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Jachthaven
Sinds 1980 is Jachthaven De Eemhof bekend als thuisha-
ven bij ligplaatshouders en een vaardoel voor passanten. 
Gelegen aan het 1200 ha grote Eemmeer, midden in het 
Randmerengebied van Nederland, heeft de jachthaven 
een open verbinding met het IJsselmeer. De ligging op 
het zuiden, de moderne voorzieningen en de beschik-
baarheid van de faciliteiten van Center Parcs De Eemhof 
dragen er aan bij dat u zich hier uit en thuis voelt.

Marina Resort
Dit jaar is de start van een nieuw tijdperk. Met de aanleg 
van een tweede havenkom, omsloten door nieuw te 
bouwen recreatieappartementen, krijgt het geheel de 
uitstraling van een mediterrane havenplaats. De geheel 
nieuwe faciliteiten krijgen hun plaats tussen de be-
staande en de nieuwe haven. Een nieuw restaurant met 
aansluitend luxe boardrooms en plenaire zaal voor BtoB. 
De combinatie met watersport is uniek. Eerst vergaderen 
en daarna lekker ontspannen op het water. Op de grote 
boulevard komen het havenkantoor en de luxe sanitaire 
voorzieningen voor de beide jachthavens. In 2011 moet 
het resort zijn afgerond.

Ligplaatsen
De nieuwe havenkom wordt op hoog niveau ingericht. 
Een gevarieerd aanbod van ligplaatsen met ruime boxen 
en aanmeerplaatsen waar grotere jachten langszij kun-
nen afmeren. Alle voorzieningen worden in de steigers 

geïntegreerd. Uniek daarbij is een aansluitpunt om de 
vuilwatertank te legen. Op onze website kunt u zich vrij-
blijvend aanmelden. Vermeld bij opmerkingen “Nieuwe 
havenkom”.

Vakantie aan het water
Vakantie in de recreatieappartementen wordt een 
ervaring. Marina Resort De Eemhof biedt een scala van 
mogelijkheden om u echt uit en thuis te voelen! Flaneren 
op de boulevard met terrassen aan de haven. Aan de 
overkant een breed strand waar het watersportcenter 
is gevestigd in het strandpaviljoen. Hier worden motor-
sloepen, zeilboten, kano’s en surfmaterialen verhuurd. 
Met een van onze watersportcursussen kunt u volop 
meedoen aan de watersport. Wat dacht u van een lesje 
wakeboarden? De appartementen worden via Center 
Parcs aangeboden.

Business Events
Presenteer uw bedrijf of product eens op een unieke 
manier. Het recept van Marina Resort De Eemhof is de 
basis voor succes. Ligging aan het water in mediterrane 
sfeer, culinaire hoogstandjes uit ons restaurant, luxe 
boardrooms en zaal, activiteiten op en rond het water, 
aanmeren met een rondvaartboot alles is mogelijk. Ook 
uw familiefeest of bruiloft verzorgen wij met overgave.

Kijk op www.jachthaven-eemhof.nl voor meer informatie. 

Marina Resort De Eemhof
waypoint voor

landrotten en waterratten


