KASTEEL VAN MODAVE



Autoparking



Busparking
5 plaatsen


Maestro

Ingeplant op een rotspunt die 60 meter boven de vallei van de Hoyoux uitsteekt, biedt het kasteel een uitzonderlijk uitzicht op de omringende
natuur, een natuurreservaat van 450 hectare.
Het kasteel werd bewoond door vermaarde eigenaars waaronder de Graaf de Marchin aan wie het zijn huidige uitzicht dankt. In de loop van
zijn geschiedenis werd het ook bewoond door Maximiliaan-Henri van Beieren, Prins-Bisschop van Luik, de kardinaal von Fürstenberg of nog
de families de Montmorency, Lamarche en Braconier. Sedert 1941 is het eigendom van VIVAQUA
Merkwaardig stucwerk uit de 17de eeuw versiert de plafonds terwijl de muren getooid zijn met gebeeldhouwde lambriseringen, wandkleden
en grote schilderijen.
Het meubilair met uitzonderlijke stukken uit de 18de en 19de eeuw, past uitstekend in dit juweeltje..
Je doorloopt 25 zalen via een parcours met een meertalige audiogids.
Neem een duik in de sfeer van de voorbije eeuwen, dankzij de intacte decors en de evocatie van de prestigieuze bewoners van het kasteel.
Wandelingen door de natuurreservaat – Ravel fietsroute in de buurt.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 1/04 t.e.m. 15/11: dagelijks van 10 tot 18 u (laatste ticketverkoop om 17 u)
Gesloten op maandag behalve op feestdagen en in juli - augustus.
Open tijdens de Kerstvakantie: elke dag van 10 december 2022 t.e.m. 8 januari 2023.
Prijs
volwassenen €9 • 60+ €7 • kinderen, studenten: €4 • kinderen (<12) met begeleiding gratis
Audiogids inbegrepen
Rondleiding
€50 mits reservatie
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 20 pers.) volwassenen en 60+: €6,50 • Scholen (<12 jaar) €2, (>12 jaar) €4
Rondleiding
mogelijk in NL, FR, EN, DE - €50
Andere nuttige informatie
Picknickzaal in de oude paardenstallen.



60 Maximaal aantal personen Pick-nick zaal voor de bezoekers van het kasteel
Verantwoordelijke
Benoit Van Hespen
Telefoon
085/41.13.69
Fax
085/41.26.76
Email
info@modave-castle.be







T. 085/41.13.69
Rue du Parc 4 - 4577 Modave
www.modave-castle.be
info@modave-castle.be
Facebook
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