
Kies jouw leukste 
vakantiehuisje!
Aan het water

SPEKTAKEL 
OP HET WATER
KOM MEE FUNTUBEN!

DE MOOISTE 
ZONSONDERGANGEN
VERRASSEND MOOI IN DE BETUWE

Alle actuele informatie 
bij de hand? 

10 X BESTE REDENEN
voor jouw droomvakantie

BELEEF JOUW DROOMVAKANTIE OP ONS GAVE VAKANTIE-EILAND!

MaurikE I L A N D  V A N 2017

Iedereen blij

NIEUW IN 2017OVERDEKT ZWEMBAD



Welkom op vakantiepark 
Eiland van Maurik



Wij maken van jouw 
vakantie een heerlijk 

avontuur, op ons 
prachtige vakantie-

eiland! Kom voor 
gezelligheid, watersport, 
ontspanning, lekker eten 

en avontuur naar ons 
gave vakantiepark. Of je 
nu houdt van spektakel 
en avontuur of juist op 

zoek bent naar een rustig 
stekje om te vissen: 
je verbaast je zeker 

over de verrassende 
veelzijdigheid van ons 

vakantiepark.

Kies maar!
Je hebt alle keuze in accommodaties: een 
strandhuisje direct aan het water, een 
luxe rivierlodge, ruime strandchalets of 
stoere safaritenten. Of kom kamperen 
met je caravan of tent, de kampeervelden 
zijn ruim en verdeeld over verschillende 
mooie velden. 

Oók voor tieners! 
Op ons vakantiepark ben je met je hele 
gezin, dus ook met tieners, aan het 
juiste adres. Naast de vele sport- en spel 
mogelijkheden kan je rekenen op een 
enthousiast animatieteam, dat tijdens 
de schoolvakanties ook extra veel 
activiteiten organiseert voor tieners. 

Ook de gave chillruimte met superleuke 
games is een populaire plek waar snel 
vrienden worden gemaakt.

Kortom, meer dan genoeg ingrediënten 
voor een fantastische vakantie op Eiland 
van Maurik. Wij staan in ieder geval 
voor je klaar om er een heerlijke tijd van 
te maken!

Graag tot ziens in Maurik,

Lennard Kempers & het vakantieteam

10 x de beste redenen 
voor jouw droomvakantie! 
1. Camping aan het water
2. Eigen jachthaven
3. Eiland Adventure, overdekt spelen en theater
4. Eiland Aquatura, overdekt zwembad en waterspeeltuin
5. Spectaculaire watersporten
6. Uitgebreide animatie in schoolvakanties
7. Perfect voor tieners!
8. Keuze uit luxe en unieke accommodaties
9. Ruime kampeerplaatsen
10. Leuke horecagelegenheden

Met gastvrije groet!



Volop activiteiten en  faciliteiten
• Waterspeeltuin, stranden en recreatiemeer
• Uitgebreid animatieprogramma
• Brasserie, Cafetaria, Pizzeria en Pannenkoekenhuis
• Beachclub Eiland van Maurik
• NIEUW: Overdekt zwemmen (voorjaar 2017) in Eiland Aquatura
• Overdekt spelen en genieten: Eiland Adventure
• Heel veel outdoor (water)sportmogelijkheden
• Speciale activiteiten voor tieners van 12 - 16 jaar

Er is zoveel te doen 
op ons vakantie-eiland! 

Kinderen & 
tieners hebben 

de vakantie 
van hun leven!

Op Eiland van Maurik 
beleef je je droomvakantie!



Eigen jachthaven

Een eigen jachthaven waar je een 
ligplaats voor je boot huurt. We hebben 
plaats voor ruim 500 grote en kleine 
boten. Je vaart zó het open water op 
met de mooiste vaarroutes door het 
Rivierenland.

Een recreatiemeer 
waar alles kan

Ons prachtige recreatiemeer biedt 
talloze mogelijkheden voor een heerlijk
dagje aan het water. Je kunt vissen, 
zwemmen, zonnen op het strand of 
watersporten.
 

Het paradijs voor de 
watersporter!

De geweldige ligging aan het water 
maakt ons vakantie-eiland een paradijs
voor de watersporter. Huur een zeil-
boot, elektrische sloep, waterfiets of 
supboard. Kanovaren is trouwens 
gratis voor onze parkgasten! Of ga mee
ribvaren, een spectaculaire ervaring.

