Openingstijden zo 14.00 - 17.00
Exposities do & vrij 14.00 - 17.00
Rondleidingen op afspraak

Sinds het kasteel in de 14e eeuw door de Heren van Geldrop is
opgetrokken uit een moerassig gebied langs de Kleine Dommel is
het meerdere malen verwoest, her- en verbouwd. Na 1870 is er
weinig veranderd. De tuinen, bijgebouwen en het interieur van
het kasteel dateren uit deze tijd. Het kasteel wordt omringt door
een prachtige Engelse landschapstuin. In het kasteel zelf zijn
7 sfeervolle kamers te bezoeken die zeker de moeite waard zijn!

Openingstijden Brasserie de Theetuin
ma t/m vrij 10.00-16.30, za & zo 11.30 - 16.30

In de Kasteelhoeve kun je bij ‘Brasserie de Theetuin’ genieten
van een heerlijke lunch, borrel of high tea. Bij goed weer is ook
het zonnige terras met uitzicht over de bloemenhof geopend.
Trouwen onder de eeuwenoude platanen...
Deze romantische plek vindt je bij het hartje op de kaart.

Opengesteld dagelijks 9:00 - zonsondergang
Rondleidingen op afspraak (jun - okt)

Middenin het centrum van Geldrop, rondom het kasteel, ligt een
prachtige Engelse Landschapstuin met een wirwar van paden, afgewisseld met weiden, vijvers, bruggetjes, zitbankjes en verrassende
doorkijkjes. Een bijzondere plek waar je tot rust kunt komen
tussen de eeuwenoude bomen.
Vanwege de vele (wilde) dieren in het park zijn op het gehele kasteelcomplex geen honden (ook niet aangelijnd, m.u.v. geleidehonden) en
geen brommers toegestaan.

Openingstijden ma t/m zo 11:00 tot 17:00
Rondleidingen op afspraak (jun - okt)

Rust, ruimte, romantiek en zoemende bijtjes vind je in de Kasteel
Bloemenhof. De rijkgevulde borders met vaste planten, grassen en
bloeiende heesters en oude schansmuren en Victoriaanse kassen
verbinden heden met verleden.

Openingstijden
ma t/m vrij 10.00-16.30
za & zo 11.00-16.30

De Kasteel Kinderboerderij is een echte knuffelboerderij die wordt
gerund door onze enthousiaste vrijwilligers. Op het buitenterrein
kun je kennismaken en knuffelen met onze dieren, lekker buiten
spelen of op het terras van het zonnetje genieten. Binnen kun je
boekjes lezen in de speelhoek of in het winkeltje voer kopen voor
de geitjes, schapen en kippen, of iets lekkers voor jezelf.

Openingstijden
ma t/m vrij 10.00-17.00
za & zo 11.00-17.00

In de Kasteel Zintuigentuin kan jong en oud komen
horen, zien, ruiken en voelen. Volg de stokstaartjes
die je met hun neus de weg wijzen en beleef samen
plezier tijdens de speurtocht door het doolhof. Er is
ook een labyrint, een blote voeten- en handenpad, een
reuze relaxstoel en nog veel meer!

MEER INFO: KASTEELGELDROP.NL

