
- La reĝo Karlo la 8a naskiĝis en la kastelo de la urbo Amboise, konstruigis reĝan 
loĝejon per italaj laboristoj kiam li ekregis en 1491 (komenco de la franca renesanco)
kaj mortis tie pro fruntofrapiĝo kontraŭ la supra sojlo de pordo!
Vi renkontos la lastan reĝon kiu vivis en Luar-kastelo, Francisko la unua kaj 
Leonardon de Vinĉi,
ni vizitos la domon kie li vivis apud la kastelo de la reĝo en kiu troviĝas tre interesa 
muzeo kaj ĝardeno pri la kreaĵoj de Leonardo.
- Proksime de Amboise, situas la belega kastelo Chenonceau parte konstruita super 
la rivero Cher [ŝer], nomita la kastelo de la damoj, tie vivis Diana de Poitiers 
(amantino de la reĝo Henriko la dua) kaj poste la reĝino Katarina de Mediĉoj (post la 
morto deHenriko la dua), ni vizitos la kastelon kaj la belajn ĝardenojn.

Detala programo

Forveturo en buso el Gresillon je la 9a horo al Amboise (daŭro :1,5 horo)
- 11a00-13a00 vizito de Clos Lucé, muzeo pri Leonardo de Vinci
- 13a15 pikniko en Amboise 
veturado ĝis Chenonceaux (daŭro :25 minutoj)
- 15a00-17a00 visite du château de Chenonceau 
reveno al Grésillon  (daŭro :1,5 horo) por la vespermanĝo je la 19a horo.

NB : la Kultur Domo proponas tiun ekskurson por minimume 30 personoj, ni konfirmos la 
ekskurson se 30 personoj estos aliĝinta antaŭ  31 de majo

excursion de journée à Amboise et Chenonceaux (pique-nique)
- départ 9h00 vers Amboise en passant par D 766 Château la Vallière D 959 (1h30)
- 11h00-13h00 visite du Clos Lucé    tel 02 47 57 00 73 
- 13h15 pique-nique à Amboise 
- 15h00-17h00 visite du château de Chenonceau     tel 02.47.23.44.06  
- retour à Grésillon ( par A85 Longué Jumelles 1h30) pour le repas du soir servi à 
19h00.

Tuttaga ekskurso al Amboise kaj Chenonceaux (pikniko)
la 14an de aŭgusto 2016


