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www.maarnseberg.nl

KAMPEERSPECIALISTEN
VAN MIDDEN-NEDERLAND

Vouwwagens

Nieuw en gebruikt

Kampeeraccessoires

Van haringen en toiletvloestof
tot tafels en stoelen
vouwwagenzaak.nl

030 633 29 59

Uw vakantie, onze zorg!
• Onderhoud
• Reparatie’s (op locatie)
• Schade Herstel

033 200 31 11

cors.nl
Nijverheidsweg-noord 85,
3812 PL Amersfoort

Echt weg in Nederland!

Nederland heeft zo veel moois!

Making memories!
Bekijk
dit boekje

digitaal
code 3910N

www.parkboekje.nl
Vul de code in
op deze site

Op ons park is het genieten voor jong en
oud met als basis natuur, rust en ruimte.
Ons team zal er alles aan doen uw verblijf
zo aangenaam mogelijk te maken.
Er is veel te doen op de prachtige
Utrechtse Heuvelrug. U kunt wandelen, fietsen of een activiteit plannen
maar niets doen kan natuurlijk ook.
Geniet van de rust en natuur op ons
park.
Dit magazine is er om u te brengen
naar de mooiste plekjes die de omgeving te bieden heeft, vol informatie
en tips die interessant voor u kunnen
zijn. Heeft u tijdens uw verblijf
op- of aanmerkingen, laat het ons
weten. We staan voor u klaar.

Voor aanvullende informatie en het
programma van diverse activiteiten
kunt u zich ook aanmelden bij onze
facebookpagina De Maarnse Berg
Doorn. U heeft dan altijd het meest
actuele animatieprogramma bij de
hand en krijgt automatisch bericht
over evenementen, kortingsacties en
andere wetenswaardigheden.
Alle ingrediënten voor een fantastische
vakantie kunt u vinden op
Vakantiepark de Maarnse Berg.
Wij wensen u een heerlijk verblijf!
Team Maarnse Berg
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Prijzen 2020

FIETS HUREN:

CAMPINGPRIJZEN PER DAG:

Voor het huren van een fiets dient u gast te zijn van ons
park. Wij vragen u een geldig legitimatiebewijs mee te
nemen bij het huren van een fiets.

Voor- en naseizoen :
		
€ 21,00
6 juli t/m 28 aug :
		
€ 25,50
Extra tentje:
		
€ 3,00
Plaats aan het Bosven:
€ 34,50
Extra persoon tot 1 jaar:
gratis
Extra persoon vanaf 1 jaar:
€ 3,00
Water en elektra:
inbegrepen
Douche:
inbegrepen
Wifi 45 min. per dag:
inbegrepen
Wifi onbeperkt snel:
zie elders in
			magazine
1 auto bij de plaats:
inbegrepen

Uniseks fiets:
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1 dag € 11,00
Weekend € 22,00
Midweek € 33,00
Week € 44,00
Kinderfiets klein of groot:
1 dag € 7,50
Weekend € 15,00
Midweek € 22,50
Week € 30,00
Kinderzitje voor of achter:
1 dag € 2,50
Weekend € 5,00
Midweek € 7,50
Week € 10,00
Elektrische fiets: 1 dag € 24,00
Weekend € 48,00
Midweek €72,00
Week € 96,00
Mountainbike: 1 dag:€ 18,00
Weekend € 36,00
Midweek € 54,00
Week € 72,00
Skelter klein of groot:
1 uur € 5,00,
2 uur € 8,50

WEEKEND PRIJZEN:
Voor- en naseizoen*:
€ 52,00
6 juli t/m 28 aug*:
€ 61,00
Bosven plaats*:
€ 79,00
Extra persoon per weekend:
Aankomst voor 12 uur / langer
blijven tot 24 uur, op aanvraag:
€ 10,00
(alle plaatsen incl. elektra en water)
In de periode van 30 maart t/m 8 april, 14 april t/m 19
mei, 28 augustus t/m 30 oktober 2020 betaalt u op vertoon van uw ACSI Camping Card € 18,00 per overnachting.
Achteraf ACSI claimen is niet mogelijk.
Alle tarieven zijn excl. € 1,70 p.p.p.n. overheidstoeslag
(toeristenbelasting), incl. 2 personen, kampeermiddel,
auto en elektra tenzij anders vermeld.

