
château de chenonceau



Chenonceau, ”het kasteel van de Dames”

Bij het zien van Chenonceau denkt men 
aan een perfecte harmonie met de natuur, 
bestaand uit water, lucht en groen, een 
unieke bouwstijl, wereldwijd erkend. Het 
kasteel biedt zijn “gasten voor een dag“, uit 
vijf continenten, ultieme sierlijkheid…Een 
uitnodiging om de schoonheid en sfeer in 
zich op te nemen…
Chenonceau heeft veel los gemaakt bij 
zijn achtereenvolgende eigenaren, die stuk 
voor stuk hun aandeel hebben in de Franse 
geschiedenis. Niet alleen als koninklijk 
verblijf, maar ook door zijn buitengewone lot 
heel bijzonder: gebouwd, geliefd, beheerd, en 
beschermd door opmerkelijke vrouwen.
Diane de Poitiers, favoriet van Hendrik II, gaf 

Chenonceau tuinen die gerekend worden tot 
de spectaculairste uit die tijd, en… zijn unieke 
bouwstijl, door hem zijn beroemde brug te 
geven, die over de Cher gaat. Catherine de 
Médicis, weduwe van de koning, liet Diane 
uitzetten en gaf het kasteel zijn galerie met 
twee verdiepingen, waar zij tijdens haar 
regentschap exclusieve feesten gaf.
Na de dood van haar echtgenoot Hendrik 
III, kwam Louise van Lotharingen hier in het 
wit rouwen, zoals de etiquette voorschreef, 
en bracht haar tijd biddend door. Haar dood 
betekende het einde van het koninklijke 
tijdperk op Chenonceau. Louise Dupin, 
voortreffelijke vertegenwoordigster van 
De Verlichting, geeft het kasteel weer 

glans doordat ze salon hield omringd door 
filosofen, zoals Montesquieu, Voltaire of 
Rousseau. Zij wist Chenonceau te besparen 
tijdens de Revolutie.
Marguerite Pelouze, uit een rijk industrieel 
milieu, besluit van het monument en zijn 
park het toonbeeld van haar succes te maken. 
Zij gaf een fortuin uit aan de restauratie, tot ze 
uiteindelijk geen cent meer over had. Simone 
Menier, hoofdverpleegster, beheerde het 
ziekenhuis, geïnstalleerd op kosten van haar 
familie, in de twee galeries van het kasteel. 
Meer dan 2000 oorlogsgewonden zouden 
hier verzorgd worden, tot aan 1918.

Katherine Briçonnet Louise van Lotharingen

Diane de Poitiers

Louise Dupin

Catherina de Médicis

Marguerite Pelouze Simonne Menier



Het monument bezit vele kunstwerken: een 
bewonderingswaardige collectie wandtapijten, 
schilderijen en meubels: François Clouet, Murillo, 
Le Tintoret, Nicolas Poussin, Le Corrège, Rubens, Le 
Primatice, ”Les Trois Grâces” van Van Loo... 

Deze bijzondere schilderijen, van de hand van de grootste 
Europese meesters uit de 16de, 17de en 18de eeuw, zijn 
een weerspiegeling van de zeer rijke geschiedenis van 
Chenonceau, en de vooraanstaande rol die vrouwen hier 
gespeeld hebben. 
Van de Renaissance tot nu, heeft Chenonceau door de 
eeuwen heen mooie ontmoetingen opgeleverd… 

Portret van Hendrik III. François ClouetWandtapijt van Neuilly uit de 19de eeuw. "Chenonceau, en allegorie van de Cher". Walmez

Chenonceau, een uitnodiging om iets uitzonderlijks te 
ontdekken



In de «  Potager des Fleurs  » wordt een 
honderdtal soorten snijbloemen geteeld, die 
gebruikt worden om de verschillende kamers 
en salons in het kasteel van bloemdecoraties 
te voorzien. Het bloemenatelier aan de 
binnenplaats van de boerderij, een schitterend 

geheel van gebouwen uit de 16de eeuw, 
opent zijn deuren voor bezoekers die er een 
kijkje willen nemen. De bloemisten creëren 
hier prachtige boeketten, met ieder seizoen 
een ander thema, in het bijzonder voor de 
feestdagen aan het einde van het jaar…

Indrukwekkende dennenbomen en 
versieringen in traditionele kleuren spreiden 
hun schoonheid in ieder vertrek.

Chenonceau, de mooiste weerspiegeling van stijl



Chenonceau, meesterwerk uit de Renaissance, 
is geheel naar voorbeeld van Ponte Vecchio. 
Dankzij de vooraanstaande rol van de 
“Dames“, is overal een vleugje vrouwelijkheid 
te vinden…

De tuinen van Catherina de Médicis en Diane 
de Poitiers hebben een prachtige plantaardige 
vormgeving, met een oneindige finesse. Van 
de Jardin Vert, ontworpen door Bernard 
Palissy, tot de Italiaanse labyrint…

Zijn de tuinen hier het gedroomde Paradijs op aardse grootte. 