NIEUW IN 2017OVERDEKT ZWEMBAD

Nieuw in 2017: overdekt zwembad

In mei/juni van 2017 zal ons nieuwe ‘open sky’ zwembad 
worden geopend. Een overdekt zwembad met waterglijbaan en 
waterspeeltuin, waarvan bij mooi weer het dak en de zijwanden 
kunnen worden opengeschoven.



Lastig kiezen? We helpen je graag, dus 
bel ons gerust voor een persoonlijk 

advies voor jouw beste vakantieplekje!

Sanitaire voorzieningen: 
lekker fris, schoon, ruim en licht!

Trekkershutten Ideaal voor de fietskampeerder

Arrangementen:
Junimaand of Septembermaand al voor 

€ 395,- of € 270,- all-in!

Schoolvakantiearrangement
6 weken met het hele gezin 
voor € 1.377,-

BEKIJK ALLE EXTRA VOORDELIGE ARRANGEMENTEN ONLINE 
OP WWW.EILANDVANMAURIK.NL!

Kamperen op Eiland van Maurik

Aan het water, 
op de dijk!
Op de Zomerdijk vind je mooie kampeerplaatsen met 
uitzicht over het water. De kampeerplaatsen liggen vlakbij 
de grote recreatieplas en zijn ruim gelegen op een groot 
veld, zonder afbakeningen.  

Kampeerplaatsen 
op Eiland van Maurik:
• Circa 100 m2 – 120 m2
• Voorzien van 10 ampère stroom
• Met centrale antenne aansluiting
• Gratis Wi-Fi
• Gratis Douchen
• Watertappunten per plaats of 
 centraal op het veld
  

Gezellige kampeervelden 
met speeltuintjes

De kampeerplaatsen op de ‘Eksche Waard’ zijn autovrij en 
in ieder laantje zijn leuke speeltuintjes aangelegd. Ideaal 
als je kinderen nog wat kleiner zijn en je ze graag in zicht 
hebt. Maar ook gezellig samen met familie of vrienden.

Ruim en rustig bij de visvijver

Kom je voor je rust en ruimte? Dan zijn de kampeerplaatsen 
op het Rozenwiel ideaal. Bij de ruime visvijver of lekker 
rustig aan de rand van het park met uitzicht over de 
weilanden.  



Wat is een vakantie zonder 
lekker eten en drinken?



KAMER
24

KAMER
36

KAMER
25 Strandchalet Comfort

Een vrolijk kleurrijk strandchalet met 
ruime veranda met overkapping. Mooi 
en rustig gelegen.

Strandhuisje

(ANWB 2016: mooiste huuraccommodatie 
van Nederland!)
Prachtig gelegen aan het water, met 
geweldig uitzicht. 

vanaf * 
€ 236,-

vanaf * 
€ 180,-

vanaf * 
€ 180,-

Strandchalet

Mooi & luxe chalet, dat vlakbij alle 
voorzieningen ligt. Geschikt voor 5 
personen, en handig met kinderen; 
in de tweede slaapkamer staat een 
stapelbed.

* prijs voor midweek in de periode van 8/5 – 22/5, exclusief bijkomende kosten.

GLAMPING & LUXE; 
kies jouw leukste vakantie verblijf



KAMER
25

KAMER
38

KAMER
24

KAMER
620

KAMER
36

KAMER
36

Rivierlodge

Extra luxe accommodatie, met extra 
ruime leefruimte, zowel binnen als 
buiten. Met leuke bedstee voor 2 
personen.

Glamping Safaritent

Stoere tent, met terras en loungeset. 
Je kunt ook kiezen voor eigen sanitair 
(toilet & douche) in de tent. 

vanaf * 
€ 719,-

vanaf * 
€ 140,-

vanaf * 
€ 212,-

vanaf * 
€ 240,-

vanaf * 
€ 1.439,-

vanaf * 
€ 240,-

Strandchalet de Luxe

Extra ruim chalet met twee badkamers 
en grote overdekte veranda. Dichtbij 
alle faciliteiten en het strand.

Havenvilla

Luxe villa, gelegen bij de jachthaven, 
met veel buiten- en binnenruimte. Met 
vrienden of het hele gezin genieten van 
ruimte en privacy. 

Havenhuisje

Heerlijke accommodatie, met uitzicht 
over de haven en direct bij het strand.

Havenhuis

Prachtige villa, geschikt voor 20 
personen, ideaal voor een weekend 
met vrienden en familie. Ruime 
buitenterrassen, prachtig uitzicht en 
voorzien van veel extra’s.