KORTE ARRANGEMENTEN:
Inclusief overheidstoeslagen voor 2 personen.
• Pasen
09/04-13/04* Inclusief OHT € 125,00
• Hemelvaart* 20/05-24/05 * Inclusief OHT € 142,50
• Pinksteren* 29/05-01/06 * Inclusief OHT € 105,00
•HePi*
29/05-10/06 * Inclusief OHT € 225,00
Toeslag Bosvenplaatsen € 50,- per arrangement

LANGE ARRANGEMENTEN:
Exclusief elektra, niet mogelijk op Bosven.
• Mei maand**
01/05 – 29/05
• Juni maand **
02/06 – 01-07
• Voorseizoen**
29/03 – 10/06
• Voorseizoen plus**
30/03 – 05/07
• Hoogseizoen**
06/07 – 28/08
• Nazomer**(4 weken keuze) 29/08 – 30/10
• Naseizoen **
29/8 – 30 /10

(€ 30OHT p.p.)
(€ 20 OHT p.p.)
(€ 55 OHT p.p.)
(€ 65 OHT p.p.)
(€ 60 OHT p.p.)
(€ 30 OHT p.p.)
(€ 40 OHT p.p.)

€ 525
€ 385
€ 585
€ 645
€ 675
€ 375
€ 425

Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Op al onze reserveringen zijn de Recron- voorwaarden van toepassing.
Prijzen voor seizoen- en jaarplaatsen, bungalows en chalets kunt u opvragen bij de receptie of nakijken op onze
website: www.maarnseberg.nl.
Let op: op ons park zijn geen huisdieren toegestaan
* U kunt op de dag van vertrek nog de gehele dag gebruik maken van de plaats
** Exclusief elektraverbruik. Elektrische verwarming is niet toegestaan.
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Beleef een magische dag
-parken!
in de

-€25
tot

via plopsa.nl
Promocode

9552

NIEUW in
Plopsaland
De Panne
www.plopsa.nl
Plopsa
plopsa_official

-€25 -€25 -€25 -€25 -€25
TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa in
Plopsaland De Panne krijg je
€ 5 korting.

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa in
Plopsaqua De Panne krijg je
€ 5 korting.

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa in
Plopsa Indoor Hasselt krijg
je € 5 korting.

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa
in Plopsa Coo krijg je € 5
korting.

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa in
Plopsa Indoor Coevorden
krijg je € 5 korting.

Niet geldig bij voorverkooptickets.
Niet combineerbaar met andere
acties
en/of
voordelen.
Niet
inwisselbaar in geld. Mag niet
verkocht worden. Maximum 5
tickets per bon. Actie geldig t/m
15/07/2021.
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Algemene
informatie

SLAGBOOM

BEZOEKERS

WIFI EN INTERNET

Het park is via de slagboom toegankelijk tussen 07.00 en 24.00 uur,
‘s nachts kunt u het park wel af- maar
niet oprijden. Met het pasje dat u bij
het inchecken heeft ontvangen kunt u
met 1 auto het park oprijden. De auto
kan dan het beste op de daarvoor
bestemde parkeerplaats worden geparkeerd om overlast voor gasten en
vooral kinderen te voorkomen. Auto’s
van bezoekers zijn niet toegestaan en
kunnen parkeren op onze parkeerplaats. De maximale snelheid op ons
park is stapvoets.

Bezoek van gasten is altijd mogelijk.
Dag bezoekers mogen kosteloos bij u
langs komen, maar wilt u dit wel even
melden? Blijft uw gast overnachten
zijn er logeekosten verschuldigd van
€ 3,00 per logee, per nacht (inclusief
toeristenbelasting).
Douchemuntjes voor logees zijn bij
de receptie verkrijgbaar voor € 0,50
pers stuk.