Chenonceau, het verlangen naar perfectie 



Chenonceau onthult zijn verborgen schatten 

“Galerie des Dômes“ brengt een eerbetoon aan iedereen die het 
mogelijk gemaakt heeft om in Chenonceau zwaargewonden soldaten 
uit de 1ste wereldoorlog te verzorgen. Van 1914 tot 1918 was Kasteel 
van Chenonceau ingericht als militair ziekenhuis.
Gaston Menier, senator van Seine et Marne, destijds eigenaar van 
Chenonceau, biedt het Ministerie van Oorlog aan om op zijn kosten 
een tijdelijk militair ziekenhuis in het kasteel in te richten, en alle 
daaraan verbonden kosten te betalen. Er worden vervolgens 120 

bedden geïnstalleerd in de twee grote galeries van Catherina de 
Médicis, die over de Cher gebouwd zijn. 
Op de begaande grond, een zeer moderne operatiezaal is uitgerust 
met een van de eerste röntgenapparaten.
Zijn schoondochter, Simone Menier, echtgenote van zijn zoon George, 
en hoofdzuster, verzorgd de gewonden en werkte tot de sluiting van 
het etablissement actief samen met de ter plaatse geïnstalleerde artsen 
en chirurgen.

2254 Gewonde soldaten, waarvan de meesten zeer ernstig gewond, werden hier tot 31 december 1918 verzorgd.

Galerie Médicis 

Galerie Médicis, gevestigd op de 1ste verdieping van het 
monument, biedt een verrijking van de historische kennis dankzij 
een ongekende collectie kunstwerken, schilderijen, wandtapijten, 
meubels en voorwerpen.

Galerie des Attelages (Rijtuigengalerij) 

In de schitterende stal van de Boerderij uit de 16de eeuw zijn een 
aantal hippomobielen ondergebracht.



Boetiek 

De nieuwe boetiek van het Kasteel is vrij toegankelijk 
voor publiek, en dagelijks het hele jaar door geopend. 
Een grote keuze aan stijlvolle, originele cadeaus worden 
hier exclusief of in beperkte uitgave gepresenteerd. 
Souvenirs, ansichtkaarten, en expositieruimten: ”kleine 
prinsen en prinsessen”, boeken en mooie uitgaven, 
decoratieve voorwerpen en sieraden. Thema’s naar 
gelang de seizoenen, en programma van het Kasteel.

Audio tour

Van de Renaissance tot de Verlichting is dit 
Kasteel is zijn tijd ver vooruit, en Chenonceau 
blijft steeds innoveren. Zijn gasten uit de hele 
wereld ontdekken nu de hoge kwaliteit van 
zijn ontvangst, dankzij een bezoek op eigen 
gelegenheid of audiotour met de iPodvideo 
in 11 talen. Het hoge resolutie kleurenscherm 
maakt het mogelijk het «bonusmateriaal  » 
van het kasteel te bekijken. Mindervaliden 
kunnen de video ook in alle zalen bekijken, 
in de verbazingwekkende keukens en de 
archiefbeelden, ongekende uitzichten, 
architectonische details van het kasteel, in 
ieder seizoen.

Applicatie iPhone, iPad 
en iPod touch. 

De rondleiding in 11 
talen is verkrijgbaar
In Apple Store.

Chenonceau, dagelijks, het hele jaar door…



De traditionele- en familiefeesten (Pasen, 1 mei…) zijn ieder jaar weer een inspiratiebron voor 
nieuwe creaties in het bloemenatelier. Met Kerst, wordt het bezoek begeleidt door indrukwekkende 
dennenbomen. Grote verrukkelijke tafels zijn gedekt in de keukens, en het vuur is aangemaakt in de 
opmerkelijke open haarden van het Kasteel.

Nachtelijke zomerwandeling
De Nachtelijke Wandeling is een poëtische belevenis 

door de verlichte tuinen, onder muzikale begeleiding van 
Arcangelo Corelli, meester van het Italiaanse classicisme.

In de weekenden van 14 juli en 15 augustus.

Chenonceau, proeverij onder de sterren…
De 3de zaterdag van de maand juli, een bijzondere avond 

met nachtelijke opening van de Galerie op de Cher
Voor een "Proeverij onder de Sterren ",

Met de wijnbouwers van de AOC Touraine Chenonceaux.

Chenonceau, ieder seizoen zijn programma



De ontdekking van een cultuur, een geschiedenis, een erfgoed, heeft alleen waarde als deze gedeeld wordt. Hier wordt 
continu naar optimale kwaliteit gestreeft.

