
Welkom op de Camping Maisonneuve
 24800 St. Jory de Chalais. Dordogne Perigord Frankrijk

 Tel/Fax 00 33 5 53 55 10 63

  Wij staan vermeld in de ANWB Camping Gids
  Wij spreken nederlands op de Camping

Camping Maisonneuve ligt in de gemeente St. Jory de Chalais, een charmant dorpje op 
12 km van Thiviers, halverwege Limoges en Périgueux 4 km vanaff de N 21 in het 

noordelijke gedeelte van de Dordogne, ook wel Périgord Vert genoemd.    Uw find her 
een baker, een slachter en een winkel. Een groene beboste heuvelachtige streek met 

duizenden meertjes en riviertjes, nog niet zo door het toerisme ontdekt en zeer 
zuiver. 

 De Dordogne en omstreken tellen vele monumenten en andere doelen voor bezoeken. 
Buiten de typische en traditionele steden en dorpen vindt u de nodige kastelen en 

grotten.

 Wij hebben dus 40 grote standplaatsen, van tenmindest 100 m² 16 met eigen water 
aanvoer en allen met electriciteit  op 10,5 ha. De standplaatsen zijn zo ingedeeld, dat 
er nooit meer dan twee aangrenzende standplaatsen zijn. Hier zult U eerder wakker 

worden door de stilte of door een kraaiende haan dan door lawaaierige buren of 
verkeer! Het  Sanitargebouw met voor gehandicapten aangepaste ruimten  hevt 4 

sterren standart. In het sanitairgebouw vindt u gratis  warmwater voor de afwas, de 
was en voor de douches. Er is een wasmachine aanwezig.  

 
 Mocht het weer een keer tegenzitten, dan vindt u een plekje in onze bar of het 
restaurant.   Op de camping is voor de liefhebbers een vismeer aanwezig. In de 

bosrijke omgeving vindt u diverse wandelpaden.    
 Ook voor kinderen is de camping ideaal: zij kunnen heerlijkrondstruinen in het  bos, 
pootjebaden in de beek die aan ons  terrein grenst, vissen in de vijver, verder is er 

het zwembad, speeltuig, tafeltennis, tafelvoetbal, dartbord enz.  

Ons zwembad  (7x14 m) is natuurlijk gratis voor onze kampeerders en altijd open. 
Stelt U zich eens voor hoe het zou zijn, om ’s avonds in het verlichte zwembad van de 

schitterende sterrenhemel te  genieten!



Vissen kunt U in onze visvijver zonder visvergunning op o.a. baars en karpers. Wilt U 
het groter aanpakken?  Wij  regelen Uw visuitstapje naar grotere vismeren in de 

omgeving.      
      Wat sport betreft kunnen wij U een volleybal- en badmintonveld bieden.  In de 
mooie, heuvelachtige omgeving zijn korte en langere wandel-, fiets- en ruiterroutes 

uitgezet. 

 St. Jory heeft het eerste en tot nu toe enige touwparcours van Frankrijk. Onder 
leiding van speciaal opgeleid personeel   kunt U hier (tegen betaling) een training op 

maat volgen en mogelijk Uw grenzen leren kennen.  Voor motorrijders  hebben we een 
eigen hoek bij de visvijver. De Périgord is met z’n heuvelachtige en bochtige wegen 

een  heerlijk gebied voor motorrijders.   

In  Bar-Restaurant AU CHATEAU D’EAU, een door ons verbouwde oude 
boerenschuur, bieden wij U een dagelijks wisselend dagmenu. Op de kaart staan 

gerechten uit de internationale keuken .Wij tappen Frans, Belgisch en natuurlijk ook 
Duits bier en schenken verder allerlei gangbare dranken. U kunt gebruik maken van 
een audio/video installatie met een grote verzameling video’s, CD’s (Sixties, Blues, 

Rock en Pop).
     Geniet van de sfeer in oude Gebouw, elk dag  vanaff 18 uur tot 23 uur,

                               Afhaal maaltijd : Ieder dag, op bestelling.                         