Internet is op het gehele park gratis
voor 45 minuten per dag. Daarmee
kunt u mail e.d. volgen. Wilt u streamen
zoals Netflix of Spotify kunt u een code
voor premium gebruik aanschaffen op
de receptie.
Gratis wifi: DMB hotspot, inlogcode
maarnseberg
Premium wifi: DMB premium, inlogcode
maarnseberg en daarna de bij aankoop
verkregen code
1 dag
1 device €
2,50
3 dagen		
1 device €
5,00
7 dagen		
1 device €
10,00
14 dagen		
1 device €
17,50
21 dagen		
1 device €
22,50
Seizoenen:
8 weken
voorseizoen 1 device €
25,00
14 weken
voorseizoen+ 1 device €
37,50
4 weken
naseizoen		
1 device €
25,00
7 maanden
1 device €
125,00

AED
De AED (Automatische Externe
Defibrillator) is te vinden in de receptie.
Bel in geval van nood altijd eerst 112
en daarna de receptie: 0343-44 12 84
(24 uur per dag via een doorkiesnummer). Er komt dan zo snel mogelijk een
medewerker om assistentie te verlenen,
en zo nodig de hulpdiensten toegang
tot het park te verlenen.

DOUCHES
Tijdens uw verblijf ontvangt u 1
warm-watermunt per persoon per
dag, dit is bij de kampeertarieven
inbegrepen (met uitzondering van
de langere arrangementen). Heeft u
meer muntjes nodig zijn deze bij de
receptie te koop voor € 0,50 per stuk.

De code voor premium internet is te
gebruiken op 1 apparaat (= device).
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folders aanwezig van diverse activi-

BUNGALOW EN/OF CHALET teiten. Via facebook en onze website
Heeft u een bungalow/chalet bij ons
gehuurd dan heeft u eigen wifi. De
code vindt u in de accommodatie in
de meterkast of op de thermostaat.
U zoekt bij de instellingen van uw
apparaat naar de accommodatie die
u huurt, bijv. huis 28, en vult na deze
geselecteerd te hebben de code in.
Het huren van een bungalow of chalet
is inclusief 1 laken set per persoon,
welke u bij aankomst bij de receptie
uitgereikt krijgt. Wilt u gebruik maken
van een kinderstoel of -bedje kunt
u voor aankomst naar de beschikbaarheid informeren; wij zetten deze
wanneer voorradig voor u klaar in de
accommodatie (gebruik is gratis...)
De bungalows en chalets zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van
verhuur en u dient de woning bezemschoon op te leveren op de dag van
vertrek voor 10.00 uur. Dit houdt in:
de bedden afgehaald en linnengoed
bij elkaar op de grond, afval weggebracht naar de milieustraat en sleutel
afgeven op de receptie.
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wordt het animatieprogramma bekend
gemaakt en een A-4 met het programma is ook verkrijgbaar bij onze receptie. Ook in de sanitair gebouwen zullen
we alle informatie zoveel als mogelijk
bekend maken. Voor diverse attracties
zijn bij de receptie kortingsbonnen en
entreebewijzen verkrijgbaar, u bent
van harte welkom om hier vrijblijvend
naar te informeren.

verschillende bankfilialen en pinautomaten. Geld opnemen op de receptie
is helaas niet mogelijk.

BARBECUE EN VUUR

Uw afval kunt u deponeren in de
daarvoor bestemde milieubakken aan
de voorzijde van de camping, naast de
slagboom. Levert u dit zo veel mogelijk gescheiden aan! Het is verboden
om grof vuil zoals bankstellen e.d. dus
stukken die niet in de bakken passen
te deponeren naast de bakken.

U mag uw barbecue gebruiken op ons
park, mits deze op poten staat of op
tegels is geplaatst. Houd altijd een
emmer water in de buurt. Bij aanhoudende droogte kan de Gemeente
Utrechtse Heuvelrug barbecueën
verbieden; we verwachten dat iedereen op het park zich hier in dat geval
aan houdt. Deze mededelingen zullen
worden aangegeven in de sanitair gebouwen en op de receptie. Elektrische
grillen of een gasbarbecue mag wel.
Open vuur zoals een vuurkorf zijn te
allen tijde verboden op het park.
Huisdieren zijn op ons park niet
toegestaan, aangelijnde honden van
restaurantbezoekers uitgezonderd.

GASFLESSEN

LANGER BLIJVEN?

Wij leveren via de receptie gasflessen
van 10,5 kg. Een ander formaat flessen of Campinggaz zijn niet verkrijgbaar op onze camping.

