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Het Franse koningshuis kwam in dit gebied tussen de Loire en de Cher
jagen en hebben hier de meest luxueuze buitenverblijven gebouwd. Treed
in de voetsporen van het Franse koningshuis en kom deze bosrijke streek
rondom de camping Kawan Villages La grande Tortue ontdekken. Op enkele
kilometers afstand van de meest indrukwekkende kastelen van het welbe-
kende Loire dal nodigen wij u uit om te genieten van deze regio vol charme
en tradities.

Camping « La Grande Tortue » is in ieder opzicht een

echte “familiecamping”. Het is dé ideale vakantieplek

voor families met jonge kinderen en wordt door ons

hele gezin gerund.

Kasteel van Chenonceau : Op 30 km van de cam-
ping aan de oever van de Cher ligt het kasteel
Chenonceau. U kunt  de elegante lijnen van dit
kasteel weerspiegeld zien in het water van de
rivier Dit kasteel dat de bijnaam draagt “kasteel
van de dames” staat ook wel bekend om zijn
“Jardins à la Française”

Kasteel van Chambord : Op 30  km van de camping
kunt u zelf de ronde torens van het kasteel
Chambord bewonderen, een combinatie van stijlen
van Renaissance en Middeleeuwen. “Het is een
droom die waarheid geworden is” zei Alfred de
Vigny over dit kasteel dat op z'n mooist is in het
nevelachtige ochtendlicht

Blois : Op een paar kilometer afstand van de
camping strekt de stad Blois zich uit langs de
oevers van de Loire. Blois, met zijn oude stads-
kern, nauwe straatjes en zijn vakwerkhuizen
verleidt u tot het maken van een plezierige
wandeling door het Frankrijk uit de 16e eeuw.

François, Michelle en Richard

Gonin, eigenaars van de camping 

La Grande Tortue
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Als een koning in frankrijkAls een koning in frankrijk
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Het is gezellig en gemakkelijk om een hapje te eten in
het restaurant van “La Grande Tortue”. Het restaurant
heeft een eenvoudige kaart met veel variatie.
Uiteraard kunt u ook van alles afhalen. Zodra het
mooi weer is gaat het terras, waar men kan genieten
van de prille warme lenteavonden open. Het speel-
veld ligt naast het terras, zodat de kinderen kunnen
spelen terwijl u nog aan tafel zit te genieten.

In Tour en Sologne, op 20 km afstand van de camping
wordt in de plaatselijke brouwerij “de Sologne".een
bier op ambachtelijke wijze gebrouwen. Dit bier
wordt in de campingwinkel verkocht. Er is keuze uit
meerdere soorten bier, er is zelfs speciaal honingbier

De oude dorpen en steden rondom Sologne houden
volop tradities in stand en één daarvan is de plaatse-
lijke markt. De markt van Amboise, iedere vrijdag-en
zondagochtend, is één van de grootste en meest
bekende.

In Bracieux, op 24 km van camping “La Grande Tortue”,
kunt u een duik nemen in het universum van de mees-
ter “chocolatier”, Max Vauché. Dit “smeltende” bezoek
met z'n geheimen over alles wat met chocolade te
maken heeft wordt afgerond met een smakelijke fijn-
proeving. "La bourriche aux appétits", in Saint Dyé aan
de Loire, en "La Bergerie de Sologne", in Chambord,
beiden op 30 km afstand van de camping maken het
geheel compleet, hier kunt u o.a.een lokale visterrine
en bekende regionale kazen proeven.

Ter plaatse

In de omgeving 
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Kawan Villages La Grande Tortue”is zoals beschreven
een familiecamping met activiteiten speciaal voor
kinderen .Twee avonden per week wordt het terras
van het restaurant omgetoverd tot een theater,
waarbij de hele familie uitgenodigd wordt voor
een concert, voorstelling of ander amusement.

Door het vlakke landschap zijn la  Sologne en het
Loire dal uiterst geschikt voor het maken van fiets-
tochten. De omgeving rond Kawan Village “La
Grande Tortue” telt niet minder dan 300  km afgeba-
kende routes die fietsers en wandelaars door de
mooiste en vriendelijkste dorpjes leidt.

Ook  Candé sur Beuvron bevindt zich op de route van
“de Loire per fiets”. Dit fietspad verbindt de regio van
Sancerre met de kusten van de Atlantische Oceaan
via de Loire, een gebied wat op de lijst staat van
Werelderfgoed van het UNESCO. Dit geeft u de gele-
genheid een mooi parcours te fietsen en tegelijk
Chaumont, Blois en Chambord  te bezoeken.

La  Sologne leent zich uitstekend voor wandelingen
en trektochten. De meest onverschrokken en
enthousiasten staan s'morgens voor dag en dauw op
om de ongerepte natuur en zijn dieren te observeren
in de rondomliggende bossen.

Op een tiental kilometers van de camping ligt de
rijschool du Val de Loire, die uitstapjes per paard in
het bos of langs de oevers van de Loire organiseert.

Ter plaatse

In de omgeving 
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Wandeling in de voetsporen van het Franse koningshuisWandeling in de voetsporen van het Franse koningshuis
©

Ji
m

 L
op

es



Het zullen waarschijnlijk de kinderen zijn die u 
vragen weer terug te keren naar Kawan Village
“La Grande Tortue”. Er wordt alles aan gedaan om
het de  kinderen zo aangenaam mogelijk te maken.
Gegarandeerd een geslaagde vakantie.

Het grote speelveld, met trampolines en ballenbak
ligt naast het zwembad, zodat ouders hun kroost in
de gaten kunnen houden vanuit hun luie stoel aan
het zwembad.

