PERSBERICHT
In het kasteel van Seneffe…
IN DE COULISSEN VAN DE 18e EEUW!
Tijdens de maanden juli, augustus en september lanceert het Domein van
Seneffe, parel van de kastelen en parken van Wallonië, een grote wedstrijd
met als prijs een minitrip naar Venetië!
De hele zomer 2018 kunnen liefhebbers van kunst en geschiedenis, families
en toeristen, de coulissen van het kasteel, haar park en tuinen ontdekken.
Pracht en intimiteit
Tijdens de zomer licht het Domein van Seneffe een tipje van de sluier over het leven in het
kasteel tijdens de Verlichting! Haar klassieke en prestige glamour, een combinatie van
Franse, Engelse en Italiaanse invloeden, slim opgebouwd rond haar neoklassiek kasteel, haar
eregalerie omzoomd met galeries volgens de stijl van de oudheid, haar park van 22 hectaren,
haar tuinen met talrijke bassins, haar klein en bucolisch bos. Maar eveneens haar meer
intieme, haast geheime ruimtes, vol charme, rond haar opmerkelijke collectie
edelsmeedkunst en in het flamboyante kader van haar prachtige ruimtes. Theekannen,
objecten om zich op te maken, commodes in kostbaar hout, spiegels, parket, stukwerk en
schoorstenen in marmer zorgen voor een perfecte enscenering van dit uitzonderlijk erfgoed.
De grote wedstrijd van de zomer 2018 (juli-augustus-september)
1. Voorzien van een vragenlijst in ruil voor een betaalde toegang tot het museum (één
vragenlijst per persoon) kunnen de bezoekers het park en kasteel doorlopen op zoek naar
antwoorden. De lijst moet in een urne worden gestopt in de inkomhal na validatie door het
personeel aan het onthaal.
2. Het principe van de wedstrijd bestaat eruit om correct te antwoorden op de vragen in de
vragenlijst. Een bijkomende schiftingsvraag zal de winnaar uitroepen die in geval van gelijke
antwoorden een lotje moeten trekken.
3. Om te mogen deelnemen, moet de geïnteresseerde zijn persoonlijke gegevens meedelen
(naam, adres, telefoonnummer) en zijn e-mail. Men moet aanvaarden dat die gebruikt zullen
worden om de newsletter naar te versturen.
4. De prijs: een minitrip naar Venetië voor twee personen inclusief reis, hotel, ontbijt (3
dagen en 2 nachten) alsook drie maaltijden.
Praktische informatie over de prijs vindt u op de website
www.chateaudeseneffe.be
Lezers info:
Domein van het Kasteel van Seneffe / Museum van Edelsmeedkunst van de Federatie
Wallonië-Brussel
+32 64 55 89 92 (bureau) / +32 64 55 69 13 (museum) - www.chateaudeseneffe.be
Pers contact:
CaracasCOM - www.caracascom.com
info@caracascom.com - T 32 2 560 21 22 - M 32 495 22 07 92

