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N320 Contactgegevens
Vakantiepark Eiland van Maurik
Eiland van Maurik 7
4021 GG Maurik (Gld.)
Tel: 0344 – 691502
Fax: 0344 – 692248
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
Fax: 0572 – 301757
Internet: www.luttenberg.nl
E-mail: receptie@luttenberg.nl

VAKANTIEGIDS 2016

    Welkom op 
Eiland van Maurik!

Door de ANWB genomineerd als

Camping 
 van het jaar 2016



Kunt u zich hier in vinden? In het hart van de unieke Betuwe, 
omringd door strand en water,  geven wij u graag een warm 
ontvangst voor een droomvakantie op ons eiland.

In deze vakantiegids stellen wij ons met veel plezier aan u 
voor!  U heeft heel veel keuze uit verschillende accommodaties 
óf kampeerplaatsen. Zo zijn er luxe Strandchalets, prachtige 
Rivierlodges en stoere Safaritenten. De in 2015 nieuw geplaatste 
Strandhuisjes, met uitzicht op het water, zijn een daverend succes!

Ongeacht welk jaargetijde u ook vakantie bij ons komt vieren, 
de prachtige Betuwe en onze vele faciliteiten voor jong en oud 
zijn het perfecte uitgangspunt.

Komt u persoonlijk kennis maken met ons vakantie-eiland? Elke 
zondag staat er koffie en thee voor u klaar. U bent van harte 
welkom!

Uw gastheer,
Lennard Kempers

RESERVEREN? +31 (0)344 – 691 502 OF BOEK ONLINE www.eilandvanmaurik.nl

Kijk voor actuele en leuke arrangement op onze website: www.eilandvanmaurik.nl

 Camping aan het water 
 Eigen jachthaven
 Eiland Adventure, overdekt spelen en theater
 Eiland Aquatura, waterspeeltuin
 Spectaculaire watersporten
 Uitgebreide animatie
 Perfect voor tieners!
 Keuze uit luxe en unieke accommodaties
 Ruime kampeerplaatsen
 Leuke horecagelegenheden

Welkom bij vakantiepark 
Eiland van Maurik

Met gastvrije groet!

Wanneer is een vakantie voor u geslaagd? Op ons prachtige vakantie-eiland gaan we voor 
gezelligheid, ontspanning, lekker eten, gastvrijheid en avontuur op en rond het water! 



Waterpret voor de kids
Spetteren, zwemmen, de tuimelemmers vol pompen, stoeien in 
het water, roetsjen van de glijbaan en aan het waterrad draaien 
tot je er moe van wordt in onze geweldige waterspeeltuin.

Een recreatiemeer waar alles kan
Ons prachtige recreatiemeer biedt talloze mogelijkheden voor 
een heerlijk dagje aan het water. U 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 zeilboot, 
elektrische sloep, waterfiets of sup board. Kanovaren is 
trouwens gratis voor onze parkgasten! Of ga mee ribvaren, een 
spectaculaire ervaring. 

Er is zoveel te doen 
op ons vakantie-eiland! 

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

RESERVEREN? +31 (0)344 – 691 502 OF BOEK ONLINE www.eilandvanmaurik.nl



Overdekte avonturen beleven
In onze overdekte sport- en speelarena Eiland Adventure kunnen 
de kids lekker klimmen en klauteren, voetballen, springen op de 
luchtkussens, boogschieten of de hoge klimwand trotseren. Voor 
de pubers zijn er speelautomaten, een poolbiljart en een heerlijke 
plek om te chillen.  

Voor actieve vakantiegangers
Houdt u niet van stilzitten… geen probleem! Ook dan bent u op 
ons vakantie-eiland aan het juiste adres. Jong en oud vermaken 
zich prima met onze outdoor adventures. Maak de gaafste jumps 
op de reuze airtrampoline, huur een fiets of skelter, ga voetballen, 
beachvolleyballen, tennissen, midgetgolfen of ponyrijden. 

