
Op Residence de Eese: 
 

VOELT IEDEREEN ZICH  
DE KONING TE RIJK 

VOOR DE LEUKSTE VAKANTIES 

CAMPING EN BUNGALOWS 
REGIO GIETHOORN EN WEERRIBBEN WIEDEN 

 



De Koning te Rijk    

Betaalbaar &  

dichterbij dan u denkt! 

Residence de Eese 

Bultweg 25 

8346KB De Bult 

0521-513736 (centraal tel nr) 

www.residencedeeese.nl 

info@residencedeeese.nl 

Nationaal park  

Weerribben-Wieden 

Residence de Eese & 

 Restaurant Heerlijkheid 

Hotel Giethoorn 

Petit Restaurant Giethoorn  

Mooi Oldemarkt 



De Koning te Rijk! 

Alles wat met vakantie te maken heeft! Overnachten, varen in Giethoorn, kegelen in Olde-

markt of genieten in de drie restaurants. Lees snel verder! 

Het gezelligste vakantie park van Overijssel beschikt over accommodaties van 12 t/m 28 per-

sonen! De groepsaccommodatie Mooi Oldemarkt beschikt over verschillende accommodaties 

van 28 t/m 115 personen! 

Residence de Eese 

Vakantie park Residence de Eese is gevestigd in De Bult en deel van het voormalige Heerlijk-

heid de Eese. Het park bied een ruime verscheidenheid aan kampeerplaatsen, camper plaat-

sen, privé sanitair, chalets en groepsaccommodaties. 

Op het vakantie park kan u genieten van vele faciliteiten zoals het gezellige restaurant Heer-

lijkheid met o.a. een broodjes service en diverse arrangementen, kijkt u op de website 

www.restaurantheerlijkheid.nl voor gedetailleerde informatie. Daarnaast kunt u uw familie, 

vrienden of collega`s uitdagen voor een tennis-, voetbal–, panne- , pingpong-, of basketbal-

toernooi! De kinderen kunnen zich eindeloos vermaken op de vele speeltoestellen en in de 

speelweides. In de vakantie seizoenen en weekenden staat er een animatieteam paraat dat 

diverse activiteiten organiseert. U kunt er ook voor kiezen om met uw familie te genieten in 

ons verwarmde openlucht zwembad. Of krijg een kus van één van onze alpaca's  in de dieren-

weides. 

Mooi Oldemarkt 

Een gezellig restaurant ideaal voor families en grote groepen. Hier kunt u ook de gezelligste 

kegelbaan van Oldemarkt afhuren voor fantastische kegel & karaoke feesten!       

Heerlijke Uitjes  

100 Uitjes: Wilt u graag iets ondernemen met uw familie, gezin of vrienden groep maar weet u 

nog niet precies wat? Kijk dan op www.heerlijke-uitjes.nl. Heerlijke Uitjes is een onderdeel van 

de Koning te Rijk familie en organiseert de leukste uitjes in de driehoek Giethoorn, Oldemarkt 

& De Bult. De mooiste omgeving van het Noorden! Ga bijvoorbeeld varen in Giethoorn, kege-

len op de Oud Hollandse Kegelbaan in Mooi Oldemarkt of het bos ontdekken met de GPS in 

De Bult! 



DE OMGEVING 

De omgeving is uitgevonden voor wandelaars, fietsers en waterliefhebbers. Om het park 

treft u de natuurgebieden ‘De Woldberg’ en ‘De Eese’ aan, u wandelt rechtstreeks deze ge-

bieden in. Daarnaast bevindt het park zich midden tussen drie zeer populaire Nationale par-

ken zoals: de Weerribben-Wieden (waterrijk), het Dwingelderveld (heide en bossen), het 

Drents Friese Wold (bossen, heide en veen). Verder is er nog het hunebed-rijke Havelte, het 

pittoreske Giethoorn en oude dorpen en stadjes zoals Steenwijk, Meppel, Vledder, Vollenho-

ve, Blokzijl, Appelscha, Dwingeloo, Havelte, Akkrum en Zwartsluis.   