Bezienswaardigheden - Uitstapjes
      (vraag ons meer bijzonderheden)      

De Dordogne en omgeving is rijk aan bezienswaardigheden. Oorden zoals het 
middeleeuwse stadje Sarlat, de Grotten de Lascaux II of de wijnstreek Bergerac zijn 
de moeite van een bezoek waard, ook is Périgueux, z'n kathedraal, z'n winkelstraatjes 

en gezellige terrasjes te bezoeken.
       

 De Périgord vert weidt over het  noordlijke deel van de streek  Dordogne uit. Zijn 



naam krijgt hij van de vele bossen  vennen en velden die hem zo groen maken.     
,Thiviers(12 Km)  Gezellig stadje met verschillende markten (boerenmarkt, Gras...). Te 

bezoeken: Ganzen en Eenden museum, Maison du foie gras ,château de Vaucocour, 
liefdesbron, Wasplaats la Marène evenals een prachtig uitzichtpunt op weg naar 

Nontron,
       

Brantome(30 Km)  Rotswanden aan de Dronne waarin o.a. een bron,een abdij,  een 
kerktoren (de oudste van Frankrijk), een holwoning,een duiventil, en  beeldhouwwerk 
te zien zijn. Maar ook een molen en veel winkeltjes in een leuk stadje.St Jean de Côle 

(15 Km)(lid van franse vereniging : Les plus  beaux Villages de France) Klein 
middeleeuws versterkt dorp  met dicht op elkaar liggende huizen, château de la 

Marthonie,  oude gotische brug, romaanse kerk St Jean Baptiste, molen naast de oude 
brug,Liefdesbron en jeugd- en ziektesbron.

       
 Villars(30 Km)  Mooi kerkplein met verschillenden  gebouwen, wasplaats en bron. 

Villars " Het dorp van de 3 wonderen"  château de  PUYGUILHEM, Abdij-ruïne van 
BOSCHAUD en prehistorische grotten.                 

 Nontron(30 Km) Het stadje Nontron overheerst trots de vallei. Stadhuis gebouwd 
tussen 1822 en 1828, grafkelder  van de Kerk Notre-Dame des Ronces, oude " 
Geitestraat ", Oud speelgoed- en poppenmuseum, de steeds meer   bekende 

zakmessen fabriek. Vele winkels, supermarkten, kroegjes...  
         

 Dagmarkten: In Thiviers ("hoofdstad van de fois gras"), 12 km hier vandaan is de 
markt op zaterdagmorgen, in St.  Yrieix (een leuk, oud stadje met meerdere "Limoges 
aardewerk" winkels met eigen atelier) op  vrijdachochtend. In de fraai gerestaurierte 
binnenstad van Périgueux is iedere woensdag en zaterdag  een uitgebreide markt een 

in Brantome iedere vrijdachmorgen.  
                           

Weekvoordeel: 7 dagen blijven, 6 dagen betalen
 ANWB leden krijgen 10 % korting

 Openingstijden
      1 april tot 31 oktober. In de winter alleen op aanvraag.

Routebeschrijving
Vanaf Parijs de A 10 richting Orléans, A 71 naar Vierzon, daar de tolweg verlaten, A 

20 (keen tol)  naar Limoges. Bij Limoges de snelweg verlaten en rechtsaf richting 
Périgueux. (N 21) U komt voorbij o.a. Aixe sur Vienne, Chalûs, en La Coquille. Ongeveer 
4 km voorbij La Coquille gaat U bij Mavaleix rechtsaf naar St. Jory de Chalais. (4 km) 

Onze camping  ligt vlak voor St. Jory. S.v.p. niet voor St. Jory links afslaan.

GPS: Long  = 0° 5426          Lat :  45° 23957


