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Heb je er ook zo’n zin in?

Terwijl we het voorwoord voor dit spiksplinternieuwe vakantiemagazine schrijven, zijn 
we op ons mooie vakantiepark nog hartstikke hard aan het werk. We plaatsen maar 
liefst 65 nieuwe supergave Eilandlodges en er komen hele leuke Tiny Beach Houses bij. 
Een flinke klus; maar daardoor hebben we nú alweer zin in het komende seizoen.

Met ons team hebben we erg leuke plannen en ideeën om ook van het vakantiejaar 
2021 weer een daverend succes te maken. De vakantiekriebels gieren bij ons 
alweer door het lijf. Extra leuk: in 2021 bestaat ons vakantiepark 50 jaar! Dat 
zullen we natuurlijk ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij hopen dat je, na het 
doorbladeren van dit magazine, niet kunt wachten om bij ons in de Betuwe te komen 
genieten van een topvakantie in eigen land.

We wensen je in elk geval alvast heel veel vakantie voorpret en kijken uit naar je komst.

namens het hele team van Vakantiepark Eiland van Maurik
Lennard, Jenneke en kinderen

Maak je klaar 
voor een 

droomvakantie
op ons veelzijdige
vakantie-eiland in 
de Betuwe. Actie,

avontuur, waterpret 
of juist de rust, 

ruimte en ontspanning
aan het water.

Vier je vakantie
zoals jij dat wilt.

Met je partner,
je kleine kinderen,

je tieners, of misschien
wel je kleinkinderen.

Welkom, en héél
véél plezier!

10 HIGHLIGHTS
1. Vakantiepark direct gelegen aan het water en omringd door natuur  
2. Meer dan genoeg in- en outdoor fun met eindeloos 
 waterpret, binnen- en buitenspeeltuinen en theaterzaal!  
3. Overdekt zwembad met glijbanen en waterspeeltuin  
4. Heerlijk shoppen in onze vernieuwde supermarkt  
5. Uitgebreide animatie voor jong en oud in de meeste 
 Nederlandse schoolvakanties   
6. Ook voor tieners meer dan genoeg te beleven  
7. Gratis (camping) wifi!  
8.  Ruime kampeerplaatsen 
 inclusief gratis douchen, elektra (10 ampère) en water  
9. Eigen jachthaven  
10. Diverse horecagelegenheden

Hartelijke groet, 

VAN VAKANTIEPARK 
EILAND VAN MAURIK

1971 - 2021



Welkom op Vakantiepark 
Eiland van Maurik!



Op Eiland van Maurik 
beleef je je droomvakantie!

Overdekt zwemplezier 
Bij mooi weer schuiven we de zijwanden open!

Kom volop 
genieten!

Voor ieder wat wils!
Van gave waterglijbaan tot sfeervolle waterspeeltuin. 
En van 2 tot 80; zwemmen en waterpret is er bij ons voor alle leeftijden.

Checklist voor 
jouw droomvakantie

 Bruin bakken op ons recreatiestrand  Bruin bakken op ons recreatiestrand 
 De leukste activiteiten meespelen met het animatieteam  De leukste activiteiten meespelen met het animatieteam 
 Eindeloos glijden van de waterglijbaan  Eindeloos glijden van de waterglijbaan 

 in het overdekte zwembad  in het overdekte zwembad 
 Huur een elektrische sloep  Huur een elektrische sloep 

 of een van onze andere watersportmogelijkheden  of een van onze andere watersportmogelijkheden 
 Ontdek de omgeving met onze Eiland Chopper  Ontdek de omgeving met onze Eiland Chopper 
 Speel een potje airhockey met je vakantievrienden  Speel een potje airhockey met je vakantievrienden 
 Kom chillen in het jeugdhonk Kom chillen in het jeugdhonk



Neem je boot mee

Boek je ligplaats in onze eigen jachthaven 
voor nog meer waterpret. We hebben plaats 
voor ruim 500 grote en kleine boten. Je 
vaart zó het open water op met de mooiste 
vaarroutes door het Rivierenland. Met 
een speciale ontheffing, mag je ook 
snelvaren en waterskiën!