Beleef 100 BEZIENSWAARDIGHEDEN  

Rondvaart door Giethoorn en of omgeving 

Giethoorn en Weerribben-Wieden ontdekken 

met “eigen” fluisterbootje of fiets 

Historisch Blokzijl 

De charmes van Vledder 

Orchideeënhoeve Luttelgeest 

Dierenpark Taman Indonesia 

Museum vd “Valse kunst” Vledder 

Zwemparadijs ‘De Waterwyck’ 

Spokeplas in Noordwolde 



Kampeerplaats - Standaard 

Kampeerplaats - Privé sanitair 

Chalet New Castle - 4 personen 

Chalet Bellevue - 4 personen 

Kampeerplaats - Comfort 

Kampeerplaats - Seizoensplekken 

 

Chalet Rialto - 4 personen 

 

Chalet Eikenhorst - 6 personen 

Chalet Havikshorst - 4 personen 

Chalet Drakensteyn- 4 personen 

Chalet  Soestdijk– 6 personen 

Chalet  Vijverzicht – 6 personen 



HERTENWEI I COMFORTPLEKKEN 



CAMPING                                                                                                                                                                           

Kamperen op ‘Residence de Eese’ kan het hele jaar door. Een vakantie, een seizoen of een heel jaar. 
De mogelijkheden zijn ongekend! Voor onze kampeergasten hebben wij verschillende soorten kam-
peerplaatsen. Een aantal plaatsen zijn voorzien van extra privacy. Deze zonnige velden zijn omgrensd 
door een mooie haag. Er kan gekozen worden voor één van de comfortabele            kampeerplekken, 
waar u de beschikking heeft over uw eigen aansluitingen voor water,             elektra en CAI. Ook 
kunt u voor extra luxe kiezen en beschikken over een plaats met privé sanitair. 

CAMPERS                                                                                                                                                                          
Er zijn een aantal plaatsen speciaal ingericht voor campers. Enkele van deze plaatsen zijn uitgerust 
met betontegels om zo de zwaarste campers probleemloos te kunnen plaatsen. U heeft direct naast 
de camper de beschikking over alle benodigde aansluitingen.           

SEIZOENSPLAATSEN 

U bent op onze camping van harte welkom voor uw verblijf tijdens het gehele voor-, hoog– en   na-
seizoen. Voor meer informatie over de seizoensplaatsen, kunt u contact opnemen met de receptie of 
mail naar info@residencedeeese.nl 

WINTERKAMPEREN 

Wilt u in de winter ook genieten van het camping gevoel? Dit kan bij ‘Residence De Eese’. Een aantal 
kampeervelden zijn winterhard gemaakt, dus wij verwelkomen u ook graag in het winterseizoen. 

CAMPING CARD ACSI 

Onze camping is aangesloten bij Camping Card ACSI. Dit betekend dat u met uw CC card ook bij ons 
terecht kunt. Met de ACSI kaart kunt u in het laagseizoen kamperen tegen een voordelig tarief. Tij-
dens de vakantieperiodes en feestdagen hanteren wij het reguliere tarief. Wilt u meer weten over de 
ACSI kaart? Kijk dan snel op www.campingcard.nl. 

HOGE ONDERSCHEIDINGEN 

‘Residence de Eese’ is voor haar eersteklas voorzieningen meerdere keren onderscheiden. We hebben 
de Gouden Milieubarometer toegekend gekregen vanwege onze milieuvriendelijke maatregelen en 
zijn uitgeroepen tot 4 sterren camping door de Duitse ADAC. 

Standaard plaats 

 

Ruime kampeerplaats 

Oppervlakte minimaal 80m2 

8 ampère stroomvoorziening  

 

 

CAI aansluiting tegen betaling 

 

Waterpunt binnen een straal van 
10m bij uw plek  

 

Afwateringssysteem d.m.v. drains 

 

Inclusief douchen & Wifi 

 

Laagseizoen: € 19,00 

Hoogseizoen: € 22,50 

 

Prijs 2019 

Comfort plaats XL 

 

Ruime kampeerplaats 

Oppervlakte minimaal 100m2 

V.a. 8 ampère stroomvoorziening 

Ampère verhoging tegen betaling 

 

CAI aansluiting inclusief 

 

Voorzien van comfortpaal met 
water, afvoer, CAI & elektra 

 

Afwateringssysteem d.m.v. drains 

 

Inclusief douchen & Wifi 

 

Laagseizoen: € 20,75 

Hoogseizoen: € 25,50 

 

