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en ideeën om rond te luieren... 
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typisch huis voor de poorten van het kasteel 

3 place Aristide Briand 
45110 Châteauneuf-sur-Loire (Frankrijk) 

geopend van dinsdag tot zaterdag 
van 10h tot 12h30 en van 14h tot 18h 

en van november tot march gesloten dinsdag
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                      tourisme@valdeloire-foretdorleans.com 
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Vele andere ideeën voor bezoeken en vrijetijdsactiviteiten zullen u 
toelaten om het erfgoed, de landschappen, de cultuur en de Franse 
gastronomie te ontdekken. 

Vraag de toeristische dienst of in uw accommodatie naar de 
toeristische kaart : CARTE TOURISTIQUE (F-GB) en maak kennis 
met onze 20 dorpen en hun attracties of specifieke kenmerken. 

Voor de openingstijden van monumenten, wandel- en 
zwemplaatsen, picknickplaatsen of kinderspeelplaatsen, markten 
en boerderijverkoop, theehuizen of restaurants, kunt u de 
welkomstgids : GUIDE D’ACCUEIL (F-GB-D) van het VVV-
kantoor krijgen. 
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Wij voeren een enquête uit om de kwaliteit van once toeristiche services te 
verdeteren en wij danken u bij voorbaat voor de tijd die u er aan wilt 
besteden. U kunt de enquête online invullen op : 

www.cvl2019.com
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Het eerste kasteel werd gebouwd in de tijd van de eerste 
Capetiaanse koningen in de 11de eeuw, op de plaats van 
het huidige kasteel. Het was de meest recente koninklijke 
residentie in de Loirevallei en werd het « Château neuf » 
genoemd.  Het werd volledig herbouwd in de 17 de eeuw 
in het « Petit Versailles » van de Markies de la Vrillière. 
De hertog van Penthièvre, kleinzoon van koning Lodewijk 
XIV, kocht het domein in 1783 om het uit te breiden; hij 
liet belangrijke werken uitvoeren in Châteauneuf-sur-
Loire, waaronder de bouw van lange kades in de haven 
van Loire. Kort na de Franse Revolutie werd het kasteel 
gedeeltelijk verwoest en de hoofdvleugel met uitzicht op 

de Loire werd in 1802 met de grond 
gelijk gemaakt. De ronde toren van het kasteel en de 
mansardedakstallen (het huidige museum) dateren uit de 17 de

eeuw, de galerij en de oranjerie uit de 18 de eeuw. Het kasteel, dat 
toebehoort aan een familie uit Orléans, werd in 1925 gekocht door 
de stad Châteauneuf-sur-Loire en omgebouwd tot een stadhuis.

op 20 km - Sully-sur-Loire : feodaal kasteel uit de Middeleeuwen ���������	
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op 30 km - Chilleurs-aux-Bois, Chamerolles : kasteel van planten en parfums �����������
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op 30 km - La-Ferté-Saint-Aubin : Sologne kasteel in rode baksteen  
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Het kasteelpark is een 20 hectare groot paradijs dat openstaat voor wandelaars. 
Rondom het kasteel herinneren grasvelden en bloemperken aan de eerste tuinen die in 
de 17 de eeuw werden aangelegd door Le Nôtre, tuinman van Lodewijk XIV. In de 19 de

eeuw heeft de botanicus Huillard d'Hérou het park "à l'anglaise" herbeplant met een 
verzameling opmerkelijke bomen van over de hele wereld, met bomen ter grootte van 
rhododendrons, azalea's en reuzenmagnolia's (bloeiend van half mei tot begin juni). De 
paden leiden u naar de oevers van de Loire door het nieuwe natuurpark, ontworpen om 
de biodiversiteit van de site te beschermen... 

           

op 15 km – Ingrannes : arboretum des grandes bruyères - van de grote heide 
op 17 km – Nibelle : Belvédère des Caillettes - belvedère van het Orleans bos 
op 30 km – Chilleurs-aux-Bois : Roses Anciennes d’André Eve - oude rozen 
op 24 km – Orléans La Source : Parc Floral - bloemenpark ���������	
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Vanaf de Oudheid tot de 19de eeuw was de Loire de 
drukst bevaren rivier van Frankrijk, zowel voor het 
transport van mensen als van goederen. 