U heeft het zo leuk dat u graag wat
langer wilt blijven? Ga gerust langs
bij onze receptie en vraag naar de
mogelijkheden. Een kampeerplaats
staat vanaf en tot 12.00 uur tot uw
beschikking, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt met de
receptie-medewerkers.

AFVALVERWERKING

INFORMATIE

BANKEN EN PINNEN

Op onze receptie is een groot aantal

Zowel in Doorn als in Maarn vindt u

OPENBAAR VERVOER

FIETS- EN WANDELROUTES

Voor het openbaar vervoer in onze
regio verwijzen we u naar 0900-9292
of www.9292.nl. Parkeren op ons
park kan per bungalow met 1 auto
behalve de 12 persoons- (max. 5) en 8
persoons-bungalows (max. 2). In- en
uitladen kunt u met een dagpas welke
verkrijgbaar is op de receptie.

Op de receptie staan wij u graag
te woord voor diverse wandel- en
fietsroutes, tips en allerlei andere
vragen. Ook zijn fietsen te huur, zowel
gewone als elektrische fietsen. Zie de
tarieven onder het kopje prijzen.

POST
Post wordt afgegeven op de receptie. Brieven worden neergelegd bij
het speciaal daarvoor gemaakte
posthokje naast de fietsen (naast
M, zie plattegrond), pakjes bewaren
we op de receptie en zijn af te halen
tijdens openingstijden. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketjes en tekenen ook geen
postpakketten af. Dit voor uw en onze
veiligheid. Grote pakketten mogen
niet worden afgegeven i.v.m. gebrek
aan opslagruimte.

RUST
Houdt altijd rekening met uw medegast. Wij verwachten dat er tussen
24.00 tot 07.00 uur rust op het park
heerst, met uitzondering van vooraf
door De Maarnse Berg aangekondigde evenementen.

ROKEN
In onze bungalows, sanitair en het
restaurant is roken niet toegestaan.
Gooi uw sigaretten niet op straat,
maar deponeer deze in de prullenbak om de natuur mooi en schoon te
houden.

TEKEN
Teken komen in het hele land voor,
in bos, park, hei, duinen of in de tuin.
Ze zitten in de buurt van bomen of
struiken, in hoog gras of tussen dode
bladeren. Deze kleine beestjes lijken op

spinnetjes. Ze kunnen zich vastbijten in
de huid van mensen. Van een tekenbeet
kunt u ziek worden. Controleer uw
lichaam (en kleding) op teken. Teken
kunnen zich overal vastbijten, maar
hebben voorkeur voor liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, randen van het
ondergoed. Meer informatie: www.rivm.
nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme

VEILIGHEID
Wij adviseren u geen waardevolle
voorwerpen in uw auto/accommodatie
te laten liggen. Sluit uw auto/accommodatie goed af. Vakantiepark de Maarnse
Berg aanvaardt geen aansprakelijkheid
in geval van diefstal en/of vernieling.

WASMACHINE
Wilt u een wasje doen, kan dit natuurlijk met de hand, maar we hebben in
de wasserette een 8 kg. wasmachine
en droger staan. Voor de wasmachine
kunt u op de receptie een wasmunt
kopen voor € 5,00 inclusief wasmiddel.
Voor de droger kunt u euromunten
gebruiken van € 0,50 en € 0,10.
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Kastelenroute vanaf
De rode aanwijzingen zijn bezienswaardigheden/straten/herkenningspunten.
De groene nummers zijn fietsknooppunten.
De totale lengte van de route is
34,2 km. De tijd zonder bezichtigingen
2,4 gewone fiets.
Start vanaf de Maarnse Berg en rijdt
langs de berg naar de beneden, de
parkeerplaats. Steek de Amersfoortseweg over en ga linksaf richting
Maarn. Zoek fietsaanknopingspunt 6
7 Sandenburgerlaan, 3953LP, Maarsbergen,) 4.17 km Ga rechtsaf en volg
deze weg 240 m 4.41 km
Kasteel Maarsbergen 4.41 km
Ga linksaf en volg deze weg
1.6 km 6.20 km
70 Sandenburglaan
Volg de weg 649 m 6.85 km Ga linksaf
en volg deze weg 26 m 6.87 km Ga
linksaf en volg deze weg 94 m 6.97 km
Ga linksaf en volg deze weg 231 m
Poorthuis Ruiterberg 7.20 km
Ga rechtsaf en volg deze weg 94 m
7.52 km Ga linksaf en volg deze weg
34 m 7.55 km Ga linksaf en volg deze
10