Kom je meedoen?
Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes zijn zó gemaakt. Het 
enthousiaste animatieteam zorgt ervoor dat iedereen kan 
meedoen aan de leuke, gezellige of crazy activiteiten. Knusse 
knutselochtenden, gave shows en musicals of zelfs de opname 
van een complete libdub… Ook voor tieners wordt er van alles 
georganiseerd. Doe je mee? Kijk voor de actuele programma’s en 
de aanwezigheid van het animatieteam op onze website. 

RESERVEREN? +31 (0)344 – 691 502 OF BOEK ONLINE www.eilandvanmaurik.nl

Brasserie Avontura, Beachclub Maurik, Plaza Avontura, Pizzeria Avontura, Pannenkoekenhuis De Waterspiegel

Wat is een vakantie zonder 
lekker eten en drinken?

Vakantie en lekker eten en drinken horen bij elkaar, vinden wij. En dat is mogelijk in een 
van onze gezellige horecagelegenheden!  Uitgebreid eten in de Brasserie, chillen in de 
Beachclub, lekker snacken in de snackcorner of genieten van een pizza of pannenkoek.  



Kampeerplaatsen
Omdat de ideale kampeerplaats voor iedere gast weer anders 
is, hebben we drie aparte kampeervelden. U kiest zelf of u aan 
het water wilt staan of dichtbij de voorzieningen. 
 Afmeting circa 120 m²
 Stroom (10 ampère)
 Centrale antenne aansluiting
 Eigen riolering en watertappunt 
 (Eksche waard en Rozenwiel)

Sanitair
Op 5 plaatsen, verspreid over het park, vindt u onze nette en 
schone sanitairgebouwen. Douchen en warmwatergebruik is 
in alle gebouwen gratis. 
 Toiletten, was- en doucheruimtes
 Aparte familiedouches in het hoofdgebouw
 Speciaal kindersanitair en/of kinderbadjes in drie gebouwen
 Speciaal sanitair voor mindervalide in het hoofdgebouw
 Afwas- en groentewasplaatsen
 Chemisch toilet stortplaats
 Wasserette in het hoofdgebouw

Trekkershut
Bent u op doorreis en op zoek naar een praktische 
accommodatie voor een paar dagen? Dan is onze Trekkershut 
iets voor u!
 Geschikt voor 4 personen
 Ingericht met tafel en 4 stoelen, twee stapelbedden 
 met matrassen en kussens
 Tweepits gasstel
 Zelf slaapzakken en kookgerei meenemen
 Geweldige plek aan het water van de Rozenwiel

Kamperen op een 
vakantie-eiland!

Safaritent
In onze stoere, luxe Safaritenten beleeft u een heerlijke 
‘Glamping’ vakantie!
 Op stevige houten vlonder
 Keuken met o.a een Nespresso-apparaat
 Leefgedeelte met eethoek
 1 slaapkamer met twee éénpersoons boxspringbedden
 Slaapkamer met stapelbed en een éénpersoons 
 boxspringbed
 Kachel
 Overdekt terras met luxe loungeset, stoere picknicktafel 
 en een heerlijke hangmat
 De sanitaire voorzieningen liggen op loopafstand van 
 de Safaritenten.

Jachthaven/ligplaatsen
Ons vakantie-eiland beschikt ook over een zeer ruim opgezette 
en moderne jachthaven. Door de centrale ligging in Nederland 
heeft u een uitgebreide keuze aan vaargebieden. De jachthaven 
biedt ruimte voor circa 500 kleine en grote boten en de diepgang 
bedraagt circa 4 meter. Verder vindt u hier een boothelling, luxe 
sanitair en een tankstation voor diesel en benzine.

Arrangementen
Kijk voor de speciale arrangementen op de website 
www.eilandvanmaurik.nl of de tarievenlijst 2016

Boek uw vakantie snel en eenvoudig via www.eilandvanmaurik.nl. Is uw favoriete plekje nog vrij?

Is het campingleven voor u de ideale manier van vakantie vieren? Op ons vakantie-eiland 
kunt u kiezen uit veel mooie kampeervelden. Direct aan het recreatiemeer, vlakbij de 
centrale voorzieningen of een wat rustigere plek op de Rozenwiel? Kiest u maar! Heeft u 
geen eigen tent of caravan? Dan is een trekkershut of stoere Safaritent wat voor u! 