Een recreatiemeer 
waar alles kan

Bij het prachtige recreatiemeer is 
genoeg te doen. Je kunt er heerlijk 
zwemmen, zonnen op het strand of 
huur een elektrische sloep, zeilboot, 
waterfiets of sup board. Kanoën is zelfs 
gratis voor onze parkgasten. Helemaal 
gaaf is een ritje op onze aquaspinner. 

Een droomeiland 
voor de hengelsporter

Ons park is omgeven door water en dat 
betekent dat er volop vis zit. We hebben 
al vele hengelsporters en zelfs de pers 
op ons park gehad vanwege de prachtige 
vismogelijkheden. Neem dus zeker je 
hengel mee naar ons vakantiepark. Tip: 
Boek je accommodatie of kampeerplaats 
direct aan het water!



Proost op een heerlijke 
vakantie!        

Lekker eten en drinken 
op Eiland van Maurik:
• Snackplaza Avontura, voor al je lekkere trek
• Pannenkoekenhuis ‘de Waterspiegel’,  
 geniet van overheerlijke pannenkoeken,  
 mét prachtig uitzicht
• De Beachclub: gezellig met je vrienden  
 genieten van een hapje en drankje aan  
 het strand
• Regelmatig zijn er Foodtrucks te vinden  
 op en rond het eiland!

Extra voordelig
 Juni- en 

Septemberarrangement!



Sanitaire voorzieningen: 
lekker fris, schoon, 

ruim en licht!

Schoolvakantie-
arrangement
6 weken met het hele gezin 
vanaf € 1.275,- all-in!

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

Kom je kamperen op de Eksche Waard, het ideale kampeerveld 
voor kinderen, of wil je lekker genieten van rust op de Rozenwiel? 
Direct aan het water kamperen op de Zomerdijk kan natuurlijk ook. 
Er is altijd een kampeerveld dat precies aan jouw wensen voldoet. 
Heb je vragen? Onze receptiemedewerkers adviseren je graag!

Welk kampeerveld past het beste bij jouw wensen?

4. De Zomerdijk
Op de Zomerdijk kampeer je rechtstreeks 
aan het water, ben je binnen een 
handomdraai bij de Beachclub en geniet je 
eindeloos van een onvergetelijk uitzicht. 
De kampeerplaatsen liggen vlakbij de 
grote recreatieplas en zijn ruim gelegen 
op een groot veld, zonder afbakeningen. 
Doordat dit kampeerveld zich op een 
dijk bevindt, wordt de Zomerdijk door 
een weg afgescheiden van ons park. Op 
de Zomerdijk hebben we ook speciale 
plaatsen gecreëerd voor je camper.

EKSCHE WAARD

ROZENWIEL

HUISDIERVRIJ

ZOMERDIJK

TREKKERSHUT

Kampeerplaatsen 
op Eiland van Maurik:
• Circa 100 m2 – 120 m2

• Voorzien van 10 ampère stroom
• Met centrale antenne aansluiting
• Gratis wifi
• Gratis douchen
• Watertappunten per plaats 
 of centraal op het veld

1. De Eksche Waard
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 het zicht hebt, 
maar ook gezellig samen met familie 
of vrienden. Door de mooie centrale 
ligging zijn alle faciliteiten binnen een 
handomdraai bereikt.

3. Rozenwiel Huisdiervrij
Hou je niet van huisdieren? Of wil je 
gewoon geheel ontspannen zonder 
honden om je heen? Dan is ons veld 
Rozenwiel Huisdiervrij wat voor jou!  
Hier kampeer je met alle andere 
kampeerders zonder huisdieren en je 
parkeert je auto direct bij je plaats!

5. Trekkershut
Ben je op doorreis of wil je knusheid 
en gezelligheid? Boek dan eens een 
Trekkershut. Deze authentieke wijn-
vaten zijn helemaal omgetoverd tot 
4-persoons Trekkerhutten. Het voordeel 
is dat je ook nog eens verblijft op een 
prachtige locatie aan de Rozenwiel met 
uitzicht op de visvijver. 

2. De Rozenwiel
Kom je voor rust, ruimte en ultieme 
ontspanning? Dan zijn de kampeer-
plaatsen op de Rozenwiel ideaal. 
Gelegen bij de ruime visvijver of 
lekker rustig aan de rand van het park 
met uitzicht over de Nederrijn en de 
weilanden. Alleen op de Rozenwiel 
parkeer je je auto direct bij je kampeer-
plaats! 

