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Ontdek je eigen horizon  
op Goeree-Overflakkee

Welkom op jouw 
vakantieadres!

Welkom op Goeree-Overflakkee! Het kan bijna niet anders dan 
dat het vakantiegevoel je bekruipt. Het omarmt je als je over het 
water tuurt zodra je het eiland oprijdt. We kunnen je verzekeren 
dat dit gevoel je niet meer loslaat zolang je hier bent. Dat weten 
wij als geen ander.

Wat leuk dat je er bent! 
Kamperen middenin de natuur. 
Op steenworp afstand van de 
zee. Waar je eindeloos van je af 
kunt kijken. Temidden van leuke 
dorpjes vol gezelligheid. Geniet 
van je verblijf op Vakantiepark 
Goeree-Overflakkee! 

Goeree-Overflakkee is een duurzaam en 
avontuurlijk eiland dat midden in de Zuid-
Hollandse Delta ligt. En daar zijn we trots op. 
Nergens in Nederland vind je een plek met zoveel 
kilometers strand, ongerepte natuur en cultureel 
erfgoed, zo dicht bij elkaar. Een plek waar het 
ene uitzicht zo naadloos overvloeit in het andere. 
“Lekker een bee-ie van je of kiekke”, zeggen we 
hier.

Op het eiland genieten en recreëren wij op en om 
het water. We trotseren de elementen, maar altijd 
bewust en met respect. Door onze omgeving te 
koesteren en hard te werken aan de toekomst. 
Zodat wat we doorgeven aan de volgende 
generaties nog mooier is dan wat we al hebben. 

Het park
Ruimte, dat is wat we bieden. Ruimte om te 
relaxen, maar ook ruimte om te bewegen. Onze 
kampeerplaatsen en accommodaties zijn ruim 
opgezet en voorzien van veel groen. Hierdoor kun 
je met je hele gezelschap comfortabel genieten 
van de vakantie en geniet je ook van de privacy. 
Ons park ligt te midden van het fietsroutenetwerk 
en op loopafstand van het strand; jouw ideale 
uitvalsbasis voor een veelzijdig verblijf.

Wij als ‘locals’ doen er alles aan om van ons 
‘thuis’ te kunnen blijven genieten. We zijn daarom 
ook erg blij dat we deze plek met jou kunnen 
delen!

Doe maar of je thuis bent! 
We vinden het belangrijk dat je hier een fijne 
tijd hebt. Hoe je deze inricht, moet je natuurlijk 
helemaal zelf weten. Maar we helpen je graag 
met een beetje inspiratie. Zo ben je alvast lekker 
op weg! 

Ga erop uit en verken de mogelijkheden die dit 
mooie eiland te bieden heeft. Ontdek je eigen 
horizon op Goeree-Overflakkee!

Plattegrond
De plattegrond van het park staat bij de 
ingang naast de receptie
 
Parkeren
Bij elke accommodatie is er ruimte voor 
maximaal 1 voertuig. Op het vakantiepark 
zijn twee algemene parkeerplaatsen. 
Parkeren is gratis.
 
Uitchecken
Uitchecken voor 11:00 uur. 
 
Voorzieningen
Op het park zijn drie verschillende gebouwen 
met douche- en toiletvoorzieningen met 
wasserette aanwezig.

Faciliteiten
Speeltuin, zwembad, supermarkt & 
restaurant
 
Openingstijden receptie
Ma-Za  08:30 - 17:00
Zo  09:00 - 17:00 

Praktische informatie

De omgeving
Goeree-Overflakkee heeft een unieke ligging. 
Dichtbij de randstad, maar ver genoeg om uit de 
drukte te ontsnappen. Uitgestrekte polders en 
een eindeloze kustlijn maken dat we uitblinken 
in vergezichten. Nergens in Nederland is 
het mogelijk om op zoveel plekken van een 
ongestoord uitzicht te genieten. Trek erop uit  en 
ervaar het zelf!

HIER KOMT 
JOUW LOGO

PERSONALISEER 
DEZE PAGINA MET 
INFORMATIE OVER 
JOUW ACCOMODATIE

SAMEN INTRODUCEREN WE 
GOEREE-OVERFLAKKEE ALS 
EEN ECHT MERK



HARINGVLIET

VOLKERAK

Tiengemeten

KRAMMER

GREVELINGENMEER

Scharrendĳke

NOORDZEE

Brouwershaven

Willemstad

Hellevoetsluis

Stellendam

Melissant

Goedereede

Ouddorp

Dirksland

Hekelingen

Nieuwe-Tonge

N215

Sommelsdĳk Middelharnis

Oude-Tonge
Achthuizen

De Bommel

Stad aan ‘t Haringvliet

Ooltgensplaat

Battenoord

Stippen op de horizon

Natuur

Shoppen

1  Bunkers De Punt
2  Faunapark Flakkee
3  De Mèkkerstee
4  Menheerse Werf
5  RTM-museum
6  Torenmuseum
7  Streekmuseum Goeree-Overflakkee
8  Vogelobservatorium Tij
9  Speeltuinen
10  Zeehondenopvang A Seal
11  Golfbaan Catharinenburg