Laat je verwennen
Het is niet voor niets vakantie, dus 
laat je lekker verwennen met hapjes 
en drankjes in onze gave Beachclub, 
kom gezellig pannenkoeken eten in het 
pannenkoekenrestaurant of geniet van 
heerlijke plates in de Brasserie.   

Iedereen blij!

Veel plezier met je vakantievrienden!

Gamen

Klimwand
Ponyrijden



Iedereen blij!
Zeker weten dat iedereen het 
naar z’n zin heeft, want er is 
altijd wel wat te doen, en nieuwe 
vrienden zijn snel gemaakt. 
Kom mee, chillen, jumpen, 
suppen, gamen, klimmen… 
het kan allemaal!

Avondje snacken? 
We bakken de verse frietjes 

lekker knapperig!

Funtuben

Waterspeeltuin



De Betuwe: 
verrassend veelzijdig
Kronkelige dijken, prachtige verge-
zichten over het water, historische 
plaatsen zoals Tiel, Culemborg en Wijk 
bij Duurstede. Een rivierenlandschap 
waar om elke bocht weer een nieuwe 
verrassing wacht!  

Midden in de 
Fruittuin van 
Nederland
In het voorjaar kleurt de Betuwe 
prachtig wit en roze. De bloesems van 
fruitbomen nodigen uit om te wandelen 
en te fietsen en de lente letterlijk op te 
snuiven. Vanaf juni kunnen de eerste 
kersen geproefd worden, en daarna is 
het de hele zomer lang genieten van 
rood fruit, appels en peren!

Streekproducten 
en meer
Fruitteelt, streekproducten, ambacht 
en het boerenleven. De vruchtbare 
Betuwse grond zorgt al eeuwenlang 
voor een bloeiende landbouw. Dus vindt 
je vandaag de dag diverse landwinkels 
en fruitkraampjes langs de weg met 
een keur aan streekproducten. Ook bij 
diverse restaurants in de regio kun je 
heerlijk genieten van alle lekkernijen. 

Wat ga je doen vandaag?

10 x een dagje uit! 
1. Ouwehands Dierenpark Rhenen
2. Winkelen in Den Bosch
3. Historisch Buren
4. Struinroute met pontjes langs de Waal
5. De tuinen van Appeltern
6. Fietsroute ‘Waterrijk Maurik’
7. Dagje Slot Loevestein
8. Vestingstad Wijk bij Duurstede
9. Klompenpad Batouwepad
10. Nationaal Glasmuseum in Leerdam



Stap 1: 
Vul je aankomstdatum en het aantal nachten in 
en klik op ‘zoek & boek’

Stap 2: 
Kies jouw accommodatie of kampeerplaats, ga met je 
muis over de prijs en zie direct alle prijs informatie. 
Klik op de periode en prijs die je wilt boeken!

Stap 3: 
Kies je locatie, of ‘ga verder’

Stap 4: 
Vul je gewenste extra’s in en je persoonlijke gegevens

Stap 5: 
Bevestig de boeking en betaal veilig & direct online!

Ga naar 
www.eilandvanmaurik.nl 
en boek snel & makkelijk online!

BOEK MAKKELIJK ONLINE
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Pannenkoekenhuis De Waterspiegel 

Midgetgolf

Sanitair gebouwen

Speelpark

Strand

Verhuur watersport en beachclub
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Eiland Aquatura / overdekt zwembad
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HavenvillaOverdekt zwembad (opening in mei/juni)
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Plattegrond Eiland van Maurik
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Alle actuele informatie 
bij de hand? 

DOWNLOAD ONZE APP!

Contactgegevens
Vakantiepark Eiland van Maurik
Eiland van Maurik 7
4021 GG Maurik (Gld.)
Tel: 0344 – 691502
Internet: www.eilandvanmaurik.nl
E-mail: receptie@eilandvanmaurik.nl

Routebeschrijving
Vanaf de A2 (Utrecht-Den Bosch) afslag 13 Culemborg 
richting Kesteren (N320). Vanaf de A15 (R’dam-Nijmegen) 
afslag 33 Tiel richting Maurik (N835) Volg ANWB borden 
“Eiland Maurik”. Bij navigatiesysteem Eiland van Maurik of 
Rijnstraat, Maurik intoetsen.

Bezoek ook ons park in Salland!
Vakantiepark De Luttenberg
Heuvelweg 9
8105 SZ Luttenberg
Tel: 0572 – 301405
Internet: www.luttenberg.nl
E-mail: receptie@luttenberg.nl