De nieuwe AOC Touraine- Chenonceaux biedt ons een perfecte harmonie, een eerlijke alchemie tussen land en 
bijzonder kasteel. En levert ons vandaag een combinatie van ambachtelijke kennis en passie…de “smaak van het huis“.

Vlakbij de voormalige Koninklijke Stallen, in het Dômes Gebouw opent de Dômes kelder zijn deuren
Voor de bezoekers die graag kennis willen maken met deze wijngaard, en biedt tevens proeverijen.

(ontvangst van groepen op reservering)

Chenonceau, de kelder van de dômes

De Proeverijen

Proeverij van AOC Touraine-Chenonceaux wijnen

Proeverij van AOC Touraine- Chenonceaux wijnen,
vergezeld van petitfours en lokale specialiteiten
Op reservering (Minimaal 10 personen)

Tarieven voor groep vanaf 20 personen

€3,- p.p.

€8,- p.p.

Individuele Tarieven

€4,20- p.p.

€10,- p.p.



Gastronomisch restaurant zelfbedieningsrestaurant theesalon

De restaurants van het kasteel zijn dagelijks geopend, van half maart tot half november. Met een capaciteit van 300 zitplaatsen voor lunch, 
of een buffet, ontvangt het gastronomische restaurant « l’Orangerie » zijn gasten in een ruime, comfortabele zaal tegen over de groene tuin, 
ontworpen door Bernard Palissy.  Een waar moment van geluk rond heerlijke gerechten. Al sinds de Renaissance met zijn exclusieve feesten, is 
de kunst van ontvangen een ware traditie op Kasteel van Chenonceau. l’Orangerie, zijn gastronomische restaurant, zet deze traditie voort met 
zijn nieuwe chef-kok, Christophe Canati, opgeleid door Georges Blanc, Bernard Loiseau en Eric Briffard.

L’Orangerie is speciaal voor prestigieuze privé recepties, familie- reunies of evenementen, maar ook voor seminars.

De Theesalon  is dagelijks geopend van 15u00 tot 17u00. 

Het zelfbedieningsrestaurant, gevestigd in het Bâtiment des Dômes, heeft een beschut terras en een ruime zaal, voor een snelle lunch.

Betaald entreebewijs verplicht.
Aanvullende informatie 
Kasteel van Chenonceau
Afdeling l’Orangerie
37150 Chenonceaux (Frankrijk)
Telefoon: 00 33 (0)2 47 23 91 97
Fax: 00 33 (0)2 47 23 90 41
Contact : restaurants@chenonceau.com
Betaalmiddelen : Cheques,
betaalpassen, contant

Chenonceau, de restaurants



Romige velouté van lentegroenten en bieslook
Taart van verse geitenkaas en rillettes uit Touraine
Salade van knapperige groente met olijfolie
Salade van gebraden spekstukjes uit Touraine

Gebakken zalmrug, aardappelpuree met citroen
en sauce Vierge
Met bier gesmoorde varkensrollade, fluweelzachte pompoenpuree
En gekonfijte tarwegranen
Kipfilet op grootmoeders wijze met gratin dauphinois

Toeslag €3,- p.p.: 
Warme geitenkaas van boerderij des Pampilles,
Mesclun salade en balsamico-azijn

«Chenonceau» ijsomelet
Vruchtentaart met amandelcrème
Chocolade-pistache tompouce
Taartje pure chocolademousse

_____________
TOESLAGEN/pers. :
Huisgemaakte kir / €3.30
Evian 0,50L / €2.10
Koffie / €2.10
Karaf rosé en AOC Gamay €2.20
AOC Chenonceaux wit en rood / €4.20

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

Romige asperge-velouté met basilicumravioli, oeuf parfait
Eendenleverterrine, vruchtenchutney met mesclun salade
Zalmrillette met kruidige tomatentartaar

Gebakken zeebaarsfilet, royale van prei met kerriesaus
Met mosterd gesmoorde kalfsoester, fluweelzachte puree van 
zoete aardappels
Kipfilet met citroen, wortelcrème met komijn
En basmati-rijst

Trilogie van kaas uit de streek, mesclun salade met wijnjam

«Chenonceau» ijsomelet
Honing gekonfijte appeltaart met slagroom
Amandelschuimgebak met mokka en notenmousse

___________
TOESLAGEN/pers. :
Huisgemaakte kir / €3.30
Evian 0,50L / €2.10
Koffie / €2.10
Karaf rosé en AOC Gamay €2.20
AOC Chenonceaux wit en rood / €4.20

reine blanche

Keuze van één menu voor de gehele groep. (Voor iedere wijziging van menu, of dag van reservering zal €5,- in rekening gebracht worden) 
Het definitieve aantal personen moet 48u voor de gereserveerde dag per mail bevestigd worden.

