças ao papel preponderante 
desempenhado pelas “Damas”, a marca 
feminina está presente nos mínimos detalhes.
Os jardins de Catarina de Médicis e Diane de 

Poitiers apresentam uma arquitetura vegetal 
ideal e de infinita graça, se estendendo desde 
o Jardim Verde, projetado por Bernard 
Palissy, até o labirinto italiano. 

Em Chenonceau, os jardins são uma parcela de paraíso em miniatura. 

Chenonceau, expressão da busca pela perfeição 



Chenonceau e seus tesouros secretos

A "Galeria de Dômes" homenageia todos os que contribuíram para 
acolher e tratar os feridos da Primeira Guerra Mundial no hospital 
militar que funcionou no castelo de Chenonceau, entre 1914 e 1918.
Gaston Menier, senador da região Seine e Marne, na época proprietário 
do castelo, propôs ao Ministério da Guerra a instalação de um hospital 
militar provisório em Chenonceau. Além de financiar a montagem do 
hospital, o senador arcou com todas as despesas de funcionamento. Ao 

todo, 120 leitos foram instalados nas duas grandes galerias de Catarina 
de Médicis situadas por sobre o rio Cher.  No térreo, a sala de operação, 
uma das mais bem equipadas da época, dispunha de um dos primeiros 
aparelhos de raios X. Simone Menier, esposa de George, filho de Gaston 
Menier, trabalhou como enfermeira-chefe no hospital, administrando, 
cuidando dos pacientes e colaborando ativamente com os médicos e 
cirurgiões locais até que o estabelecimento fosse desativado.

O hospital atendeu 2.254 soldados, a maioria com ferimentos graves, até 31 de dezembro de 1918.

A Galeria de Carruagens  

O magnífico estábulo da Fazenda do século XVI expõe ao público 
sua coleção de veículos com tração animal.

Galeria  Médicis 

A Galeria Médicis, situada no primeiro andar do monumento, 
oferece aos visitantes a possibilidade de ampliar seus conhecimentos 
históricos, apresentando uma coleção inédita de obras de arte, 
pinturas, tapeçarias, móveis e objetos.



Loja 

A nova loja do castelo tem entrada livre e está aberta ao 
público todos os dias do ano, oferecendo ampla escolha 
de presentes requintados e originais, disponíveis com 
exclusividade ou em série limitada. Um souvenir, um 
cartão postal? Confira os espaços exclusivos da loja: 
“pequenos príncipes e princesinhas”, livros de contos e de 
arte, objetos de decoração, bijuterias, etc. Os temas são 
definidos em função da estação do ano e do programa de 
eventos do castelo.

Visitas audioguiadas

Na vanguarda da História desde a 
Renascença até o Século das Luzes, o castelo 
de Chenonceau sempre revelou um gosto 
pronunciado pela inovação. O monumento 
investe na qualidade da acolhida de seus 
visitantes, originários dos mais diversos 
países, oferecendo visita livre ou audioguiada 
com iPod vídeo disponível em 11 idiomas. 
A tela em cores de alta resolução permite a 
visualização de todos os “bônus”. Graças ao 
sistema de vídeo, as pessoas com mobilidade 
reduzida podem também visualizar todos os 
salões, a impressionante cozinha, bem como 
o banco de imagens, com fotos inéditas e 
detalhes arquitetônicos do castelo em todas 
as estações do ano.

Aplicativo para iPhone, 
iPad e iPod touch. . 

Visita em 11 idiomas, 
disponível
na Apple Store.

Chenonceau, todos os dias, o ano todo….



As festas tradicionais celebradas em família são uma importante fonte de inspiração para o ateliê 
floral, que a cada ano apresenta trabalhos inéditos para a decoração de Natal: pinheiros majestosos, 
imensas mesas nas cozinhas com deliciosas iguarias e lareiras acesas nos cômodos do castelo.

Passeio noturno estival
O Passeio Noturno oferece um momento infinitamente poético 

ao visitante, que percorre os jardins iluminados ao som da 
música de Arcangelo Corelli, mestre do classicismo italiano.

Nos finais de semana de 14 de julho e 15 de agosto.

Chenonceau, Degustação sob as Estrelas…
No terceiro sábado de julho, programação especial:

abertura noturna da Galeria sobre o rio Cher,
que acolhe  a "Degustação sob as Estrelas", 

com vinhos regionais AOC Touraine-Chenonceaux.

Chenonceau, programa da temporada



A descoberta de uma cultura, de uma história, de um patrimônio apenas tem valor se for compartilhada. 
Aqui, a busca pela qualidade é uma atenção permanente.

