Castelo de Azay-le-Rideau

Castelo de

AZAY-LE-RIDEAU

A elegância de um castelo do início do Renascimento,
encastoado em verdura e reflectido nas águas.
Erguendo-se numa ilha no meio do rio Indre, o castelo de
Azay-le-Rideau foi mandado construir durante o reinado de
Francisco I por um rico financeiro, Gilles Berthelot, que desejava
que a sua residência conciliasse as inovações vindas de Itália
com a arte de construir à francesa. Pequena jóia dos primórdios
do Renascimento, este castelo e os seus românticos jardins
transformam-se, nas noites de verão, num cenário maravilhoso
para o Percurso espetáculo noturno: "O espelho encantado"…
Novidade! Abertura da cobertura do castelo.Venha admirar a
excepcional estrutura do século XVI!

ACESSO

Inscrita na lista de Património Mundial da UNESCO.

RECEPÇÃO
Horários de abertura sujeitos a alteração.
Aberto
> de 1 de Abril a 30 de Junho: das 9h30 às 18h
> de 1 de Julho a 31 de Agosto: das 9h30 às 19h
> de 1 a 30 de Setembro: das 9h30 às 18h
> de 1 de Outubro a 31 de Março: das 10h às 12h30
et das 14h às 17h30
A bilheteira fecha 15 min antes da hora de encerramento.
Último acesso ao Castelo 45 min antes do encerramento.
Encerrado
> 1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro
Acessibilidade
> Número de andares a visitar: 1
> Monumento e parque parcialmente acessível a pessoas com
mobilidade reduzida desde que auxiliadas.

SERVIÇOS
> Loja
> Casas de banho
> Parque para bicicletas
> Parque para autocarros a 50 m
> Salão de chá no antigo lavadouro do Castelo,
de 1 de Abril a 31 de Outubro.
> Aluguer de salas
www.tourisme.monuments-nationaux.fr

> A oeste do eixo Paris / Bordeaux,
27 km a sudeste de Tours
> De Paris:
A10 saída 24 Joué-les-Tours,
seguir direcção Chinon /
Azay-le-Rideau
Monumento situado no centro da cidade.

INFORMAÇÕES
Château d’Azay-le-Rideau
37190 Azay-le-Rideau
> Reservas de segunda a sexta
tel.: (33) (0)2 47 45 42 04
fax: (33) (0)2 47 45 26 61
chateau.azay-le-rideau@
monuments-nationaux.fr
> www.azay-le-rideau.
monuments-nationaux.fr
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The Loire Valley
between Sully-sur-Loire
and Chalonnes
inscribed on the World
Heritage List in 2000

VISITAS
> Visita livre com guia impresso
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português,
japonês, chinês, russo, polaco
• Mediante reserva
> Visita com audioguia
francês, inglês, alemão, italiano, espanhol

Castelo de Azay-le-Rideau

• Mediante reserva

TARIFAS 2012

Duração: 1h30

CATEGORIA 1

> Visita guiada
francês
• Mediante reserva (consoante a disponibilidade)
Duração: 45 min
> Visita-conferência
francês, inglês, italiano, espanhol
• Mediante reserva
Duração: 1h30
> Visita Prestígio fora dos horários de abertura
• Mediante solicitação
> Percurso-espectáculo nocturno “O espelho encantado”
Em Julho e Agosto
Diariamente, de Julho a Agosto das 21h à meianoite, venha descobrir um espetáculo vivo e com
animais… Entre no universo feérico no qual
encontrar-se-á frente a um cocheiro falante,
cruzará estranhos animais (águias, camelos…)
e encontrará em frente à fachada do castelo,
a Bela do espelho que lhes contará sua história…

> Tarifas para profissionais de turismo
(ou grupos a partir de 20 adultos)

6,50 €
> Tarifa normal Adulto 8,50
> Tarifa reduzida 5,50

€

> Gratuito para crianças com menos
de 18 anos*
> Entrada gratuita para jovens entre
18 e 25 anos*
(cidadãos dos países membros da União Europeia
ou residentes habitualmente em França)
* fora de grupos escolares

> Suplemento: Visita com audioguia
3 € para 1 pessoa (por um grupo)
Espectáculo nocturno
> Tarifas para profissionais de turismo

6€

Documento não contratual - Setembro 2011

> Tarifa normal Adulto 10

CONTACTOS ÚTEIS
> Posto de turismo de Azay-le-Rideau
tel.: (33) (0)2 47 45 44 40 - www.ot-paysazaylerideau.com
> Comissão regional de turismo de Touraine
tel.: (33) (0)2 47 31 47 48 - www.tourism-touraine.com
> Monumentos nacionais nas proximidades:
Claustro da Psalette - 26 km
Castelo de Oiron - 50 km

€

€

Entrata conjunta Percurso
nocturno / Visita do castelo
> Tarifas para profissionais de turismo

9€

> Tarifa normal Adulto 14

€

> Gratuito para crianças com menos
de 12 anos

