Van juni tot oktober worden er in het
kasteel diverse evenementen georganiseerd
voor jong en oud, met artiesten die door
de regio Bourgondië worden geselecteerd.
Bekijk het programma op onze website.

Vrij bezoek of
rondleiding met gids
Ontdek samen met familie, vrienden
of schoolkinderen de geheimen en de
geschiedenis van het kasteel. Een ware
reis door de tijd!

Vakantie in het kasteel
Wilt u ontdekken hoe glas en verluchtingen

OPENINGSTIJDEN

Entree en rondleiding met gids: € 5

Van 1 juli t/m 31 augustus
(hoogseizoen):
9.30-12.45 u
14.00-18.30 u

Van 12 t/m 17 jaar: € 3,50

Zomerevenementen

Onder de 12 jaar: gratis
Grote gezinnen: € 3,50

Gesloten op maandag, en op 1 januari,
1 mei, 1 en 11 november, 25 december.

ROUTE
Vanuit Parijs of Lyon: A6, afslag Pouillyen-Auxois.
Vanuit Dijon: A38, afslag Sombernon, en
dan D977 bis.
Voor touringcars: bekijk de informatie
op onze website.
Met de fiets: fietspad langs het Canal
de Bourgogne, pad verlaten bij La Rèpe
- tussen Pont-de-Bois en Vandenesse-enAuxois, tot aan het kasteel.
GPS coördinaten: Breedtegraad:
47.2167; Lengtegraad: 4.65

PARKEREN

kunt u samen met het gezin of met vrienden
workshops zijn voor iedereen toegankelijk!

Entree, rondleiding met gids, bezoek
aan de nok of de tuin: € 6,50 (op basis
van reservering)

Laatste toegang 45 min. voor
sluitingstijd

werden gemaakt? Tijdens de schoolvakanties
kennismaken met oude ambachten. De

Gratis parkeerplaats bij de ingang
van het dorp voor touringcars, auto’s,
motorfietsen

Van oktober tot mei elke eerste zondag
van de maand gratis
Speciale tarieven beschikbaar op onze
website
Bewaar uw kaartje! Met uw
entreekaartje krijgt u korting op de
toegang tot het kasteel van Commarin
(op 5 km van Châteauneuf) en de
boot La Billebaude in de haven van
het Canal de Bourgogne in Pouilly-enAuxois

RONDLEIDINGEN
MET GIDS
Laatste rondleiding om 16.00 u in
het laagseizoen en 17.00 u in het
hoogseizoen.
Bezoek aan de nok van het kasteel

Fietsenrek bij de ingang van het kasteel

Voor groepen en op basis van
reservering: rondleiding in het Engels
en het Duits, van 1 april t/m 30
september
Bezoek aan het vestingdorp

NANCY

waarmaken en ridder worden.
A6

Beperkte toegankelijkheid voor
mindervaliden. Voor meer informatie
contact met ons opnemen

POUILLYEN-AUXOIS

unieke rondleidingen georganiseerd in

DIJON

het hart van dit 900 jaar oude erfgoed.

Châteauneuf
Château

6

A3

BESANCON

BEAUNE

A6

AUTUN

Bezoekersbrochure: Duits, Engels,
Nederlands, Spaans, Italiaans, Russisch,
Japans
Voor kinderen is er bij de receptie
gratis een spelletjesboekje verkrijgbaar
(in het Frans)

MÂCON

Heel het jaar door heet het educatieve team
van het kasteel schoolkinderen welkom om

LYON

de geschiedenis, de restauratiewerken en de

PRAKTISCHE INFORMATIE

rijkdommen van dit erfgoed te ontdekken.

Kasteel van Châteauneuf, 21320 Châteauneuf, Frankrijk
+33 (0)3 80 49 21 89
chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr
chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu

Op basis van reservering.

INFORMATIE EN RESERVERINGEN

+33 (0)3 03 80 49 21 89

Volg ons op

KASTEEL VAN

Betaalmiddelen: contanten, creditcard

Bezoek aan de middeleeuws
geïnspireerde tuin: van 15 juni t/m 15
september

augustus kunnen kinderen hun droom

Educatieve activiteiten

Groepen en georganiseerde
rondleidingen (vanaf 20 personen): € 4

Gratis opslag van motorhelmen en
fietsen, op aanvraag bij de receptie van
het kasteel

Op bepaalde woensdagen in juli en

Op donderdag worden er overdag

TARIEVEN

Van 1 september t/m 30 juni
(laagseizoen):
9.30-12.45 u
14.00-18.00 u
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Tentoonstellingen,
concerten, voorstellingen,
circus, film

Bezoeken
Begrijpen
Beleven!
chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu
Volg ons op

Groot gastenverblijf en
appartementen

Zuid-West toren

Een uniek middeleeuws
kasteel heet u welkom
De vesting van Châteauneuf is een van de laatste
voorbeelden van 16e eeuwse middeleeuwse architectuur
die in bijzonder goede staat bewaard is gebleven.
Tijdens de 15e eeuw wordt Châteauneuf voorzien van
rijk versierde bouwwerken. Deze worden in de loop der
eeuwen uitgebreid en zijn nu nog steeds zichtbaar.
De Franse regio Bourgondië, sinds 2008 eigenaar van het
kasteel, zet de restauratiewerken voort als centraal punt
van een project rondom cultuur en erfgoed. Ver buiten het
toeristische aspect is het kasteel onderdeel van zowel de
identiteit als de nagedachtenis van de streek.

Kapel

Gastenverblijf en
interpretatiecentrum

Tijdelijke
tentoonstelling

Receptie en winkeltje

Het gastenverblijf, dat in de 15e eeuw werd gebouwd
door Philippe Pot, is nu gerestaureerd en biedt een
interpretatiecentrum. Hier worden al uw zintuigen

In het grote gastenverblijf zijn de gemeubileerde
appartementen een mooi voorbeeld van hoe er geleefd
werd tussen de middeleeuwen en het ancien régime.

geprikkeld om de geschiedenis van het kasteel te
ontdekken, dankzij een unieke scenografie.

U vindt er een prachtige verzameling tapijtwerken uit
de 17e eeuw, over het levensverhaal van Mozes.

Stap de vesting binnen en duik de geschiedenis in.

In de kapel zijn bijzondere muurschilderingen te
vinden, gemaakt door een bevriende kunstenaar van
de hertogen van Bourgondië.

Stap de vesting binnen en duik de geschiedenis in.

