Kampeertarieven 2021
Vakantiepark Eiland van Maurik

Maak kennis met onze 3 kampeervelden!
Of je met de camper, tent of caravan komt; vakantie vieren op Vakantiepark Eiland van Maurik is een unieke belevenis! Op ons Vakantie-Eiland kun je een keuze maken tussen 3 verschillende kampeervelden. Zo hebben wij het zeer
kindvriendelijke veld de Eksche Waard dichtbij de faciliteiten en ons hoofd sanitairgebouw. De Zomerdijk is het veld
direct gelegen aan het water. Op de Zomerdijk kun je ook met je camper terecht op onze verharde camperplaatsen. De Rozenwiel is echt voor rustzoekers en ligt aan de visvijver. Bij de Rozenwiel hebben wij ook een hondenvrij
veld.

De Eksche Waard

De kampeerplaatsen op de Eksche Waard zijn autovrij
en op ieder laantje zijn leuke speeltuintjes aangelegd.
Ideaal als je kinderen nog wat kleiner zijn en je ze graag
in het zicht hebt, maar natuurlijk is dit veld ook hartstikke
gezellig met familie en vrienden. Door de mooie locatie
op ons park, zijn alle faciliteiten binnen een handomdraai te bereiken. De plekken zijn gemiddeld ongeveer
110m2.

De Rozenwiel

De kampeerplaatsen op de Rozenwiel liggen rondom
een prachtige visvijver. Dit veld is gericht op de échte
rustzoeker. Parkeer je auto direct bij je plek!
Op de Rozenwiel hebben wij ook een hondenvrij veld;
namelijk ‘Rozenwiel Huisdiervrij’. Dit zijn de plaatsen 90
t/m 120. De plekken zijn gemiddeld ongeveer 100m2.

De Zomerdijk

Uniek in Nederland zijn de kampeerplaatsen op de
Zomerdijk. De kampeerplaatsen op de Zomerdijk zijn
direct aan de recreatieplas gelegen. Ontwaak met
een prachtig uitzicht op het water en sluit de dag af
met de allermooiste zonsondergangen.
Op de Zomerdijk zijn tevens vier verharde camperplaatsen. Op deze plekken mag je maximaal 4 nachten staan. De plekken zijn gemiddeld ongeveer 90m2.

Altijd overnachten inclusief:
Gratis 10 Ampere stroom*
Douchen
(Warm) Water
(Camping) wifi
Toegang tot het (overdekte) zwembad
Parkeertoegang één auto
Voor (voor)seizoengasten gelden andere voorwaarden.
Zie kopje seizoenplaatsen.

Onze kampeertarieven
				
Incheck vanaf 14:00 uur

Uitcheck tot 12:00 uur 		

Tarieven per nacht excl. toeristenbelasting

Vrijdag 26 maart 		

Vrijdag 2 april			

€ 19,-

Vrijdag 2 april 		

Dinsdag 6 april			

Verplicht Paasarrangement

Dinsdag 6 april		

Vrijdag 23 april 			

€ 19,-

Vrijdag 23 april 		

Maandag 10 mei			

€ 29,- Meivakantie

Maandag 10 mei		

Woensdag 12 mei			

€ 19,-

Woensdag 12 mei 		

Maandag 17 mei			

Verplicht Hemelvaartarrangement

Maandag 17 mei 		

Vrijdag 21 mei			

€ 22,-

Vrijdag 21 mei 		

Dinsdag 25 mei			

Verplicht Pinksterarrangement

Dinsdag 25 mei		

Vrijdag 9 juli			

€ 29,-

Vrijdag 9 juli 		

Vrijdag 20 augustus		

€ 43,-

Vrijdag 20 augustus

Maandag 6 september		

€ 29,-

Maandag 6 september

Vrijdag 8 oktober			

€ 19,-

Vrijdag 8 oktober 		

Vrijdag 15 oktober			€ 22,-

Alleen op kampeerveld ‘de Zomerdijk’

Vrijdag 15 oktober 		

Maandag 1 november		

Alleen op kampeerveld ‘de Zomerdijk’

€ 26,-

Goed om te weten over onze kampeertarieven

De kampeertarieven zijn op basis van 2 personen en exclusief toeristenbelasting.
Check in 					14:00 uur
Check out					12:00 uur
Voorkeursboeking: Je bepaalt zelf je plaatsnummer
€ 15,- (op basis van beschikbaarheid)
Ieder extra persoon (p.p.p.n)				
€ 6,00 incl. toegang zwembad
Toeristenbelasting (p.p.p.n)				€ 1,25
Hond 						€ 4,- per nacht maximaal 2 honden per kampeerplaats
Parkeren extra auto
			