Prijs 2019 

Comfortplek met  

Privé sanitair 

Ruime kampeerplaats 

Oppervlakte minimaal 100m2 

V.a. 8 ampère stroomvoorziening 

Ampère verhoging tegen betaling 

 

CAI aansluiting inclusief 

 

Voorzien van comfortpaal met 
water, afvoer, CAI en elektra 

 

Afwateringssysteem d.m.v. drains 

 

Inclusief douchen & Wifi 

 

Laagseizoen: € 28,00 per nacht 

Hoogseizoen: € 35,00 per nacht 

 

Prijs 2019 

*Genoemde prijzen zijn per nacht incl. 2 personen en excl. verplichte bijkomende kosten als       

toeristenbelasting, milieubelasting en reserveringskosten. (Extra persoon € 4,50 p.p.p.n. excl. toe-

risten belasting en milieu heffing) 



HOENDERHOF SEIZOENSPLEKKEN 



SEIZOENSPLAATSEN 

Hierbij maken wij onderscheid tussen voorseizoen van 1 april tot 1 juni, een verkort seizoen van 1 

juni tot 1 oktober, het hele seizoen van 1 april tot 1 oktober, het winterseizoen van 1 oktober tot 28 

maart en het hele jaar rond.  

De seizoen plaatsen hebben een oppervlakte van circa 80m2 en beschikken over veel privacy. U kunt 

tijdens uw verblijf gebruik maken van een 8 ampère stroomaansluiting, en daarnaast kunt u tegen 

bijbetaling gebruik maken van het CAI netwerk.  Op de kampeerplaatsen staan diverse speeltoestel-

len voor kinderen en ook het zwembad bevindt zich op zeer korte afstand. Op circa 20 meter bevin-

den zich de sportvelden, waar u met elkaar gezellig een spelletje kunt tennissen, of beachvolleybal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 

“De seizoen plaatsen zijn erg populair dus reserveer snel!” 



BELLEVUE 4 PERSONEN 

De Bellevues zijn direct gelegen aan de grote bosvij-

ver. In de zomer kunt u genieten van de gezellig 

snaterende eendjes die vrolijk ronddobberen in de 

prachtige vijver. De bungalows zijn gelegen op één 

van de mooiste locaties op het park en zijn voorzien 

van alle luxe die u zich kunt wensen tijdens uw     

vakantie.  

In de compleet ingerichte keuken kunt u prima uit 

de voeten voor een heerlijke maaltijd. Het terras, 

eveneens met uitzicht op de bosvijver, is zonnig en 

ruim en voorzien van terrasmeubilair.  

Geschikt voor maximaal 4 volwassenen. 

Let op: In slechts enkele bungalows zijn huisdieren 

toegestaan. Bel met de receptie voor meer informa-

tie. 

 2 Tweepersoons slaapkamers 

 Luxe badkamer met design 

radiator 

 Geheel voorzien van C.V. 

 Gelegen aan de bosvijver 

 Rookvrij 

 Huisdier op aanvraag 



Kenmerken: 

Twee persoons masterbedroom (Eén persoons boxspings) 

Twee persoons slaapkamer (Eén persoons boxspings) 

Compleet ingerichte keuken met combi-magnetron, vaatwasser en koelkast met vriesvak. 

TV (flatscreen) 

 



HAVIKSHORST 4 PERSONEN 

De luxe Havikshorst is van een Nederlandse ontwerper     

geheel gericht op comfort. Mooi gelegen aan de vijver geniet 

u van een mooi uitzicht met de eendjes. Deze chalet is      

geschikt voor maximaal 4 personen. 

U beschikt tijdens uw verblijf over een  flatscreen TV, een 

moderne keuken compleet met inventaris met o.a. een   

combimagnetron, koelkast met vriesvak, 4 pits kookplaat, 

vaatwasser etc. 

In de (2) slaapkamers staan heerlijke boxspring bedden voor 

vier volwassenen, de master bedroom heeft een grote   

hanglegkast. 

De badkamer is uitgerust met een luxe tweepersoons douche 

ruimte. 