A nova DOC (Denominação de Origem Controlada) Touraine- Chenonceaux nos oferece uma harmonia 
perfeita, uma alquimia sincera, entre uma terra e um castelo excepcional. E nos proporciona, hoje, entre 
o know-how e a paixão... o “sabor autêntico do lugar”.

Situado no Bâtiment des Dômes, próximo das antigas Cavalariças Reais, a Adega dos Dômes abre suas portas
a todos os visitantes curiosos para descobrir a identidade deste vinhedo e propõe saborosas degustações.

(acolhida dos grupos mediante reserva)

Chenonceau, a adega dos dômes

Apresentações Degustação

Degustação dos vinhos DOC Touraine-Chenonceaux

Degustação dos vinhos DOC Touraine-Chenonceaux,
acompanhada de petits fours e especialidades locais
Mediante reserva (Mínimo de 10 pessoas)

Preços Grupo, a partir de 20 pessoas

3,00€ / pessoa

8,00€ / pessoa

Preços individuais

4,20€ / pessoa

10,00€ / pessoa



restaurante gastronômico self service  casa de chá

Os restaurantes do castelo estão abertos todos os dias, entre meados de março e meados de novembro. Com capacidade para 300 pessoas à 
mesa para almoço ou em serviço de buffet, o restaurante gastronômico L'Orangerie acolhe seus clientes em um amplo e confortável salão, 
situado em frente ao Jardim Verde projetado por Bernard Palissy.  Um momento de puro prazer gourmand. Desde a Renascença, época de 
festas suntuosas, a tradicional arte de receber é perpetuada pelo castelo de Chenonceau. O restaurante gastronômico L’Orangerie faz questão 
de cultivar esse espírito, com Christophe Canati, novo chef do estabelecimento, foi discípulo de Georges Blanc, Bernard Loiseau e Eric Briffard.  

O restaurante L'Orangerie pode também ser reservado para prestigiosas recepções privativas, reuniões ou eventos familiares, bem 
como para seminários.

A Casa de chá (salon de thé) está aberta todos os dias de 15h às 17h. 

O restaurante self-service, situado na ala de Dômes, dispõe de um terraço à sombra e de um grande salão, ideal para refeições rápidas.

Chenonceau, restaurantes

A entrada é paga.
Mais informações

Castelo de Chenonceau
Restaurante L'Orangerie

37150 Chenonceaux
Telefone: 00 33 (0)2 47 23 91 97

Fax: 00 33 (0)2 47 23 90 41
Contato: restaurants@chenonceau.com

Formas de pagamento:
cheque, cartão, dinheiro



Sopa aveludada de legumes primaveris com creme e cebolinha
Torta de queijo de cabra fresco e paté de Touraine
Salada de legumes crocantes com azeite de oliva
Salada de torresmos Tourangeaux

Salmão assado, batatas amassadas com limão
e molho virgem
Porco assado e cozido na cerveja, mousseline de abóbora
e trigo confitado
Supremo de frango estilo « Grand-mère » com batatas gratinadas

Suplemento 3€/pess : 
Queijo de cabra derretido da fazenda de Pampilles,
salada e vinagrete com balsâmico

Omelete fria « Chenonceau »
Torta de frutas com creme de amêndoas
Mil folhas de chocolate e pistache
Tortinha de mousse de chocolate preto

_____________
SUPLEMENTOS/pess. :
Kir / 3.30 €
Água Evian 0,50L / 2.10€
Café / 2.10€
Vinho Rosé em jarra e AOC Gamay 2.20€
AOC Chenonceaux branco e tinto / 4.20€

catherine briçonnet
35,00 €/pess 23,00 €/pess

Sopa aveludada de aspargos e raviole de manjericão, ovo perfeito
Terrine de pato e foie gras, chutney de frutas e salada
Paté de salmão e tomates crus com ervas

Filé de peixe dourado grelhado na frigideira, alho-poró cozido 
estilo royale e molho de curry
Vitelo cozido com mostarda, mousseline de batata doce
Supremo de frango com limão, cenouras cremosas com cominho
e arroz basmati

Trilogia de queijos da região, salada e geleia de vinho

Omelete fria « Chenonceau »
Torta de maçãs confitadas com mel, creme chantilly
Dacquoise de amêndoas com mousse de café e nozes

___________
SUPLEMENTOS/pess. :
Kir / 3.30 €
Água Evian 0,50L / 2.10€
Café / 2.10€
Vinho Rosé em jarra e AOC Gamay 2.20€
AOC Chenonceaux branco e tinto / 4.20€

reine blanche

Escolha de um menu único para todo o grupo. (Todas as alterações de menu, no dia da prestação, serão cobradas 5€) 
O número definitivo de pessoas deverá ser confirmado por e-mail, no máximo, 48 h antes da data da prestação.