Vakantiepark Maarnse Berg
Doorn, startend bij
fietsknooppunt 6.

weg 203 m 8.65 km Ga rechtsaf en
volg deze weg 727 m 9.37 km Ga
linksaf en volg deze weg 3 m 9.38 km
8 (Buurtweg, 3941MC, Doorn,
Utrecht, Nederland)
9 (Gooyerdijk, 3941MB, Langbroek,)
10.95 km Ga linksaf en volg deze weg
934 m 11.88 km
Sandenburgerlaan 5, 3947CS, Langbroek, 11.88 km Volg de weg 12 m
11.89 km
Ga rechtsaf en volg deze weg 273 m
12.16 km Ga rechtsaf en volg deze
weg 26 m 12.19 km
Sandenburg 12.19 km
Ga linksaf en volg deze weg 273 m
12.49 km Ga rechtsaf en volg deze
weg 389 m 12.88 km Ga rechtsaf en
volg deze weg 533 m 13.41 km Ga
linksaf en volg deze weg 16 m 13.42 km
Walenburg 13.42 km Ga een scherpe
bocht linksaf en volg deze weg 526 m
13.96 km

Langbroekerdijk 48, 3947 BJ , Langbroek 13.96 km Volg de weg 871 m
14.83 km
Lunenburg 14.83 km Volg de weg
406 m 15.24 km Hindersteijn 15.24
km Volg de weg 1.1 km 16.37km
Ga rechtsaf en volg deze weg 114 m
16.49 km
Leeuwenburgh 16.49 km
Ga rechtsaf en volg deze weg 1.1 km
17.71 km Ga rechtsaf en volg deze
weg 22 m .Volg de weg 2 m
59 (Langbroekerdijk, 3972ND,
Driebergen-Rijsenburg, 17.74 km
Ga rechtsaf en volg deze weg 131 m
17.87 km
Kasteel Sterkenburg 17.87 km
Ga linksaf en volg deze weg 1.2 km
19.23 km Ga linksaf en volg deze
weg 1.3 km 20.55 km Ga linksaf en
volg deze weg 19 m 20.57 km Ga
linksaf en volg deze weg 22 m 20.59
km Driebergsestraatweg, 3941ZT,
Doorn. 20.59 km Volg de weg 160
m Boswijk 20.75 km Ga linksaf en
volg deze weg 473 m 21.87 km Houd
rechts aan en volg deze weg 83 m
21.95 km

Jachthuis Beukenrode 21.97 km
Volg de weg 223 m 22.20 km Ga
rechtsaf en volg deze weg 56 m 22.25
km
Doorn 22.25 km
Volg de weg 184 m 22.43 km Ga
linksaf en volg deze weg 1.4 km 23.83
km Ga rechtsaf en volg deze weg 126
m 23.96 km Ga rechtsaf en volg deze
weg 78 m 24.04 km
Aardenburg 24.08 km
Houd rechts aan en volg deze weg 78
m 24.20 km Ga linksaf en volg deze
weg 126 m 24.32 km Ga linksaf en
volg deze weg 323 m 24.65 km Ga
rechtsaf en volg deze weg 65 m 24.71
km Ga rechtsaf en volg deze weg 60
m 24.77 km
Berkenheuvel 24.77 km
Ga rechtsaf en volg deze weg 691 m
25.52 km Ga rechtsaf en volg deze
weg 521 m 26.04 km Ga rechtsaf en
volg deze weg 301 m 26.34 km Ga
linksaf en volg deze weg 267 m 26.61
km