RESERVEREN? +31 (0)344 – 691 502 OF BOEK ONLINE www.eilandvanmaurik.nl



Strandhuisje
In 2015 zijn deze prachtige Strandhuisjes nieuw geplaatst op 
ons vakantie-eiland en echte blikvangers met uitzicht op het 
water!
 Tuin met picknickset en hangmat
 Geschikt voor 4 personen in twee slaapkamers
 Met uniek uitzicht over de recreatieplas
 Woonruimte met smart led-TV, zithoek en eethoek
 Overdekte veranda met tuinmeubilair
 2 slaapkamers met ieder 2 x 1-persoons boxsprings, 
 extra TV-DVD toestel
 Apart toilet
 Open keuken met vaatwasser en Nespresso apparaat
 Badkamer met douche en wastafelmeubel, apart toilet

Strandchalet
Boek een heerlijke vakantie in deze in 2015 nieuw geplaatste 
luxe Strandchalets! Geniet vanaf uw overdekte veranda.
 Geschikt voor 5 personen in twee slaapkamers
 Ligging vlakbij de centrale voorzieningen
 Overdekte veranda met tuinmeubilair
 Tuin met picknickset en hangmat
 Woonkamer met smart led-tv
 Luxe open keuken met vaatwasser en Nespresso apparaat
 Ouderslaapkamer met 2 x 1 persoons boxsprings 
 en 2e slaapkamer
 Badkamer met douche en wastafelmeube
 Apart toilet

Strandchalet de luxe
Nieuw in 2016 zijn de Strandchalets de luxe. Een geweldige 
kleurrijke accommodatie met een heerlijk terras op de meest 
centrale plek van ons park.
 Geschikt voor 6 personen in drie slaapkamers 
 met twee badkamers
 Ligging vlakbij de centrale voorzieningen
 Heerlijk terras met tuinmeubilair en schaduwdoek
 Tuin met picknickset en hangmat
 Woonkamer met smart led-tv
 Luxe open keuken met vaatwasser en Nespresso apparaat
 Ouderslaapkamer met 2 x 1 persoons boxsprings 
 en 2 slaapkamers met elk twee boxspringbedden, 
 extra TV-DVD toestel 
 Twee badkamers met douche en wastafelmeubel
 Apart toilet

Rivierlodge
Voor een geweldig vakantie raden wij u ook onze exclusieve 
Rivierlodges aan voorzien van alle luxe, gemakken en een 
sfeervolle inrichting.
 Tuin met picknickset en hangmat
 Geschikt voor 6 personen in 3 slaapkamers
 Ruime, lichte woonkamer met TV, zithoek, eethoek en 
 deuren naar het overdekte hardhouten terras
 Moderne open keuken met vaatwasser en combimagnetron
 2e TV met DVD in de bedstee
 2 slaapkamers, met elk twee boxspringbedden en een 
 bedstee voor twee personen in de nok van de lodge
 Badkamer voorzien van douche en wastafel
 Apart toilet

Havenhuis
Op zoek naar een mooie locatie voor een vakantie of weekendje 
weg met uw familie of een groep? In ons luxe familiehuis met 
uitzicht op de haven ontbreekt het u aan niets.
 Geschikt voor maximaal 20 personen
 Sfeervol ingerichte woonkamer met open haard en lcd-tv
 Luxe open keuken met stoomoven, magnetron, vaatwasser 
 en Nespresso apparaat
 Tweede verblijfsruimte voor kinderen met eigen loungehoek 
 met tv, tafeltennistafel, pooltafel en air hockey.
 6 ruime slaapkamers met boxspringbedden, waarvan 
 2 met eigen wastafel (3 vierpersoons kamers, 2 driepersoons 
 waarvan 1 met eigen wastafel en 1 tweepersoons kamer 
 met eigen wastafel)
 3 badkamers waarvan 1 met ruime regendouche en bad
 Kleine sauna
 Ruim overkapt terras met lounge set en grote tuin met 
 lounge set

Arrangementen
Kijk voor de speciale arrangementen op de website 
www.eilandvanmaurik.nl of de tarievenlijst 2016

RESERVEREN? +31 (0)344 – 691 502 OF BOEK ONLINE www.eilandvanmaurik.nl

Op Eiland van Maurik 
heeft u keuze uit diverse unieke, luxe en 

  mooie accommodaties! 