€ 4,- per auto per dag Parkeren op parkeerterrein Pannenkoek
Parkeren dagbezoek 				
€ 7,50 per auto per dag Parkeren op parkeerterrein Beachclub
Kraansleutel met keycord				
€ 2,50 per stuk

Annuleringsfonds
Bij een annulering hanteren wij de
Recron-voorwaarden. Je kunt bij ons een annuleringsverzekering afsluiten. Voor 5,5% van het
huurbedrag kun je bij eventuele calamiteiten
zoals bijvoorbeeld ziekte of andere dringende
(familiaire) omstandigheden een bepaald bedrag teruggestort krijgen. Verder wordt er
€ 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting in
rekening gebracht.

Gezinsarrangementen
			Incheck vanaf 14:00 uur
Uitcheck tot 12:00 uur
Tarieven arrang.
									incl. toeristenbelasting
Pasen			

Vrijdag 2 april 		

Dinsdag 6 april		

€ 99,-

Pasen lang		

Maandag 29 maart 		

Dinsdag 6 april		

€ 149,-

Meivakantie week 1		

Zaterdag 24 april		

Zaterdag 1 mei		

€ 285,-

Meivakantie week 2		

Zaterdag 1 mei		

Zaterdag 8 mei		

€ 285,-

Twee weken Meivakantie

Zaterdag 24 april		

Zaterdag 8 mei		

€ 399,-

Hemelvaart		

Woensdag 12 mei		

Maandag 17 mei		

€ 225,-

Pinksteren		

Vrijdag 21 mei		

Dinsdag 25 mei		

€ 175,-

Hemelvaart & Pinksteren

Woensdag 12 mei 		

Dinsdag 25 mei		

€ 395,-

Fronleichnam		

Donderdag 3 juni		

Maandag 7 juni		

€ 109,-

Schoolvakantie 1		

Zaterdag 10 juli 		

Zaterdag 21 augustus

€ 1.475,-

Schoolvakantie 2		

Zaterdag 17 juli 		

Zaterdag 28 augustus

€ 1.475,-

Schoolvakantie 3		

Zaterdag 24 juli		

Zaterdag 4 september

€ 1.275,-

Herfstvakantie 1		

Zaterdag 16 oktober

Zaterdag 23 oktober

€ 225,-

Herfstvakantie 2		

Zaterdag 23 oktober

Zaterdag 30 oktober

€ 225,-

Goed om te weten over onze Gezinsarrangementen

De Gezinsarrangementen zijn op basis van 4 personen en inclusief toeristenbelasting.
Voorkeursboeking: Je bepaalt zelf je plaatsnummer
€ 15,- (op basis van beschikbaarheid)
Ieder extra persoon 				
Eenmalig 10% van de arrangementsprijs			
						Exclusief toeristenbelasting & inclusief toegang zwembad.
Toeristenbelasting (p.p.p.n)				€ 1,25
Hond 						€ 4,- per nacht maximaal 2 honden per kampeerplaats met een
						maximum van € 78,- per hond.
Parkeren extra auto		
. 			
€ 4,- per auto per dag Parkeren op parkeerterrein Pannenkoek
Parkeren dagbezoek				
€ 7,50 per auto per dag Parkeren op parkeerterrein Beachclub
Het schoolvakantiearrangement is niet op de Zomerdijk mogelijk
Het Herfstvakantie arrangement is alleen op de Zomerdijk mogelijk

Overige abonnementen Gezinsarrangementen

Parkeerab. extra auto Meivakantieweek		
€ 20,- per auto
Parkeerab. extra auto Hemelvaart en Pinksteren		
€ 29,- per auto
Parkeerab. extra auto Schoolvakantie 		€ 39,- per auto
Parkeerab. extra auto Herfstvakantie
		€ 20,- per auto
Boot max. 6 meter Schoolvakantiearrangement trailer/in het water

€ 199,-

Seizoenplaatsen
			Incheck om 14:00 uur
Uitcheck om 12:00 uur
Tarieven arrang.
									Excl. toeristenbelasting
Eksche Waard 		

Zaterdag 27 maart		

Maandag 27 september

€ 2.700,-

Rozenwiel		

Zaterdag 27 maart		

Maandag 27 september

€ 2.500,-

Voorseizoen		

Zaterdag 27 maart		

Zaterdag 3 juli 		

€ 1.200,-**

Goed om te weten over onze Seizoenplaatsen

De seizoenplaatsen zijn op basis van 5 gezinsleden (wonend op één adres) en exclusief toeristenbelasting.
Toeristenbelasting t/m 3 personen totaal: € 86,80 en meer dan 3 personen totaal: € 130,20.