A  Kwade Hoek
B  Slikken van Flakkee
C  Tiengemeten
D  Hellegatsplaten
E  De Vliegers

M  Middelharnis 
O  Ouddorp

Zie achterzijde
voor contactgegevens

Wat ga jij vandaag 
ontdekken?
Onze mooiste plekjes zijn goed verstopt. Niet expres, maar dat 
kwam zo uit. Vanaf de weg heb je geen idee. Pas als je de gebaande 
paden verlaat gaat er een wereld voor je open. Een wereld van 
tijdmachines op stoom, harige savannebewoners en levensgrote 
eieren. Maar ‘gewoon’ een terrasje pakken of even winkelen kan 
natuurlijk ook. Op dit kaartje staan in ieder geval al een aantal stipjes 
aan de horizon om te ontdekken. 
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GEEN UITGESTIPPELDE 
ROUTE, MAAR GENOEG 
INFORMATIE OM OP 
ONTDEKKINGSTOCHT 
TE GAAN



Praktisch om de hoek
Goeree-Overflakkee is een eiland vol leuke ontdekkingen! Een aantal waar je 
wellicht vooraf naar uitgekeken hebt en een aantal die je achteraf misschien 
nooit bedacht had. Waar je ook naartoe gaat en wat je ook gaat doen, je zal 
aan het einde van de dag altijd terugkeren naar je vakantieadres. Dan is het 
een fijn idee dat je weet wat er in de buurt te halen is. Lekker praktisch en 
lekker dichtbij!

Uit eten of snelle hap? 
Vakantie is een feestje. Ga daarom lekker 
uit eten bij één van de lokale restaurants. 
Grote kans dat je hier iets kan bestellen 
dat lokaal gevangen of verbouwd is. Niet 
uitgebreid tafelen en geen zin om zelf te 
koken? Haal lekker een frietje of een pizza. 
steunlokalehoreca.nl

De eerste boodschappen 
De voorbereidingen voor een vakantie 
kunnen stressvol zijn. Niet zo gek dus dat 
je niet aan alles gedacht hebt. Geeft niks, 
want we hebben winkels genoeg! Ontdek 
wat er te koop is op Goeree-Overflakkee. 
eilandshoppen.nl 

Wat ga jij doen?
Wil je naar het strand om uit te 
waaien of lekker een avondje naar het 
theater? Of ga jij het water op om de 
elementen te trotseren of zoek je juist 
de rust van een museum? Grote kans 
dat jij vindt wat je zoekt op Goeree-
Overflakkee? Ontdek wat jij gaat doen 
op blauwestapper.nl  

In natuurgebied ‘Scheelhoek’ 
vind je een heel bijzondere 
vogelkijkplek. Het heeft de vorm 
van een ei van de grote stern. 
De bijzondere architectuur heeft 
al verschillende prijzen in de 
wacht gesleept! Je hebt hier een 
fantastisch uitzicht op de unieke 
deltanatuur van het Haringvliet..

Alleen voor 
geluksvogels

De must-do’s voor  
iedere eilandbezoeker

Alarmnummer
112

Kustwacht
0900 0111

Huisartsenpost
0187 480447

Dierenambulance
0900 - 112 0000

natuur
mens

   Ga met een huifkar 
over de Slikken

   Slenter door de 
Duinen van Goeree  

 Zie de Zeearend bij   
 de Hellegatsplaten

MUST-
DO LIST

cultuur
snuiver

 Reis terug in de tijd
 met de tram

   Ontdek WOII met de 
bunkerroute

 Gooi eens een lijntje  
 uit in de Visafslag

MUST-
DO LIST

thrill
seeker

   Leer surfen op de 
Brouwersdam

 Verken het eiland  
 met de MTB

 Ga RIB-varen op het  
 Haringvliet

MUST-
DO LIST

KUNNEN JOUW GASTEN 
TIJDENS HUN VERBLIJF 
NIET ALLES AFVINKEN? 
EEN GOEDE REDEN OM 
WEER TERUG TE KOMEN!

OMDAT JE OP VAKANTIE 
NOU EENMAAL NIET ALLES 
OP DE BONNEFOOI KAN 
DOEN



Bosweg 2, Ouddorp
T. 0187 - 68 17 89
vvv@eilandmarketing.com

Openingstijden 9.30 tot 17.30 uur

April t/m september: 
maandag t/m zaterdag

Oktober t/m maart: 
maandag + woensdag t/m zaterdag

Kom langs in 't Blae uwe Huus en 
ontdek de interactieve eilandtafel. Alles 
wat je wilt weten over ons prachtige 
eiland vind je hier!

VVV Inspiratiepunt 
Goeree-Overflakkee

Deel jouw horizon en win!
Heb jij jouw horizon gevonden op Goeree-Overflakkee? Dat 

vinden we leuk! Deel hem met ons zodat wij hem kunnen delen 
met al onze fans. Daarbij maak je kans op een een schitterende 

print van jouw horizon.
 

#ontdekjeeigenhorizon