Landgoed Zonheuvel 26.92 km Volg
de weg 9 m 26.93 km Ga linksaf en
volg deze weg 84 m 27.38 km
Ga rechtsaf en volg deze weg 13 m
27.39 km
Ga linksaf en volg deze weg 416
m 27.81 km Ga een scherpe bocht
rechtsaf en volg deze weg 262m
Buitenplaats Stameren 28.07 km
Ga rechtsaf en volg deze weg 162 m
28.30 km Ga rechtsaf en volg deze
weg 371 m 28.67 km Houd rechts
aan en volg deze weg 28 m 28.70 km
Houd rechts aan en volg deze weg
500 m 29.20 km Ga een scherpe
bocht rechtsaf en volg deze weg 129
m 29.32 km
Bergweg 9, 3951LH, Maarn, Utrecht,
Nederland 29.32 km
Ga linksaf en volg deze weg 261 m
29.60 km Houd rechts aan en volg
deze weg 110 m 29.71 km Ga linksaf
en volg deze weg 443 m 30.15 km
Ga een scherpe bocht linksaf en volg
deze weg 51 m 30.20 km Ga rechtsaf
en volg deze weg 163 m 30.36 km
Huize ’t Stort 30.36 km
Volg de weg 475 m 30.84 km Houd

links aan en volg deze weg 664 m
31.50 km Ga een scherpe bocht
rechtsaf en volg deze weg 325 m
31.83 km Ga rechtsaf en volg deze
weg 346 m 32.17 km
Buitenplaats De Hoogt 32.17 km
Ga linksaf en volg deze weg 325
m 32.84 km Ga een scherpe bocht
linksaf en volg deze weg 664 m 33.51
km Houd rechts aan en volg deze
weg 191 m 34.12 km Volg de weg 19
m 34.14 km Ga linksaf en volg deze
weg 51 m 34.19 km Ga linksaf en volg
deze weg 10 m Amersfoortseweg,
parkeerplaats.
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Smaakvolle
verwennerij
“Onder de
Pannen”

Bijzonder trots zijn wij op ons
restaurant “Onder de Pannen”:
een heerlijke plek om uw
vakantiegevoel te vergroten.
Wij zijn een kindvriendelijk en sfeervol à la carte restaurant met circa
70 zitplaatsen en een even zo groot
terras. Op deze prachtige plek kunt u
terecht voor koffie met iets lekkers,
een smakelijke lunch, uitgebreid borrelen of ontspannen dineren.

Nieuwsgierig geworden?

Openingsdagen en tijden:
Wij zijn 5 dagen per week
geopend van
woensdag t/m zondag.

De exacte openingstijden vindt u
op de deur. Onze keukenbrigade
kan tot 20.30 uur bestellingen
aannemen en deze voor u bereiden.

Kom eens langs om de menukaart te
bekijken en even binnen te gluren;
onze seizoensgerichte kaart biedt
herkenbare, maar ook verrassende
gerechten. Liever thuis eten? Bestel
de friet en snacks aan de bar of telefonisch vanuit uw accommodatie.

We hebben een aparte kaart voor de
jeugd met o.a. pasta, hartige en zoete
pannenkoeken en een heerlijke burger. Kinderen zullen zich binnen prima
vermaken in de aparte speelhoek en
buiten op het speeltoestel en de outdoor-bowlingbaan. Zo kunt u heerlijk
op ons terras genieten van een hapje
en drankje in de zon, om daarna mis-

schien wel gezamenlijk een spelletje
midgetgolf te spelen. Midgetgolfsticks
en toebehoren zijn aan de bar van het
restaurant te huur.
Daarnaast hebben we diverse bieren
op de tap; buiten het pils bieden we
ook altijd bieren die mee wisselen met
de seizoenen. Zeker de moeite waard

om te komen proeven! Uw keuze van
de borrelkaart maakt het moment
helemaal af.
Wij zijn 5 dagen per week geopend,
van woensdag t/m zondag.

Samen met vrienden of de gehele familie; voorlopig bent u nog wel even Onder de Pannen!

Graag tot ziens!
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Genieten
in bos of
aan het
water
WILT U OOK EEN EIGEN
CHALET OP ONS PARK?

