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E D E L E  E X T R AVA G A N C E  I N  D E  L O I R E VA L L E I

CHÂTEAU DU GRAND-LUCÉ
In dit gerestaureerde 18e-eeuws kasteel waan je je tijdens je 

verblijf als een van de opvolgers van Louis XV. Net zoals veel 

andere Loirekastelen is le Grand Lucé omgeven door een groene 

omgeving met de onmisbare, symmetrische Franse tuin. De 

Franse hotelier zou niet Frans zijn zonder de nodige touches 

françaises in het geheel te verwerken. Onder meer het interieur 

werd royaal behangen met de Pierre Frey-motieven, terwijl 

Jean-Paul Gaultier andere designstukken ontwierp. Samen met 

de fijne Franse kunsten en het gerestaureerde meubilair maakt 

het elk van de 17 kamers uniek. Het meest dromerig naar de tijd 

van de edellieden word je in de suites, met de enorme Baron’s 

Suite als summum. In welke kamer je ook verblijft, de luxueuze 

toiletartikelen van Buly 1803 leggen je er in de watten. Je brengt 

je tijd in Le Grand-Lucé dan ook als tijdelijke nobele goedgevuld 

door. Ga zeker op stap tussen de wijngaarden met een goedge-

vulde picknickmand, een fles Sancerre en een streekkaasje, die 

de gastvrouwen en -heren maar al te graag voor je voorbereiden. 

Kortom: Franse hospitality van het hoogste schavotje. 

 

Vanaf € 650 per nacht, via www.chateaugrandluce.fr.
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