**Voorseizoen: op basis van 5 gezinsleden en bovengetoonde prijs is inclusief toeristenbelasting.
Stroom seizoenplaats 350 kWh inclusief, stroom voorseizoenplaats 250 kWh inclusief
Voorkeursboeking. Je bepaalt zelf je plaatsnummer
€ 15,- (op basis van beschikbaarheid)
Een 6de persoon 					
Eenmalig 10% van de arrangementsprijs			
						Exclusief toeristenbelasting & inclusief toegang zwembad.
Hond heel het seizoen				
€ 105,- per hond maximaal 2 honden per kampeerplaats
Hond voorseizoen					
€ 75,- per hond maximaal 2 honden per kampeerplaats
Parkeren extra auto		
			
€ 4,- per auto per dag Parkeren op parkeerterrein Pannenkoek
Parkeren dagbezoek 				
€ 7,50 per auto per dag Parkeren op parkeerterrein Beachclub

Overige abonnementen (voor)seizoenplaatsen
Parkeerab. extra auto seizoenplaats			
Parkeerab. extra auto voorseizoenplaats		

€ 79,- per auto
€ 49,- per auto

Genietarrangementen
			Incheck om 14:00 uur
Uitcheck om 12:00 uur
Tarieven arrang.
									incl. toeristenbelasting
Juni arrangement		

Maandag 31 mei 		

Maandag 28 juni 		

€ 395,-

September arrangement

Maandag 30 augustus

Maandag 27 september

€ 285,-

Goed om te weten over onze Geniet arrangementen

De Geniet arrangementen zijn op basis van 2 personen en inclusief toeristenbelasting.
Voorkeursboeking. Je bepaalt zelf je plaatsnummer
€ 15,Ieder extra persoon 				
Eenmalig 10% van de arrangementsprijs			
						Exclusief toeristenbelasting & inclusief toegang zwembad.
Hond 						
Eenmalig 10% van de arrangementsprijs
						maximaal 2 honden per kampeerplaats
Parkeren extra auto		
			
€ 4,- per auto per dag Parkeren op parkeerterrein Pannenkoek
Parkeren dagbezoek 				
€ 7,50 per auto per dag Parkeren op parkeerterrein Beachclub

Goed om te weten over onze Geniet arrangementen
Parkeerab. tweede auto juni		
€ 29,Parkeerab. tweede auto september
€ 29,Het Genietarrangement is niet op de Zomerdijk mogelijk

Neem je boot mee op vakantie
Ons Vakantiepark ligt direct aan een aftakking van de Nederrijn. Natuurlijk is het mogelijk om je boot mee te
nemen tijdens je verblijf. Ontdek de prachtige omgeving op het water en maak je vakantie nóg unieker! Wij hanteren hiervoor extra scherpe tarieven. Je boot kan in het water liggen of op je trailer op de kant staan.
Boot max. 6 meter 				Tarief water/op trailer p.n.
Boot op de trailer				

€ 5,-			

Boot in het water				

€ 10,-

Rubberbootje aan stang 			

€ 5,-

Boot i.c.m. schoolvakantiearrangement

€ 199,-

Gebruik slagboom trailerhelling		

€ 18,-

Overige informatie
						Tarief
Toeristenbelasting			

€ 1,25 p.p.p.n.			

Kraansleutel met keycord 				
Benodigd op de Eksche Waard nummer 18 t/m 113,
op de Rozenwiel nummer 65 t/m 120 en op de
camperplaatsen 1 t/m 4 op de Zomerdijk.

€2,50 per stuk

Zwembadtoegang voor bezoek van onze parkgasten

€ 5,- per persoon per dagkaartje

Overnachten van bezoek op kampeerplaats p.p.p.n.

€ 7,25 incl. toeristenbelasting en dagtoegang zwembad

Parkeren dagbezoek 				

€ 7,50

vertrek vóór 23:00 uur

Het is niet toegestaan om bij/aan het kampeermiddel luchtverstikkende (worteldoek, plastic e.d.)
materialen neer te leggen.
Het is niet toegestaan om je boot bij je kampeerplaats of accommodatie te plaatsen
Dagbezoekers en logés dienen zich te allen tijde te melden bij de receptie
Wij laten geen alleenreizende jongeren of groepen t/m 21 jaar toe
Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan op ons park en bij de recreatieplas

