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De camping

Camping Le Gue is open van 1 maart tot 31 oktober. 
De beheerders verwelkomen u op hun camping met 
50 plaatsen voor tenten, caravans en camping-car 
(voor de laatste groep is er een servicepunt voor het 
chemisch-toilet,vuilwater, etc.).

Sinds 2009 beschikt de camping over 2 luxe 
stacaravans welke gehuurd kunnen worden voor een 
week, weekend of mid-week. De stacaravans zijn 
zeer comfortabel, zeer luxe en compleet uitgevoerd, 
een goedkope en eenvoudige manier om uw 
vakantie door te brengen in Chemery en de 
omgeving.

Het zwembad is gratis voor de campinggasten. 
Vissen in het meertje of het riviertje "La Renne" is 
tevens voorbehouden aan de campinggasten. 
Tijdens de openingsperiode worden diverse 
activiteiten georganiseerd. Douches, toiletten en een 
wasmachine staan tot uw beschikking. Voor het 
gebruik van de wasmachine dient betaald te worden. 
Een terrein de jeux-des-boules is aanwezig op het 
terrein. Tijdens het seizoen worden er een aantal 
wedstrijden georganiseerd, waarbij u zich kunt 
mengen danwel meten met de lokale spelers.
De wandelaars en fietsers kunnen bij de receptie de 
diverse circuits verkrijgen om de omgeving te 
verkennen.
Honden zijn welkom op de camping, maar dienen 
aangelijnd te zijn.





Het dorp

Gelegen op een kruispunt van de La Sologne, de La 
touraine en de Berry, ligt Chemery. 3416 Hectare 
groot en telt ongeveer 900 inwoners.
Het meer "de l'Arche", 56 hectare groot, is 1 van de 
mooiste meren van de regio Sologne, tevens 
beschermd vogelgebied waar veel vogels hun 
onderdak vinden.
Nabij Chemery bevindt zich de 1 van de grootste 
ondergrondse opslagterreinen ter wereld van 
natuurlijk gas. De opslag heeft een capaciteit van 7 
milliard m3 en ligt op 1100 meter diepte. Deze 
opslag is voldoende om een 1/4 van Frankrijk tijdens 
de winter te voorzien van gas.

De wijngaarden

De regio heeft een rijke wijnhistorie en heeft een 
oprechte plaats in de wijncultuur. De streek beschikt 
over 308 hectare wijngaarden en de ca. 35 
wijnboeren produceren de "A.O.C. Touraine". De 
« Tourains » hebben inmiddels hun weg gevonden, 
niet alleen in Europa, maar over de gehele wereld.
Natuurlijk zorgen we er voor dat u de wijnen kunt 
proeven tijdens een "dégustation" bij 1 van de lokale 
wijngaarden.
Elk jaar in het derde weekend van oktober wordt op 
ouderwetse wijze nog het wijnfeest gevierd.
Een défilé van 200 personen in kostuums uit de jaren 
1900 is 1 van de grote momenten van dit weekend.
 



Te bezoeken in Chémery en omgeving

Chémery

Château 13e, 15e eeuw
Kerk « Liberté – Égalité - fraternité »
Meer en vogelgebied "l'Arche"
Molen
Wijngaard en wijnkelder "de La Grande Brosse"
Overige wijngaarden en proeverijen
Boerderij "la Faubonnière" (foie gras)
Opslag van natuurlijk gas – GDF

In de omgeving

Mehers Landgoed Beaugard
Ornamenten en fontijn St-Clair

Chatillon-sur-Cher Brug over de rivier
Selles-sur-Cher Klooster – Museum

Château 11e, 13e, 17e eeuw
Couddes Kerk
Saint-Aignan/Cher Château

Panorama
Klooster–Crypten 11e, 12e eeuw
Huizen uit 13e, 14e, 18e eeuw
Zoo parc de Beauval, europa's
grootste dierentuin

Thésée Romein nederzetting – Museum
Monthou-sur-Cher Château Gué-Péan

En nog veel, teveel om op te noemen, maar de 
receptie heeft de nodige folders voor u.


