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VERHUUR CHÂTEAU DE LA BORIE

VOOR ZAKELIJKE  
PRESENTATIES, 
CONGRESSEN,  
SEMINARS, FEESTEN 
 



Op een steenworp afstand van Limoges  
vindt U Château de la Borie: een unieke en 
inspirerende omgeving voor vergaderingen, 
congressen, seminars en feestelijke bijeen-
komsten. Het kasteel en de bijgebouwen  
kunnen gehuurd worden voor groepen  
van 15 tot 440 personen.
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L’étang et les bois du domaine

Château de la Borie in Solignac ligt in 
het heuvelachtige landschap van de 
Limousin, op nog geen 5 kilometer ten 
zuiden van Limoges. Het kleine dorpje 
met haar prachtige XIIe eeuwse abdij 
en kerk is bekend bij de wandelaars 
van de Route Saint Jacques de 
Compostelle. Hun pad voert hier over 
het schilderachtige middeleeuwse 
bruggetje van de Briance en vervolgt 
haar weg richting de la Borie en verder. 
Ook de Richard Leeuwenhart route 
passeert Solignac en leidt langs een 
aantal fraaie historische kastelen in  
de Limousin.

Het kasteel en de bijgebouwen van de 
la Borie worden omringd door 14 hec-
tare grond. Hierop bevinden zich een 
sier-en groententuin, park, ven en bos, 
die met de wisseling der jaargetijden 
een afwisselend natuurlijk schouwspel 
bieden. Het domein van La Borie ligt 
midden in de natuur, maar is door 
de nabijheid van Limoges met het 
station Bénédictins en het Aeroport 
Internationale Bellegrade zeer goed 
bereikbaar.

CHÂTEAU DE LA BORIE  
IN DE LIMOUSIN



La Borie (Occitaans voor ossenboer-
derij) is een representatief voorbeeld 
van een groot landbouw- en woond-
omein zoals deze in die tijd in de 
omgeving van Limoges ontstonden. 
Het kasteel werd gebouwd tussen 
1580 en 1634 tijdens de regering van 
Louis XIII in laat-renaissance stijl. De 
eerste eigenaar was de adellijke Mar-
tial de Maledent, heer van la Borie, 
schatbewaarder van de koning voor de 
Géneralité van Limoges. De familie de 
Maledent had haar hoofdresidentie in 
Limoges. Het domaine agricole  

La Borie voorzag de famile van hout, 
graan, gevogelte en vlees en gaf haar 
aanzien en prestige. Op het domein 
werden, zoals in die tijd gebruikelijk, 
feesten en jachtpartijen voor een 
elegante wereld georganiseerd. 

HISTORIE
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Het kasteel werd gebouwd tussen  
1580 en 1634 tijdens de regering van  
Louis XIII in laat-renaissance stijl.

Le jardin avec le Théâtre de VerdureLe jardin de la Borie
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Vanaf het einde van de twintigste 
eeuw kreeg La Borie een culturele 
bestemming en werden de gebouwen 
voor dit doel gerestaureerd. Vanaf 
2017 werd in het kasteel galerie La 
Borie gevestigd: een galerie voor con-
temporaine kunst van internationaal 
niveau die naast tentoonstellingen 
een daarbij horend programma van 
lezingen, kunstenaarsfilms en artist 
talks organiseert. 

Naast de tentoonstellingen worden 
hier voor zowel geïnteresseerde 
kunstliefhebbers als voor verzamelaars 
cursussen contemporaine kunst 
gegeven. De Limousin is behalve door 
het vlees van de typische roest-rode 
koeien en het wereldberoemde Limo-
ges porselein, ook bekend door de vele 

locaties voor contemporaine kunst, 
die verspreid in de prachtige omge-
ving te vinden zijn. De eerste FRAC 
(Fonds Regional d’Art Contemporain) 
opende begin jaren ’90 haar poorten 
in Meymac. De musea en vele andere 
plekken voor contemporaine kunst 
maken de regio geliefd en gekend bij 
de kunstliefhebbers die hier op ontdek-
kingstocht gaan: De FRAC Limousin 
Limoges en de FRAC van Meymac, 
het museum van Rochechouart en 
het op een betoverend eiland gelegen 
CIAP Vassivière en zijn slechts enkele 
voorbeelden. (IN NL versie: Dit laatste 
museumis een voorloper van Aldo 
Rossi’s Bonnefantenmuseum in Maas-
tricht/ NL en alleen al door zijn unieke 
ligging op een eiland een bezoek meer 
dan waard.