Contact: restaurants@chenonceau.com
VOOR TOEGANG TOT HET RESTAURANT MOET EEN ENTREEKAARTJE GEKOCHT WORDEN, DIE NIET BIJ DE PRIJS VAN DE MENU’S IS INBEGREPEN.

Chenonceau, de menu’s



« L’Orangerie », het gastronomische restaurant van het kasteel, kan afgehuurd worden voor avonden en recepties van hoge kwaliteit, 
maar ook voor werkvergaderingen, studiedagen of conferenties.
Twee ingerichte en moduleerbare zalen, met uitzicht op de Jardin Vert en het Kasteel.

Chenonceau, recepties, seminars

De grote zaal van “l’Orangerie” (120 personen)
Petit Salon (25 personen)
 
De Prestige lunches en Menu’s
worden bereid door onze chef-kok, Christophe Canati

De bloemdecoratie wordt verzorgd door Atelier Floral van het kasteel 
Activiteiten in het kader van Team Building op aanvraag
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Kasteel, Tuinen,
Museum Galerie des Dômes en Galerie des Attelages

bezoek op eigen gelegenheid 
met brochure

beschikbaar in 18 talen

Audiotour
beschikbaar in 11 talen

 €14,50
€11,50
gratis

 €18,50
€15,00

-

tarieven voor individuelen
Volwassenen

Kinderen (van 7 tot 18 jaar)
Kinderen (tot 7 jaar)

Tarieven 2019

 €11,50

gratis

€15,00

-

"Groep" tarieven vanaf 20 pers.
en studenten van 18 tot 27 jaar

(op vertoon van de kaart)
Audiotours moeten gereserveerd worden

Geen reserveringen in juli en augustus 
Begeleider / Chauffeur

BEZOEK OP EIGEN GELEGENHEID (2 UUR)
GRATIS BROCHURE BESCHIKBAAR IN 18 TALEN

 
 

AUDIOTOUR (45 MIN. OF 1UUR)
AUDIOTOUR BESCHIKBAAR IN 11 TALEN 

Het Kasteel van Chenonceau ligt in Touraine,
bij Chenonceaux op 214 km van Parijs, 34 km van Tours.
- 2 uur via de snelweg A10 (afslag Blois of Amboise)
- 1u40 met de T.G.V. vanaf vliegveld Paris-Aéroport Roissy-CDG / St-Pierre-des-Corps
- 1 uur met de T.G.V. vanuit Paris-Montparnasse /St-Pierre-des-Corps (Tours)
- 1u50 met de T.G.V. vanuit Bordeaux /St-Pierre-des-Corps (Tours)
- 25 minuten met de regionale trein (TER) vanuit Tours

Bereikbaarheid Kasteel van Chenonceau

BOEKINGSSYSTEMEN welcome@chenonceau.com +33 (0)2 47 23 44 06

1 Januari tot 6 januari
7 Januari tot 8 februari

9 Februari tot 5 april
6 April tot 29 mei

30 Mei tot 5 juli 
6 Juli tot 18 augustus

19 Augustus tot 29 september  
30 September tot 11 november 
12 November tot 20 december 
21 December tot 31 december

Het Kasteel is het hele jaar dagelijks geopend.
Het Kasteel en de boetiek zijn 30 minuten na sluiting van de loketten nog toegankelijk .

Sluiting om 19u00 voor de volgende weekenden 
Pasen (20 tot 22 april), 
1 Mei, 8 mei (27 april tot 12 mei),
Hemelvaart (30 mei tot 2 juni)

Openingstijden 2019 | toegang loketten

9u30 tot 17u30
9u30 tot 16u30
9u00 tot 17u00
9u00 tot 18u00 
9u00 tot 19u00 
9u00 tot 19u30  
9u00 tot 19u00
9u00 tot 18u00
9u30 tot 16u30
9u30 tot 17u30
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Kaartverkoop / Winkeltje

Labyrint

Kariatiden

Kanselarij

Tuin van Diana

Kasteel

Tuin van Catharina 

Zelfbedieningsrestaurant

Galerij (museum) 

Kelder

Gastronomisch rest. - Groene Tuin

Tuin " Herbetoon aan Russell Page"

Rijtuigengalerij

Boerderij uit de 16e eeuw

Bloemen en moestuin - Muziektuin

Ezelpark 

Picknickplaats

Picknickplaats (overdekt)

Pannenkoekenhuis

Gratis parkeerplaats

           Gratis toiletten

      Gratis kluisjes 

Plattegrond van 
het landgoed



Inlichtingen
welcome@chenonceau.com
www.chenonceau.com




