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In de provincie Henegouwen tonen het Kasteel van Seneffe
en zijn museum je een van de
belangrijkste edelsmeedkunstcollecties van België.

Het Kasteel van Seneffe en het park
Het kasteel bevindt zich in een opmerkelijk 18e-eeuws kader waar je
onder andere een oranjerie, een neoclassicistisch theater, een volière
en tuinen kan bewonderen in een park van 22 ha. Deze tuinen zijn
erkend als uitzonderlijke erfgoed: #link[node|14560|Parken & tuinen
in Wallonië].
Het Domein van Seneffe stelt je ook een programma met tijdelijke
tentoonstellingen, evenementen en klassieke concerten voor.
Voor een rondleiding kun je een gratis applicatie downloaden of een
tablet huren in het museum.

De permanente tentoonstelling "Praal en intimiteit"
Deze zintuiglijke tentoonstelling dompelt je letterlijk onder in het
leven van een kasteel in het hart van de 18e eeuw. Bewonder meer
dan 500 objecten uit de uitgestalde edelsmeedcollectie.

Pluspunten
Je kan een hapje eten in de Brasserie de l'Orangerie
Proeflokaal " Les saveurs des Lumières " in het hart van de
Chinese zaal.
Een winkel met kunstobjecten of geschiedenisboeken.
Een fietsverhuurdienst.
Een bibliotheek die het hele jaar door toegankelijk is.
Wil je een wandeling maken in het park van het Domein of van het
kasteelleven van proeven? Het kasteel is van jou!

Bezoekers met speciale behoeften
Deze attractie biedt faciliteiten en/of activiteiten met een officiële
Access-i certificering. Raadpleeg de gedetailleerde pagina, je vindt
er alle informatie die je nodig hebt om je bezoek te organiseren.
In Walloniê is er een breed scala aan
#link[taxonomy_term|3037|officieel gecertificeerde Access-i
activiteiten en plaatsen].

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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