Onze zwemplas op het Bosven terrein
is klaar! Met man en macht is er gewerkt
en we zijn dan ook zeer trots dat onze
gasten hier vanaf nu zwem- en speelplezier
aan kunnen beleven.
De zwemplas wordt op een natuurlijke wijze gereinigd door middel van
een filter van Lavasteen en planten.
Het water wordt door het filter
gestuurd en komt schoon terug in de
zwemplas. Zo is er een natuurlijke
zwemplas ontstaan en zijn er geen
chemische middelen nodig wat natuurlijk veel vriendelijker is voor voor
mens en natuur.
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NIEUWE CHALETS
Op de kavels rond het water staan al
een aantal nieuwe chalets van trotse
eigenaren. Indien u ook droomt van
een eigen chalet aan het water, dan zijn
er nog een aantal kavels beschikbaar.
Ook u kunt genieten van de rust en
ruimte op het park en de nieuw aangelegde zwemvijver.

RECREATIEBUNGALOWS
Wij hebben met enige regelmaat
recreatiebungalows in het bosgedeelte
te koop staan. U kunt deze vinden
op onze website, facebook, of op het
infobord naast de receptie.

Wij helpen u bij de aankoop maar
kunnen ook behulpzaam zijn bij de
verkoop van uw recreatiebungalow
of chalet.

U kunt altijd via de receptie een vrijblijvende afspraak maken voor meer
informatie over de mogelijkheden.

Bel de receptie 0343 441284 of mail naar info@maarnseberg.nl
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Voor de kids!
OOK DIT JAAR HEBBEN
WE WEER EEN FOTOWEDSTRIJD.

TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIE HEBBEN WIJ EEN
ANIMATIEPROGRAMMA

Heeft u een leuke foto op ons park gemaakt tijdens uw vakantie, die echt te
leuk is? Deel ‘m met ons en misschien
wint u een gratis vakantie in een
bungalow, chalet of kampeervakantie.
Bent u een vaste gast?
Dan kunt u een diner voor 4 personen
winnen in ons restaurant. Mail de foto
naar info@maarnseberg.nl of stuur in
via Wetransfer.

Een overzicht kunt u halen bij de
receptie en hangt in alle sanitair
gebouwen. Vraag er gerust naar.

VOOR DE KINDEREN EEN
LEUKE KLEURPLAAT
Kleur jij hem in? Lever hem
daarna in bij de receptie
en je ontvangt een ijsje
of een zakje chips. Wij hangen
ze op voor je.
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Wat is er te doen?
• Voor diverse wandel- en
fietsroutes kunt u de receptie vragen om de mogelijkheden.
• Fietsverhuur en skelterverhuur
is mogelijk, kijkt u op blz. 5 van dit
magazine voor prijzen.
• Op ons terrein is een grote speeltuin te vinden en langs het Bosven
staan diverse speeltoestellen
• We hebben een midgetgolfbaan
op de camping, sticks en balletjes
te huur via ons restaurant of via de
receptie.
• Jeu de Boule. Op onze camping
hebben we een speciale Jeu de
Boele plaats. Cock Zandvliet, die
staat op plaats 141 organiseert
diverse malen per jaar toernooien.
Deze worden aangekondigd en
kunt u vinden op het animatieprogramma en op de aankondigingen in
de sanitair gebouwen.

WEEKMARKTEN
IN DE OMGEVING:
Dinsdag:
Maarn Raadhuisplein 9-12 uur
Leusden Biezenkamp 8.30-13 uur
Woensdag:
Vredenburg markt Utrecht 10-17 uur
Wijk bij Duurstede De Markt 9-12 uur
Donderdag:
Maarssen Dorp 9-13 uur
Doorn Kampweg 9-13 uur
Zeist Emmaplein 8.30-16.30 uur
Vrijdag:
Leersum Scherpenzeelseweg
8.30-12.30 uur
Zaterdag:
Zeist Emmaplein 8.30-16.30

IN DE NABIJE OMGEVING:
• Musea: Huis Doorn, Nationaal
Militair Museum in Soest*, Spoorwegmuseum in Utrecht, Slot Zeist,
Kasteel Amerongen (zie ook de
kastelenroute) Cavaleriemuseum in
Amersfoort,
• Kinderactiviteiten: Pyramide van
Austerlitz, Rosarium doorn, Ouwehandsdierenpark, Dierenpark
Amersfoort*

• Natuuractiviteiten: Kanoën op
de Grebbelinie, Mountainbiken
• Steden: Amerongen, Wijk bij
Duurstede, Amersfoort, Utrecht
• Natuur: Gimborn Aboretum in
Doorn, Rosarium in Doorn,
Amerongse Bos, Lange Duinen,
Grebbeberg in Rhenen, Grebbelinie
in Leersum
• Zandsculpturenfestival in
Garderen*
*Voor deze activiteiten hebben we
kaarten met korting te verkrijgen op
de receptie. Vraag ernaar!