Extra voordelig
 Juni- en 

Septemberarrangement!



Heerlijk ruim met maar liefst drie slaap- 
kamers en twee badkamers. De ruime over-
dekte veranda, lekkere ligbedden en airco 
maken dit een extra luxe accommodatie. 

Dit nieuwe type is compleet ingericht voor 
2 personen. Een knusse accommodatie met 
keuken en badkamer en slaapkamer. Geniet 
heerlijk op het buitenterras!

Knus en gezellig weg? In dit Tiny Beach 
House ben je van alle gemakken voorzien, 
ze liggen vlakbij het strand en de centrale 
voorzieningen.

 
€ 270,-* 

€ 252,50*

                  

€ 362,-*
 

€ 362,-*
Met twee slaapkamers en twee badkamers is 
deze accommodatie perfect voor je gezin met 
(kleine)kinderen. In de tweede slaapkamer 
staat een stapelbed en een los bed. Eventueel 
tover je de bank om tot een zesde slaapplek.

Onze unieke en luxe accommodaties!
WAT IS JOUW FAVORIET?

Bekijk alle accommodaties 

op onze website

 Eilandlodge 2 pers.Tiny Beach House

Eilandlodge 5 pers. (+1) Eilandlodge 6 pers.
NIEUW

IN 
2021

NIEUW
IN 

2021

NIEUW
IN 

2021

NIEUW
IN 

2021

1 12

3 26

2 14

2 25

* Prijs voor een midweek in de periode van 17/5 - 21/5 2021, 
incl. bedlinnen, excl. toeristenbelasting.

** Prijs voor een midweek in de periode van 22/3 - 26/3 2021, 
excl. schoonmaakkosten, bedlinnen en toeristenbelasting.

Tarieven kunnen fluctueren, dus prijswijzigingen zijn 
voorbehouden.



Maak met je familie een zeer luxueuze 
vakantie door. Verwen jezelf in deze 
prachtige accommodatie en geniet van de 
diverse  faciliteiten, zoals de buitenkeuken op 
het overdekte terras, Sonos geluidsinstallatie 
en centrale ligging.

Extra ruime accommodatie met de luxe 
van twee badkamers! Door de centrale 
ligging op het park zijn faciliteiten zoals de 
horeca, speelhal en zwembad binnen een 
handomdraai bereikbaar.

Verblijf in een unieke en stoere Safaritent met 
eigen sanitair in de tent om het echte glamping 
gevoel te krijgen. De Safaritenten liggen 
centraal bij de faciliteiten en ook nog eens 
heerlijk dicht aan onze visvijver.

Houd jij van een perfect uitzicht direct 
aan het strand en water? Dan is ons 
Strandhuisje precies wat je zoekt. Je 
perfecte vakantiegevoel begint al wanneer 
je de overdekte veranda opstapt.

 

€ 289,-*

 

€ 476,-*

 

€ 281,-*

 

€ 1.119,-**

 
€ 309,-*

 

€ 252,50*

 

€ 1.019,-**

Strandhuisje Havenhuisje

Safaritent met sanitair

Rivierhuis

Strandchalet de Luxe

Havenvilla

Havenhuis

2 15

3 26

2 15

3 18

6 320

2 14

Tijdens je vakantie ben je door de ruime 
opzet van alle luxe en gemakken voorzien 
en buiten geniet je lekker verder op de 
karakteristieke veranda. Ontdek ook de 
bedstee voor 2 personen!

 

€ 329,-*

Rivierlodge

3 16

7 318

Uniek in Nederland! Heerlijke accommodatie, 
rustig gelegen direct aan onze Jachthaven. 
Ook het strand en de Beachclub zijn dichtbij.

De ultieme accommodatie voor vrienden-
groepen en families. Geniet met elkaar 
van deze ruime accommodatie met ruime 
buitenterrassen, uitzicht op de jachthaven 
en eigen speelkamer.

Heerlijk genieten in luxe van het prachtige 
uitzicht op de jachthaven. De Havenvilla is 
door de ruime opzet geschikt voor het hele 
gezin.



Ken jij Barry de Bever al?
Samen met Rik en Becky beleeft Barry 
de allerleukste en gekste avonturen. 
Ga jij met Barry mee op pad? Barry is 
er in ieder geval helemaal klaar voor!

