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CASTELO
DE AZAY-LE-RIDEAU

Obra-prima do Renascimento, pérola romântica de Val de Loire.
O castelo de Azay-le-Rideau, edificado no centro de Touraine
sob o reinado de Francisco I, oferece todo o charme do
Renascimento. Obra-prima da arquitetura do século XVI, fica em
uma ilha desenhada pelo rio Indre e é cercado por um parque
romântico do século XIX. O castelo é dotado de decorações
históricas prestigiadas que recriam 4 séculos de história. O
castelo tem uma decoração histórica prestigiosa retraçando
4 séculos de História e suntuosas coleções de objetos, de
tapeçarias e de mobiliário.

ACESSO

Para ver:

-
No térreo: restituição das decorações e do ambiente do
castelo no século XIX.
- No 1º andar: apresentação da Renascença, em um quarto com
paredes entrelaçadas de juncos e no salão.
- Acesso às coleções e à estrutura em madeira do telhado do
século XVI.
- Abriga um (O Lagar abriga um espaço de interpretação acessível
a todos os públicos).
- Parque romântico de 8 hectares oferecendo numerosos pontos
de vista sobre o castelo e seus espelhos de água.
Inscrito ao patrimônio mundial da UNESCO, ao título
do Vale de Loire.

A oeste do eixo Paris / Bordeaux,
27 km a sudoeste de Tours
De Paris: A10 saída 24 Joué-les-Tours,
seguir direção Chinon / Azay-le-Rideau
Monumento situado no centro da cidade
«La Loire em bicicleta»: 300 m

RECEPÇÃO

INFORMAÇÕES

Horários de abertura sujeitos a alteração.

CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU
37190 Azay-le-Rideau
Reservas obrigatórias (de segunda a sexta)
tel.: (33) (0)2 47 45 68 61
fax: (33) (0)2 47 45 26 61
resa.azay@monuments-nationaux.fr
www.azay-le-rideau.fr

Aberto

De Abril até Junho e em Setembro: das 9h30 às 18h
Em Julho e Agosto: das 9h30 às 19h
De Outubro até Março: das 10h às 17h15
A bilheteira fecha 15 min antes da hora de encerramento.
Último acesso ao Castelo 60 min antes do encerramento.
Fechado

1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro
Acessibilidade

Número de andares a visitar: 3
Monumento e parque parcialmente acessível a pessoas
com mobilidade reduzida desde que auxiliadas
Espaço de interpretação acessível a todo o público com
mobilidade reduzida

NOROESTE / CENTRO-VALE DO LOIRE
CASTELO DE AZAY-LE-RIDEAU

SERVIÇOS
L ivraria-loja
Casas de banho
Estacionamento para bicicletas / Estacionamento para ônibus
a 200 m
Restaurantes no local durante a temporada
Locação de espaços: orçamento mediante pedido

VISITAS
Mediante reserva: (33) (0)2 47 45 68 61

TARIFAS 2021
CATEGORIA 2

Visita livre com folheto impresso

Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol
Duração: 1h - 1h30

9€

E-bilheteria pro

Visita com audioguia

Tarifa normal Adulto

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol
Versão júnior: somente em francês
Duração: 1h30
Aplicativo de visita: descoberta interativa do parque

e da arquitetura do castelo somente em francês
Visita-conferência

francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, português, polaco
Duração: 1h30
Diferentes temáticas possíveis: o castelo no tempo de Francisco I,
a vida no castelo no século XIX, o parque romântico.
Visita “à la carte” para descobrir o castelo de outra

forma: percurso patrimônio e enologia, visita gourmet
“Os doces do Renascimento”.
Preços mediante pedido.
Visita privilégio, com ou sem serviço de catering,

fora dos horários de abertura

11,5 €

Bilhete duplo: Castelo de Azay-le-Rideau
e Castelo de Angers
Tarifas grupos (a partir de 20 adultos)

13 €

Tarifa normal Adulto

16 €

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 no território da União Europeia)
* fora de grupos escolares

Suplemento:

Visita com audioguia 3 € para 1 pessoa

Posto de turismo de Azay Chinon Val
de Loire - tel.: (33) (0)2 47 45 44 40

www.azay-chinon-valdeloire.com
Agence départementale du tourisme
de Touraine - tel.: (33) (0)2 47 31 47 48

www.touraineloirevalley.com
Monumentos nacionais nas proximidades:

26 km - Claustro da Psalette em Tours
50 km - Castelo de Oiron
110 km - Castelo de Angers

NOROESTE
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CONTACTOS ÚTEIS

