מחירון 2019

טירה ,גנים

גלריית הכיפות וגלריית הכרכרות
סיור עם הדרכה קולית

סיור עם עלון

זמין ב 11 -שפות

זמין ב 18 -שפות

€ 18,50
€ 15,00

€ 14,50
€ 11,50

€ 13,00

חינם
€ 9,00

€ 15,00

€ 11,50

-

חינם

מחירון "יחידים"
מחיר למבוגרים
מחיר מוזל ילדים )גילאי  7עד )18

וסטודנטים גילאי  18עד ( 27עם הצגת תעודה)

ילדים (מתחת לגיל )7
החל מ 3 -ילדים שמחויבים בתשלום
(גילאי  7עד )18

מחירון "קבוצות" למעלה מ 20 -איש
חובה להזמין סיורים קוליים
לא ניתן להזמין במהלך יולי ואוגוסט
מלווה  /נהג

אמצעי תשלום
המחאות ,שוברי נופש ,chèque vacances /מזומן ,כרטיסי אשראי ,שוברי תרבות ,chèque culture /שוברי  ,Clarcהמחאות נוסעים
כניסה ללא תשלום
• נכים (תעודת נכה) ומחיר מוזל / 11,50€ :למלווה
• עיתונאים (תעודת עיתונאי)

העלון זמין ב 18 -שפות:
צרפתית ,אנגלית ,גרמנית ,פורטוגזית-ברזיל ,איטלקית ,ספרדית ,יפנית ,הולנדית ,רוסית
פורטוגזית-פורטוגל ,פולנית ,סינית ,הונגרית ,רומנית ,צ'כית ,קוראנית ,עברית וערבית
הסיור הקולי ( )iPodזמין ב 11 -שפות:
צרפתית ,אנגלית ,גרמנית ,איטלקית ,ספרדית ,יפנית ,הולנדית ,רוסית ,פורטוגזית ,פולנית וסינית

שעות הפתיחה  | 2019מכירת כרטיסים בקופה
הטירה פתוחה בכל ימות השנה
הטירה והבוטיק נשארים פתוחים  30דקות לאחר סגירת הקופה.
האתר ייסגר ב 19:00 -בסופי השבוע הבאים
פסחא ( 20עד  22באפריל) ,ה 1 -במאי ,ה 8 -במאי ( 27באפריל
עד  12במאי) ,חג העלייה ( 30במאי עד  2ביוני)

 9:30עד 17:30
 9:30עד 16:30
 9:00עד 17:00
 9:00עד 18:00
 9:00עד 19:00
 9:00עד 19:30
 9:00עד 19:00
 9:00עד 18:00
 9:30עד 16:30
 9:30עד 17:30

 1בינואר עד ה 6 -בינואר
 7בינואר עד ה 8 -בפברואר
 9בפברואר עד ה 5 -באפריל
 6באפריל עד ה 29 -במאי
 30במאי עד ה 5 -ביולי
 6ביולי עד ה 18 -באוגוסט
 19באוגוסט עד ה 29 -בספטמבר
 30בספטמבר עד ה 11 -בנובמבר
 12בנובמבר עד ה 20 -בדצמבר
 21בדצמבר עד ה 31 -בדצמבר

הגעה לטירת שנונסו
טירת שנונסו ממוקמת בטורן ,ב Chenonceaux -במרחק  214ק"מ מפריז ו 34 -ק"מ מטור.
שעתיים בכביש המהיר ( A10יציאות Blois :או )Amboise
שעה ו 40 -דקות ברכבת מהירה ( )TGVמנמל התעופה שארל דה-גול  /תחנהSt-Pierre-des-Corps :
שעה ברכבת מהירה ( )TGVמתחנת הרכבת פריז-מונפרנס  /תחנה( St-Pierre-des-Corps :טור)Tours /
שעה ו 50 -דקות ברכבת מהירה ( )TGVמבורדו  /תחנהSt-Pierre-des-Corps :
 25דקות ברכבת  TERמטורTours /