Dagen vliegen voorbij!
Animatie van de allerkleinsten, tot de 
tieners én ouders! Voor alle leeftijden is 
er een geweldig, sportief en uitdagend 
activiteitenprogramma.

Lekker binnen spelen?
De binnenspeeltuin is zo groot dat je 
bijna niet weet waar je moet beginnen. 
Weer of geen weer, jong of oud je kunt je 
hier eindeloos vermaken!

Avonturen beleef je op 
Eiland van Maurik!

amusement
doe mee ahoi



Strand & water!
Op het grote ruime zandstrand is er 
ruimte om heerlijk te zonnen, spelen in 
het zand en te genieten van een echte 
strandvakantie.

Een echt waterparadijs!
Verken het meer op een kano, 
waterfiets of sup-board! Of ga gezellig 
met het hele gezin het meer op met een 
elektrische sloep of een zeilboot. 

Ff chillen?
Relax met je nieuwe vrienden in de 
loungeruimte. Uiteraard met draadloos 
internet, dus je kunt altijd in contact 
blijven met je vrienden op social media! 

jump sup's ahead
gas erop

Ride the pumptrack

NIEUW
IN 

2021



Ontdek historisch 
Rivierenland
De Betuwe staat naast fruitteelt ook 
bekend om haar rijke historie. Hier 
vind je nog originele kastelen, die een 
bezoek meer dan waard zijn. Ontdek 
hoe Hugo de Groot ontsnapte uit Slot 
Loevestein of ontdek de schatten 
van een van de andere kastelen. 
Een bezoek aan het streekmuseum 
Baron van Brakell brengt je alles bij 
over de boeren streekgeschiedenis 
en boerenwagens. Natuurlijk kun 
je ook een bezoek brengen aan de 
historische stadjes Buren of Wijk bij 
Duurstede.

Welkom in de 
veelzijdige Betuwe!
De Betuwe staat onder meer bekend 
om haar fruitteelt. In het voorjaar 
kleurt de Betuwe prachtig wit en roze.
De bloesems van de fruitbomen nodigen 
uit om te wandelen en te fietsen en 
de lente letterlijk op te snuiven. Huur 
eens een fiets of ga te voet op pad 
in de omgeving en koop je kersen, 
aardbeien, appels en peren direct bij 
het fruitkraampje in de boomgaard! 
TIP: Huur eens een Eiland Chopper en 
ontdek de omgeving eens op een andere 
manier!

Trek eropuit!

10 omgevingstips
van de receptie 
1. Fietsroute Waterrijk Maurik
2. Flipje streekmuseum in Tiel
3. Historisch Buren
4. Struinroute met verschillende pontjes
5. De tuinen van Appeltern
6. Evenementencentrum The Maxx in Veenendaal
7. Dagje kasteel Hernen en Ammersoyen
8. Vestingstad Wijk bij Duurstede
9. Ouwehands Dierenpark
10. Nationaal Glasmuseum in Leerdam



Stap 1: 
Kies tussen kamperen of accommodatie, 
het aantal personen en je gewenste aankomstdatum

Stap 2: 
Kies jouw accommodatie of kampeerplaats uit 
en zie direct in de prijstabel je prijs

Stap 3: 
Vul daarna je reisgenootschap, eventuele voorkeuren, 
extra’s en enkele gegevens in

Stap 4: 
Bevestig de boeking en wij maken daarna automatisch 
een ‘MijnMaurik’ omgeving voor je aan

Stap 5: 
Maak je gegevens compleet in ‘MijnMaurik’ 
en betaal veilig & direct online

Stap 6: 
Langzamerhand al stiekem denken aan vakantie ...

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

BOEK GEMAKKELIJK ONLINE

1

2

3

4

5

6

TIP voor een onbezorgd verblijf: 

Laat je bedden opmaken en boek 

beddenopmaak bij. 

Boek direct online
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Alle actuele informatie Alle actuele informatie 
bij de hand? 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

Jachthaven Eiland van Maurik 
Eiland van Maurik 7 
4021 GG Maurik 
Tel: 0344-691502 
Internet: www.jachthaveneilandvanmaurik.nl 
E-mail: haven@eilandvanmaurik.nl

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

Ga naar de website