Zie direct of uw favoriete accommodatie nog vrij is!Boek uw vakantie snel en eenvoudig via www.eilandvanmaurik.nl.

Door de ANWB uitgeroepen alsMooiste huuraccommodatie van Nederland
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Plattegrond
Eiland van Maurik



Aankomst: vanaf 14.00 uur vertrek voor 12.00 uur. Aankomst dagelijks!
Kamperen kan bij ons van: 24 maart tot 3 oktober 2016
Ruime comfortplaatsen van ca. 120 m2, kampeermiddel, 1 auto, 1 bijzet-
tentje, 10 Amp. elektra, watertappunt, CAI-aansluiting en vuilwaterafvoer. 
Gratis douches en warm water en gratis Wifi. Kinderen t/m 1 jaar zijn gratis

Gratis: Wifi, Dagbezoek en Recreatieteam (uitgezonderd enkele activiteiten)

In het laagseizoen zijn onze faciliteiten beperkt geopend. 
U vindt de actuele openingstijden van onze faciliteiten terug op de website: www.eilandvanmaurik.nl

In het laagseizoen zijn onze faciliteiten beperkt geopend. 
U vindt de actuele openingstijden van onze faciliteiten terug op de website: www.eilandvanmaurik.nl

RESERVEREN? +31 (0)344 – 691 502 OF BOEK ONLINE www.eilandvanmaurik.nl

Kampeertarieven 2016 Accommodatie tarieven 2016
Periode 2 personen

24-03 tot 29-03 € 19,00
29-03 tot 23-04 € 19,00
23-04 tot 09-05 € 38,00
09-05 tot 13-05 € 19,00
13-05 tot 17-05 € 38,00
17-05 tot 09-07 € 19,00
09-07 tot 16-07 € 28,00
16-07 tot 20-08 € 38,00
20-08 tot 03-10 € 19,00
03-09 tot 03-10 € 19,00
Nachtprijzen inclusief 2 personen, exclusief toeristenbelasting € 1,21 p.p.p.n.
Extra persoon exclusief toeristenbelasting per nacht € 4,00

Overige tarieven

Weekend kamperen € 45,00
5 pers. april, mei, juni, september 
(niet tijdens feestdagen)  
vrijdag tot zondag 12.00 uur

Fiets- en 
wandelkampeerders € 16,00

2 pers, per nacht, 
excl. elektra, 
excl. toeristenbelasting

Camperaanbieding € 16,00
2 pers, per nacht, v.a. 17.00 tot 12.00 uur 
buiten schoolvakanties en feestdagen, 
exclusief toeristenbelasting, 
maximaal 1 nacht)

Trekkershutten € 47,00 4 pers. per nacht, 
excl. toeristenbelasting

Bijkomende tarieven kamperen
Extra persoon (excl. toeristenbelasting) per nacht €   4,00 Plaats onbewoond (niet tijdens hoogseizoen) €   9,00
Toeristenbelasting p.p.p.n. €   1,21 Borg slagboomsleutel € 50,00
Reserveringskosten € 10,00 Kraansleutel met keycord (comfortplaats) eenmalig €   2,50
Boot max. 6 meter per nacht €   7,50 Parkeren dagbezoek €   5,00
Huisdier (aangelijnd) per nacht €   4,00 Poliskosten annuleringsverzekering €   5,00
Verlenging verblijf tot 20.00 uur (niet tijdens hoogseizoen) € 12,50 Annuleringsverzekering % van het huurbedrag 7,25 %

Overige tarieven :
Reserveringskosten (verplicht) € 10,00 Schoonmaakkosten (verplicht) € 40,00
Bedlinnen p.p. (verplicht) €   7,50 Borgsom slagboomsleutel, bij aankomst € 50,00
Beddenopmaak bij aankomst per bed €   5,00 Huisdier per nacht (beperkt aantal verhuuraccommodaties) €   4,00
Badlinnen €   6,50 Poliskosten Annuleringsverzekeering €   5,00
Keukenlinnen €   4,50 Annuleringsverzekering 7,25 %
Kinderbed, of kinderstoel per dag €   1,50