CONTEMPORAINE 
KUNST

Vue de l’exposition ‘Un coup de dés jamais n’abolira le hasard’,  
(avec István Csákány, Thomas Grünfeld)

Thomas Grünfeld, 5 Station
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VERHUUR CHÂTEAU DE 
LA BORIE: HARMONIE 
TUSSEN HISTORISCH 
ERFGOED, NATUUR EN 
CONTEMPORAINE KUNST

 In de bijgebouwen zijn de Salle des Lyres 
en de Salle de Concert het gehele jaar door 
beschikbaar om evenementen op professioneel 
niveau te organiseren. 

De harmonie tussen historisch erf-
goed, natuur en contemporaine kunst 
op het domein van Château de la Bo-
rie vormt een inspirerende omgeving 
voor zakelijke presentaties, seminars, 
congressen, feesten en bruiloften.
In het kasteel zijn twee étages met een 
totaal oppervlak van 392 m2 bechik-
baar, die -in overeenstemming met het 
tentoonstellingsprogramma- gehuurd 
kunnen worden. De ruimtes in het kas-
teel variëren van klein en intiem (27 
en 38 m2 per ruimte) tot verschillende 
grotere ruimtes (80 m2). In de bijge-
bouwen zijn de Salle des Lyres (120 
m2) en de Salle de Concert (120 m2) 
het gehele jaar door beschikbaar om 
evenementen op professioneel niveau 
te organiseren. 

Al naar gelang Uw evenement 
varieert de capaciteit van kasteel en 
bijgebouwen van 15 personen voor 
de bibliotheek tot maximaal 440 zit-
plaatsen. Op de terreinen zijn verder 
verschillende mogelijkheden voor de 
opbouw van een feesttent.

Bij mooi weer bieden de sier- moes-
tuin, de cour  of het lindenbosje naast 
het kasteel een schitterende plek voor 
een receptie, apéritief of een diner. 

Op verzoek kan er ook een speciaal 
programma contemporaine kunst 
voorgesteld worden: een rondleiding 
door de tentoonstelling, een lezing 
over contemporaine kunst, een kun-
stenaarsfilm of een workshop geven 
uw bijeenkomsten een inspirende 
hedendaagse allure. 



RESTAURATIE  
& HOTELS

BEREIKBAARHEID
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Château de la Borie heeft een keur 
aan mogelijkheden om een aange-
klede koffie, een apéritief of cocktail 
voor u te laten verzorgen. Voor de 
déjeuners en diners wordt samenge-
werkt met verschillende restaurants 
en traiteurs uit de omgeving. Van 
eenvoudige, heerlijke gerechten die 
met biologische en lokale produkten 
gemaakt worden tot exquise diners, 
verzorgen zij uw evement geheel 
volgens uw wensen.

In de nabije omgeving van Château 
de la Borie zijn verschillende moge-
lijkheden voor overnachtingen. In 
Limoges zijn goede hotels te vinden, in 
de regio zijn verder verrassende hotels 
te vinden die u de schoonheid van de 
natuur en het historisch erfgoed van 
de Limousin laten ontdekken.

Château de la Borie is gemakkelijk 
bereikbaar per sneltrein vanuit Paris 
en heeft goede verbindingen met 
Bordeaux, Toulouse, Lyon en andere 
steden. Het Aeroport Internatio-
nal Bellegarde heeft nationale en 
internationale vluchten en per auto is 

Solignac gunstig gelegen op slechts 10 
minuten van de snelweg A20. Op het 
terrein van Château de la Borie liggen 
twee parkeerplaatsen met een totale 
capaciteit voor ongeveer 250 auto’s.

Op verzoek kan er ook een speciaal programma 
contemporaine kunst voorgesteld worden: 
een rondleiding door de tentoonstelling,  
een lezing over contemporaine kunst of  
een kunstenaarsfilm.

Vue de l’exposition ‘Un coup de dés jamais n’abolira le hasard’, (avec Rodrigo Matheus, Oscar Santillan)
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Neem contact op om al uw wensen 
en vragen te bespreken met:

Mevrouw Ardi Poels
Château de la Borie

87110 Solignac
France 

M info@artlaborie.com
T + 33 (0) 7 85 41 99 55
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