tarife 2019

Castel, Grădini,
Galerii

tarife „individuale”

Vizită gratuită pe baza
pliantului

Vizită audio-ghidată

14,50 €
11,50 €

18,50 €
15,00 €

gratuit
9,00 €

13,00 €

11,50 €

15,00 €

gratuit

-

Tarif Adulți
Tarif redus Copii (între 7 și 18 ani)

și Studenți între 18 și 27 ani (pe baza prezentării legitimației)

Copii (sub 7 ani)
începând de la 3 copii plătitori
(între 7 și 18 ani)

tarife „grupuri”, peste 20 pers.
Rezervare obligatorie a audio-ghidurilor
Nicio rezervare în iulie și august
Însoțitor/Șofer

disponibil în 18 limbi

disponibilă în 11 limbi

MODALITĂȚI DE PLATĂ
tichete (de vacanță, culturale, Clarc, Traveler ) numerar, CB,
GRATUITĂȚI / TAXĂ REDUSĂ
• pentru persoanele cu dizabilități (carte de invaliditate) și tarif redus :11.50€ / însoțitor
• pentru jurnaliști (legitimație)

PLIANTUL ESTE DISPONIBIL ÎN 18 LIMBI :
franceză, engleză, germană, braziliană, italiană, spaniolă, japoneză, neerlandeză, rusă,
portugheză, poloneză, chineză, ungară, română, cehă, coreeană, evreu și arab
AUDIO-GHIDUL ESTE DISPONIBIL ÎN 11 LIMBI :
franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, japoneză, neerlandeză, rusă, portugheză, poloneză și chineză.

program 2019 I acces vânzări bilete
Castelul este deschis tot anul.
Castelul și magazinul sunt accesibile 30 de minute după închiderea casei de bilete.

1 ianuarie până în 6 ianuarie
7 ianuarie până în 8 februarie
9 februarie până în 5 aprilie
6 aprilie până în 29 mai
30 mai până în 5 iulie
6 iulie până în 18 august
19 august până în 29 septembrie
30 septembrie până în 11 noiembrie
12 noiembrie până în 20 decembrie
21 decembrie până în 31 decembrie

09:30 la 17:30
09:30 la 16:30
09:00 la 17:00
09:00 la 18:00
09:00 la 19:00
09:00 la 19:30
09:00 la 19:00
09:00 la 18:00
09:30 la 16:30
09:30 la 17:30

Închidere la 19:00 pentru weekend-urile următoare
Paște (20-22 aprilie),
1 Mai, 8 Mai (27 aprilie până în 12 mai),
Rusalii (30 mai până în 2 iunie)

Localizare și itinerariu spre Castelulul Chenonceau
Castelul Chenonceau este situat în Touraine, în Chenonceaux la 214 km de Paris, 34 km de Tours.
2 ore pe autostrada A10 (ieșirea Blois sau Amboise)
1 oră 40 de minute cu T.G.V.-ul de la Roissy Paris-Aeroportul Roissy-CDG / St-Pierre-des-Corps
1 oră cu T.G.V.-ul de la Paris Paris-Montparnasse /St-Pierre-des-Corps (Tours)
1 oră și 50 minute cu TGV Bordeaux - St-Pierre-des-Corps
25 de minute cu TER de la Tours