Dit museum met lift vertelt, op 3 niveaus, de 
geschiedenis van deze economische en 
commerciële activiteit, de verschillende technieken 
om boten te bouwen en te varen op de Loire, en de 
mannen die op de Loire hebben gewerkt en geleefd 
en de evolutie van hun beroep met moderne 
technologieën.

geopend van woensdag tot maandag 
van 14h tot 18h - gesloten op dinsdag 

(bezoekplan in NL)
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Vervolg uw bezoek aan met een wandeling over de 
oevers van de Loire.  

Ontdek deze traditionele boten en stel je de activiteit op 
de stenen dokken voor.  

Zoek naar de sporen die de Loire op de huizen heeft 
achtergelaten en stel je de grillen van de rivier voor 
tijdens de overstromingen van de 19de eeuw. 

Deel het leven van de zeelieden van vandaag en 
ontdek de fauna en flora van deze laatste Europese 
wilde rivier met de liefhebbers van de regio. 

Met uw fiets, fietst u langs de Loire en bewondert u het 
ochtend of avondlicht op de Loire om in alle seizoenen 
prachtige foto's te maken. 

op 4 km – Sigloy : Les Passeurs de Loire - traditionele boottrip 
op 8 km – Jargeau : Maison de Loire - natuurexposities 
op 9 km – Ouvrouer-les-Champs : Site de Courpain - vogelkijkpost 
op 10 km – Fay-aux-Loges : Le Canal d’Orléans - het Orleans kanaal 
op 15 km – Vitry-aux-Loges : Étang de la Vallée - vrijetijdsactiviteiten in het bos van Orléans 
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De eerste Sint-Martialkerk werd 
oorspronkelijk gebouwd in het gehucht La 
Ronce, 1 km ten oosten van de stad. Het 
werd in de 12de eeuw verplaatst om dichter 
bij het "Château Neuf" te komen. 
Zeer indrukwekkend, het is meerdere malen 
herbouwd. 

Het herbergt nu het spectaculaire 
mausoleum van de Markies van de Vrillière, 
Staatssecretaris van Koning Lodewijk XIV.  

U kunt ook een gepolychromeerd houten 
standbeeld uit de 13de eeuw ontdekken. Het 
staat voor de Maagd Maria die haar zoon op 
één knie rechtop houdt. In haar rechterhand 
houdt ze een tros druiven vast. 

Mogelijk hoort u enkele muzieknoten…  
Het is een opmerkelijk orgel dat bestaat uit 
zeven  sets gehamerde blikken pijpen, twee 
handklavieren en een voetenklavier.  
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Volgens de legende werd deze kapel 
gebouwd om het mysterieuze standbeeld van 
de Maagd Maria te huisvesten, dat in het 
midden van de doornstruiken werd ontdekt. 

De romaanse deur uit de 11e eeuw getuigt 
van de lange geschiedenis van dit heiligdom.  

Kijk ook naar het tweezijdige kruis voor de 
deur van de kapel.  
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op 4 km – Germigny-des-Prés : Karolingische kapel uit de 11de eeuw ���������	
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op 8 km – Jargeau : collegiale kerk Saint-Etienne ���������	
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op 10 km – Saint-Benoît-sur-Loire : Romaanse abdijbasiliek met een 11de eeuwse toren en 
zijn historische hoofdsteden - massa's in Gregoriaans gezang ���������	
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Verplicht traject voor kampeerauto’s 

Schipperswandeling te voet 

Wandeltocht bloemen en tuinen 

Langeafstandswandelroute GR3 

Loire per fietsroute 

Het Orleans bos met de fiets 
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Office de Tourisme  �  V.V.V. -kantoor 

Musée de la marine de Loire �  Scheepvaartmuseum van de Loire 

Aire de jeux pour enfants � Kinderspeelplaats 

Restaurants / Brasseries � Eetgelegenheden 

Arrêts de bus « Rémi » � Bushalte « Rémi » 

Commerces / supermarchés � Winkels, supermarkten 