In het hoogseizoen wordt de hele dag door veel
aandacht besteed aan ontspanning. De animatie
organiseert  o.a doe-het-zelf,make-up sessies,allerlei
spelletjes, toneelstukken en sportieve competities
op het multisport terrein.

De dierentuin van Beauval ligt op 35 kilometer van
Kawan Villages “La Grande Tortue”. Kinderen kunnen
hier in één van Europa's mooiste parken wel 4000
verschillende dieren waaronder witte tijgers,
neushoorn en olifanten aanschouwen.

Het “Fantasy Forest”, een park op 13 km van de
camping, bied een scala aan buitenactiviteiten aan
voor alle leeftijden, o.a. accrobranches, paintball,
karting, muurklimmen en zelfs een verkenningstocht
in een ondergronds labyrinth.

Ter plaatse

In de omgeving
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Op de camping bevindt zich een overdekt
verwarmd zwembad van 150m2 met een peuter
bad voor de kleintjes.

Gedurende de zomer relaxen gasten met een
boek in de hand  aan de kant van het zwembad en
in het wat koudere voor-en naseizoen kan men
genieten in het overdekte verwarmde buitenbad.

Kawan Village ”la Grande  Tortue” bevindt zich op
korte afstand van de rivier de Loire. Een fijne manier
om deze “laatste wilde rivier van Europa”te bekijken
evenals de omgeving  is per kano of per “fûtreau”,
een typische ouderwetse boot uit de streek. Dit is
de hele week door mogelijk maar de camping orga-
niseert ook z'n eigen kanotocht, ieder maandag,
inclusief transport.

Op korte afstand van de camping stroomt de
Beuvron. Deze aftakking van de rivier mondt uit  bij
Candé sur Beuvron in de Loire. Makkelijke toegang
tot deze rustige rivier, een 2e categorie visrivier,
waar u kunt vissen met een speciale vis vergunning
die plaatselijk verkocht wordt.

Ter plaatse 

In de omgeving
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Van de Loire tot het zwembadVan de Loire tot het zwembad

 



Omringd door een 800 ha groot bos met veel
flora. Kawan Village  “la Grande Tortue” is de ideale
vakantiebestemming om eens heerlijk uit te rus-
ten. Er is in de omgeving van het Loire dal veel te
ondernemen.

Bij ons heeft u bijna de indruk midden in het
bos te kamperen. Zo veel mogelijk bomen zijn
gespaard tijdens het  aanleggen van de 137
standplaatsen. Deze 4-sterren camping heeft 10
Ampère en waterafvoer op 40 plaatsen en een
sanitair blok, waarvan er één in het laagseizoen
verwarmd is. Ook is er een kampwinkel en een
mogelijkheid tot internet aansluiting.

De kampeerplaatsen zijn ruim opgezet, (tussen
100-150 m2) Zoals gebruikelijk bij alle Kawan
Villages accepteert,“ la Grande Tortue” Camping
Cheques in het laagseizoen.



Midden in het bosMidden in het bos

 



KONFORT !

Onze vakantiehuisjes zijn conform aan de

kwaliteits normen van Kawan Villages. Alle

keukens zijn volledig ingericht; : magnetrono-

ven,ijskast met vriezer,een 4-pits kookplaat.In

de badkamer is veel kastruimte en een ruime

douche, met een aparte toiletruimte. De

kamers zijn uitgerust met comfortabele bed-

den van goede kwaliteit zodat u de

mogelijkheid heeft om eens heerlijk bij te

komen en te genieten van een goede nachtrust

in een rustige omgeving. Het sfeervolle

interieur zorgt ervoor dat u zich optimaal kunt

ontspannen. Het is prettig te weten dat er

aparte verwarming is in iedere kamer, voor

eventueel gebruik in voor-en naseizoen. En

natuurlijk profiteert u gedurende de warme

zomerdagen van het terras.

COUNTRY LODGE
36 m2

2 slaapkamers
6 personen
Overdekt terras

GITOTEL CLASS 4
35 m2

2 slaapkamers

Foto niet contractueel



IRM
28 m2

2 slaapkamers

SHELBOX
24 m2

2 slaapkamers

Foto niet contractueel



La Grande Tortue
François, Michelle et Richard Gonin

3, route de Pontlevoy
Tel : +33 (0)254 44 15 20 / Fax : +33 (0)254 44 19 45
www.la-grande-tortue.com / grandetortue@wanadoo.fr  

Autoroute A10 afslag Blois:
richting Vierzon. De Loire oversteken
en aan het eind van de brug rechtsaf,
richting Pontlevoy-Montrichard
(D 751). Na het dorp "Chailles" op
de rotonde rechtsaf richting Cande
sur Beuvron. (13 km van Blois).

“La Grande Tortue” is er trots op deel

uit te maken van de Groep Kawan

Villages.

Kawan Villages is de eerste Europese

keten van vakantiedorpen met bijna een

honderdtal kwaliteits campings verspreid

over 8 landen. Kawan betekent vriend in

het Maleis en het is ook de naam van een

schildpad uit de Caraïben. Onze belofte?

U vriendschappelijk te ontvangen, bij ons

hebben de woorden camping en vriend-

schap nog een betekenis. Waar u ook

gaat; de bedoeling is dat u zich thuis

voelt, net als de schildpad die zijn huis

altijd bij zich draagt. Wij doen er alles aan

u een prettige vakantie te bezorgen. U

kunt alle andere Kawan Villages vinden

op

Fotos : Thomas Lambelin
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