Contato: restaurants@chenonceau.com
O ACESSO AO RESTAURANTE REQUER O PAGAMENTO DO INGRESSO E NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS MENUS.

Chenonceau, os menus



O restaurante gastronômico L’Orangerie, magnífico anexo ao castelo, pode ser reservado com exclusividade para festas e recepções de 
luxo, bem como para reuniões de trabalho, seminários e conferências. O espaço dispõe de duas salas equipadas e tem configuração 
flexível, com vista para o Jardim Verde e o castelo de Chenonceau ao fundo.

Galeria (salão principal) do L’Orangerie (120 pessoas).
Salão menor (25 pessoas).

Café da manhã e Menus gastronômicos elaborados
pelo chef Christophe Canati.

Decoração floral realizada pelo Ateliê Floral do castelo.
Atividades de Team Building mediante solicitação.

Chenonceau, Recepções, seminários
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Castelo, Jardins,
Galeria das Cúpulas e Galeria das Atrelagens

visita livre com folheto
disponível em 18 idiomas

visita com áudio guia
 disponível em 11 idiomas 

tarifas "grupos" + de 20 pess.
Estudantes de 18 a 27 anos de idade

(mediante apresentação do cartão)
Reserva dos áudio guias obrigatória
Nenhuma reserva em julho e agosto

Acompanhante / Motorista

tarifas "individuais"
Adultos

Crianças (de 7 a 18 anos)
Crianças (menos de 7 anos)

VISITA LIVRE (2 HORAS)
A BROCHURA DA VISITA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL EM 18 IDIOMAS:

VISITA AUDIOGUIADA (45 MIN OU 1H)
O ÁUDIO GUIA (IPOD) ENCONTRA-SE DISPONÍVEL EM 11 IDIOMAS:

O Castelo de Chenonceau situa-se na Touraine,
em Chenonceaux, a 214 km de Paris e 34 km de Tours.
- 2 horas de carro pela autoestrada A10 (saída Blois ou Amboise)
-  1 hora e 40 minutos de T.G.V. a partir de Roissy Paris-Aeroporto de Roissy-CDG / 

St-Pierre-des-Corps
-  1 hora de T.G.V. a partir de Paris Paris-Montparnasse /St-Pierre-des-Corps (Tours)
-  1 hora e 50 minutos de T.G.V. a partir de Bordeaux/ St-Pierre-des-Corps
- 25 minutos de TER a partir de Tours

tarifas 2019

vir ao Castelo de Chenonceau

11,50 €

gratuito
 

14,50 €
11,50 €
gratuito

15,00 €

- 

18,50 €
15,00 €

-

SERVIÇO DE RESERVA welcome@chenonceau.com +33 (0)2 47 23 44 06

1° de janeiro a 6 de janeiro
7 de janeiro a 8 de fevereiro

9 de fevereiro a 5 de abril
6 de abril a 29 de maio
30 de maio a 5 de julho

6 de julho a 18 de agosto
19 de agosto a 29 de setembro

30 de setembro a 11 de novembro
12 de novembro a 20 de dezembro
21 de dezembro a 31 de dezembro

Das 9h30 às 17h30
Das 9h30 às 16h30
Das 9h00 às 17h00
Das 9h00 às 18h00 
Das 9h00 às 19h00 
Das 9h00 às 19h30  
Das 9h00 às 19h00
Das 9h00 às 18h00
Das 9h30 às 16h30
Das 9h30 às 17h30

O Castelo está aberto todos os dias do ano.
O Castelo e a loja ficam abertos 30 minutos após o fechamento da bilheteria.

Encerramento às 19 horas nos seguintes finais de 
semana: 
Páscoa (20 a 22 de abril),
1° de maio, 8 de maio (27 de abril a 12 de maio),
Ascensão (30 de maio a 2 de junho)

horários 2019 | acesso bilheteria
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Bilheteria / Loja
Labirinto
Cariátides
Chancelaria
Jardim de Diane
Castelo

Jardim de Catarina 
Self-service
Galeria de Dômes
Adega de Dômes
Restaurante L'Orangerie – Jardim Verde
Jardim "Homenagem a Russell Rage"
Galeria de Carruagens

Fazenda do século XVI
Horta e floral - Jardim Musical
Parque dos asnos 
Espaço para piquenique
Espaço para piquenique (coberto)
Creperia

Estacionamentos gratuitos
           Banheiros gratuitos

Guarda-volumes gratuitos

mapa do castelo
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para mais informações
welcome@chenonceau.com

www.chenonceau.com