Belangrijke
telefoonnummers:

NOODNUMMER: 112
Is er een hulpdienst onderweg, belt
u dan alstublieft de receptie. Kies
optie 2 en blijf aan de lijn. Vertel ons
wat er aan de hand is zodat wij direct
toegang kunnen verlenen aan de
hulpdienst. U kunt ook terecht bij de
intercom van de receptie. Ook hier
krijgt u een medewerker aan de lijn.
Politie: 0900 - 8844
Receptie: 0343 - 441 284
Restaurant “Onder de Pannen”:
0343 - 441 297
Huisarts: 0343 - 441 678
(Raadhuislaan 3, Maarn)
(ma. – vr. 8-17 uur)
Huisartsenpost: 088 130 96 10
Prof. Lorentzlaan 76, Zeist of
0900 – 4301430
U kunt na sluitingstijd verwezen
worden naar Utrecht:
Spoedpost huisartsen Stad Utrecht
Burgemeester Fockema
Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
Tandarts: 0343 – 413 336 (Praktijk
Linthorst, Dorpsstraat 27, Doorn)
Is er een hulpdienst onderweg, belt
u dan alstublieft de receptie, kies
optie 2 en blijf aan de lijn, vertel ons
wat er aan de hand is zodat wij direct
toegang kunnen verlenen aan de
hulpdienst. U kunt ook terecht bij de
intercom van de receptie. Ook hier
krijgt u een medewerker aan de lijn.
Taxi :Taxi Strato 030-2451162 ook
voor nachtvervoer
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*Bij inlevering van deze coupon krijgt
u bij een SAMSAM menu vanaf 4
personen de 4e persoon gratis.
Voor de lunch hebben wij een uitgebreide kaart met verschillende gerechten. En elke week wat passends buiten de
kaart om.
Voor het diner hebben wij een uniek SAMSAM concept!
U kunt bij ons verrassend lekker eten voor een betaalbare
prijs. SAMSAM betekent het eten van halve gerechten
voor halve prijzen. Zo bieden wij u de mogelijkheid om
meerdere gerechten van onze kaart te proeven.
Kiest u voor het SAMSAM menu dan betaald u € 26,50
p.p. U heeft dan de keuze uit 5 SAMSAM gerechten, 2 x
voorgerecht, 2 x hoofdgerecht en 1 x nagerecht.

*Bent u jarig? Kom gezellig gratis
dineren met 3 betalende verjaardagsgasten. Het inleveren kan binnen een
week van uw verjaardag.
* inleveren kan van ma t/m do

Wij zoeken enthousiaste medewerkers
voor in de bediening.
Mail je sollicitatie en motivatie brief
naar: info@gasterijdekluis.nl

• Plein 1923, 24 • 3941ER Doorn • T: 0343-410057 • info@gasterijdekluis.nl • www.gasterijdekluis.nl

• Onderhoud, aanleg en reparatie CV
• Loodgieterswerkzaamheden
• Onderhoudsabonnementen

TEL. 0343 - 421 066
www.cv-ketel.info

KOM OOK ZWEMMEN
BIJ LACO SPORTCENTRUM
UTRECHTSE HEUVELRUG!
Kom een duik nemen in ons grote binnenbad (>700m2) of
wat dacht je van het buitenbad (>1000m2). Plons lekker in het
recreatiebad met speeltoestellen en het peuterbad, of speel
jij op de air-trampoline? Kom heerlijk tot rust in de whirlpool,
de sauna, het stoombad of op de grote ligweide.
Je bent van harte welkom!
LACO SPORTCENTRUM UTRECHTSE HEUVELRUG
Schellingerlaan 20 | 3971 BX Driebergen
0343 51 67 22 | utrechtseheuvelrug@laco.eu