Acceptatie Camping Cheque & Camping Key Europe

2 personen per nacht, incl. 1 hond, 
excl. reserveringskosten en toeristen-
belasting

26-04 tot 03-05
09-05 tot 12-05
17-05 tot 14-07
20-08 tot 03-10

Campingkey: 5% op het kampeertarief in juli en augustus 

Betaalwijze, 25% binnen 4 weken na reservering, restant 6 weken voor aankomst
Annuleren: We raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Wij hanteren bij annulering de Recron voorwaarden ( zie onze website)
Alle prijzen zijn in Euro’s. 
Prijswijzigingen en kennelijke fouten voorbehouden
Leveringscondities volgens Recron voorwaarden

Vakantiearrangementen * Periode Comfortplaats
Kampeerplaats

Extra persoon Huisdier p.n. Boot max. 6 meter

Paasarrangement 24-03 tot 29-03 €      95,00 €   15,00 €   16,00 €   22,50
Koningsweek 23-04 tot 30-04 €    285,00 €   20,00 €   24,00 €   37,50
Meivakantiearrangement 30-04 tot 09-05 €    350,00 €   25,00 €   32,00 €   45,00
2 weken meivakantie 23-04 tot 09-05 €    495,00 €   30,00 €   48,00 €   50,00
Hemelvaartarrangement 04-05 tot 09-05 €    215,00 €   15,00 €   16,00 €   30,00
Pinksterarrangement 13-05 tot 17-05 €    169,00 €   15,00 €   12,00 €   22,50
Hemelvaart & Pinksteren 04-05 tot 17-05 €    355,00 €   25,00 €   28,00 €   50,00
Supermeimaand 23-04 tot 28-05 €    695,00 €   40,00 €   48,00 €   75,00
Juni arrangement** 28-05 tot 02-07 €    295,00 €   40,00 €   25,00 €   75,00
Schoolvakantiearrangement (6 weken) 09-07 tot 03-09 € 1.377,00 €   50,00 €   68,00 € 135,00
Zomervoordeelweken (2 weken) 09-07 tot 23-07 €    579,00 €   70,00 €   48,00 €   45,00
Zomervoordeelweken (2 weken) 16-07 tot 30-07 €    649,00 €   70,00 €   48,00 €   45,00
Zomervoordeelweken (2 weken) 23-07 tot 06-08 €    679,00 €   70,00 €   48,00 €   45,00
Zomervoordeelweken (2 weken) 30-07 tot 13-08 €    679,00 €   70,00 €   48,00 €   45,00
Zomervoordeelweken (2 weken) 06-08 tot 20-08 €    649,00 €   70,00 €   48,00 €   45,00
Zomervoordeelweken (2 weken) 13-08 tot 27-08 €    579,00 €   70,00 €   48,00 €   45,00
Zomervoordeelweken (2 weken) 20-08 tot 03-09 €    395,00 €   70,00 €   48,00 €   45,00
Septemberarrangement ** 27-08 tot 01-10 €    280,00 €   40,00 €   25,00 €   65,00
Seizoensarrangementen *** Periode Comfortplaats

Kampeerplaats
Extra persoon Huisdier p.n. Boot max. 6 meter

Seizoenplaats Eckse Waard 1 t/m 113 24-03 tot 03-10 € 2.300,00 € 125,00 €   95,00 op aanvraag
Seizoenplaats Rozenwiel 1 t/m 44 en 65 t/m 120 24-03 tot 03-10 € 2.200,00 € 125,00 €   95,00 op aanvraag
Voorseizoen 24-03 tot 09-07 €    995,00 €   70,00 €   68,00 € 135,00
Voorzomer 17-05 tot 02-07 €    475,00 €   50,00 €   48,00 € 135,00
*      Voor 4 personen, inclusief toeristenbelasting 
**    Voor 2 personen, inclusief toeristenbelasting
***  Voor 5 gezinsleden (gezinsgebonden en wonend op 1 adres, 350 kWh, voorseizoen 250 KWH)
Exclusief toeristenbelasting t/m 3 pers, € 84,70 en meer dan 3 personen € 127,05. Seizoenslogee € 125,00

