DOMEIN VAN HET KASTEEL VAN SENEFFE



Autoparking



Busparking
10 plaatsen


Maestro

'Faste et Intimité' (praal en intimiteit) in het Kasteel van Seneffe laat u de permanente collectie van het Museum voor Edelsmeedkunst van
de Federatie Wallonië-Brussel op een ludieke en frisse manier beleven.
Het Domeinpark van het Kasteel van Seneffe is een plaats om te wandelen, een tentoonstellingsplek in openlucht en een plaats voor
evenementen. Bezoekers worden verrast door het bucolische landschap en de sprookjesachtige sfeer van de evenementen.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Elke dag (maandag gesloten behalve op feestdagen) van 10 tot 18 u, laatste toegang om 17.30 u • Gesloten op 24, 25, 31/12 en
1/01 • Park en tuinen: het hele jaar, van maandag tot zondag van 8 tot 18u (tot 20 u van april tot september)
Proeverijsalon 'Saveurs des Lumières': apart uurrrooster, raadpleeg de website.
Prijs
volwassenen €6 - 60+ / studenten (12-18) €5 • kinderen (<12) / gehandicapten: gratis
Het park en de tuinen zijn gratis toegankelijk (behalve als er activiteiten zijn)
Elke eerste zondag van de maand gratis voor de permanente verzameling "Praal en intimiteit" (maar te betalen voor de tijdelijke
tentoonstelling)

Informatie voor groepen

Prijs
volwassenen €5 - 60+ / studenten (12-18) €4 • kinderen (<12) / gehandicapten: gratis
Rondleiding
(max. 20 pers.) Verschillende formules mogelijk, raadpleeg de website of contacteer de publieksdienst op 064/55.89.92.




In de nabijheid




40 Maximaal aantal personen Verlaat de kamer in de gevonden staat. Informeer de Public Service Manager van tevoren.
Drankautomaat (tegen betaling).
Verantwoordelijke
Stéphane Vandam
Telefoon
064 55 89 92
Email
info@chateaudeseneffe.be
Association NL

Beschrijving
De permanente collectie van het museum, het kasteelleven in de 18de eeuw: u leert een heel tijdperk kennen.Tarief: 55 € +
toegangsprijs Volwassenen: 5 €; Senioren: 4 €; Artikel 27: 1,25 €; Scholieren en PBM’s: gratis.
Duur
60 minuten
Capaciteit
1 om 20 personen
Prijs
55 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN








T. 064/55.69.13
Rue Lucien Plasman 7-9 - 7180 Seneffe
F. 064/55.69.35
www.chateaudeseneffe.be
info@chateaudeseneffe.be
Facebook

E19 afrit 20 (Feluy) of E42 afrit 18 (Seneffe), richting Seneffe.
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