5 pers. Strandchalet 6 pers. Rivierlodge 6 pers. Strandchalet de luxe
Periode weekend/midweek week weekend/midweek week weekend/midweek week
01-01 tot 25-03 €  129,00 €  301,00 €  183,00 €  427,00 €  183,00 €  427,00
25-03 tot 29-03 Arrangementprijs Pasen Arrangementprijs Pasen Arrangementprijs Pasen
29-03 tot 08-04 €  162,00 €  378,00 €  213,00 €  497,00 €  213,00 €  497,00
08-04 tot 22-04 €  162,00 €  378,00 €  213,00 €  497,00 €  213,00 €  497,00
22-04 tot  09-05 €  228,00 €  532,00 €  276,00 €  644,00 €  276,00 €  644,00
09-05 tot 13-05 €  177,00 €  413,00 €  228,00 €  532,00 €  228,00 €  532,00
13-05 tot 17-05 Arrangementprijs Pinksteren Arrangementprijs Pinksteren Arrangementprijs Pinksteren
17-05 tot 08-07 €  177,00 €  413,00 €  228,00 €  532,00 €  228,00 €  532,00
08-07 tot 15-07 €  309,00 €  721,00 €  354,00 €  826,00 €  354,00 €  826,00
15-07 tot 19-08 €  393,00 €  917,00 €  417,00 €  973,00 €  417,00 €  973,00
19-08 tot 05-09 €  309,00 €  721,00 €  354,00 €  826,00 €  354,00 €  826,00
05-09 tot 01-10 €  195,00 €  455,00 €  246,00 €  574,00 €  246,00 €  574,00
01-10 tot 24-10 €  162,00 €  378,00 €  228,00 €  532,00 €  228,00 €  532,00
24-10 tot 01-01-17 €  129,00 €  301,00 €  213,00 €  497,00 €  213,00 €  497,00

4 pers. Strandhuisje 5 pers. Safaritent
Periode weekend/midweek week weekend/midweek week
08-04 tot 22-04 €  210,00 €  490,00
22-04 tot 09-05 €  270,00 €  630,00 €  195,00 €  455,00
09-05 tot 13-05 €  225,00 €  525,00 €  150,00 €  350,00
13-05 tot 17-05 Arrangementprijs Pinksteren Arrangementprijs Pinksteren
17-05 tot 08-07 €  225,00 €  525,00 €  150,00 €  350,00
08-07 tot 15-07 €  345,00 €  805,00 €  243,00 €  567,00
15-07 tot 19-08 €  405,00 €  945,00 €  303,00 €  707,00
19-08 tot 05-09 €  345,00 €  805,00 €  243,00 €  567,00
05-09 tot 01-10 €  246,00 €  574,00
Minimaal verblijf 3 nachten ( niet in juli en augustus), Minimaal verblijf 7 nachten in juli en augustus
Prijzen inclusief maximaal aantal personen in de accommodatie, gratis wifi
Prijzen exclusief toeristenbelasting a € 1,21 p.p.p.n. reserveringskosten, verplichte schoonmaakkosten en bedlinnen

Speciale Vakantie Arrangementen* Strandchalet Rivierlodge Strandchalet de luxe Strandhuisje Safaritent
Pasen             25-03 tot 29-03 € 216,00 € 284,00 € 284,00
Hemelvaart   04-05 tot 09-05 € 380,00 € 460,00 € 460,00 € 450,00 € 325,00
Pinksteren     13-05 tot 17-05 € 324,00 € 388,00 € 388,00 € 380,00 € 280,00
* Prijzen inclusief overheidsheffing en maximaal aantal personen in de accommodatie, gratis wifi, gratis gebruik meeste faciliteiten

Betaalwijze, 25% binnen 4 weken na reservering, restant 6 weken voor aankomst

Annuleren: We raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Wij hanteren bij annulering de Recron voorwaarden ( zie onze website)

Alle prijzen zijn in Euro’s. Prijswijzigingen en kennelijke fouten voorbehouden. Leveringscondities volgens Recron voorwaarden

In onze verhuur accommodaties is een complete inventaris aanwezig, alle accommodaties zijn rookvrij

Tip: Kies zelf uw aankomst- en vertrekdag!