De woonkamer heeft panoramische raampartijen die bijna de 

gehele voorpui beslaan. Uw eigen vijverterras is voorzien 

van terrasmeubilair. De accommodaties zijn op loopafstand 

van het verwarmde buitenzwembad (einde april tm einde 

september) en de gezellige horecagelegenheden. (snackbar, 

theater, terrassen, restaurant en cafe) 

Let op: In enkele bungalows zijn huisdieren niet toegestaan. 

Bel met de receptie voor meer informatie.    

 2 Tweepersoons slaapkamers 

 Luxe badkamer met tweeper-

soons douche ruimte 

 Geheel voorzien van C.V. 

 Gelegen aan de bosvijver 

 Rookvrij 

 Huisdier in overleg 



Kenmerken: 

Compleet ingerichte keuken met combi-magnetron, vaatwasser en koelkast met vriesvak 

TV (flat screen) 

De slaapkamers zijn voorzien van eenpersoons boxsprings 

Badkamer met douche, toilet, luxe badmeubel en designradiator 



 2 Tweepersoons slaapkamers 

 Luxe badkamer met designradiator 

 Geheel voorzien van C.V. 

 Gelegen aan de bosvijver 

 Rookvrij 

 Huisdiervrij 

De New Castle is een splinternieuwe bungalow,     

gelegen op één van de mooiste locaties op het 

park. De bungalow beschikt over een prachtige  

veranda en een heerlijk terras, waar u uitkijkt over 

de grote bosvijver. Hier zwemmen de eendjes in de 

zomer naar hartenlust rond. 

 

U beschikt tijdens uw verblijf over een volledig in-

gerichte keuken, met combimagnetron, vaatwasser 

en een koelkast (met vriesvakje). Kortom, van alle      

gemakken voorzien!  

 

Deze bungalow is geschikt voor max. 4 personen. 

 

In deze bungalow zijn huisdieren niet toegestaan. 

NEW CASTLE 4 PERSONEN 



Kenmerken: 

Compleet ingerichte keuken met combi-magnetron, vaatwasser en koelkast met vriesvak,          

TV (flat screen)                                                                                                                       

De slaapkamers zijn voorzien van eenpersoons boxsprings                                                    

Badkamer met douche, toilet, luxe badmeubel en designradiator 



DRAKENSTEYN 4 PERSONEN 

Wilt u onthaasten in een omgeving die geken-

merkt wordt door rust en ruimte? Bungalow 

Drakensteyn bied u deze mogelijkheid. 

Deze unieke bungalow is modern ingericht,   

bijzonder kenmerk van het ontwerp is dat de 

woonkamer in het midden is geplaatst met aan 

de buitenzijden de slaapkamers.                   

De bungalow beschikt over een volledig              

ingerichte keuken met vaatwasser, combimag-

netron en een koelkast (met vriesvakje) en een 

moderne badkamer.  

Bungalow Drakensteyn beschikt ook over een 

eigen tuin, terras met tuinmeubilair en is rustig 

gelegen aan de buitenrand van het park op 

loopafstand van de bosvijver en de horeca   

accommodaties en het verwarmde              

buitenzwembad. 

 

 

 2 tweepersoons slaapkamers 

 Luxe badkamer met designradiator 

 Geheel voorzien van C.V. 

 Gelegen aan de bosvijver 

 Rookvrij 

 Huisdierenvrij 



Kenmerken: 

Compleet ingerichte keuken met combi-magnetron, vaatwasser en koelkast 

met vriesvak, TV (flat screen)                                                                  

Tweepersoons masterbedroom, 1 Tweepersoons slaapkamer 

De slaapkamers zijn voorzien van eenpersoons boxsprings                     

Badkamer met douche, toilet, luxe badmeubel en designradiator 



RIALTO 4 PERSONEN 

Dit zeer ruime en voor het oog een prachtig chalet bied 

plaats aan 4 personen met een vrij royale tuin met uit-

zicht op de vijver, de inrichting is gezellig en modern 

met de juiste kleuren, de huiskamer is voorzien van 

dubbele deuren naar het terras met een buitenset. 

Bijzonder is dat het chalet zich kenmerkt door zijn gro-

te raampartij, schuine vorm waardoor er veel lichtinval 

is en een ruimtelijk gevoel geeft. 

De chalet ligt op loopafstand van het zwembad, de 

speeltuinen, snackbar, restaurant en het theater. de 

sportvelden en tennisbaan liggen iets verder alsmede 

de sportieve bosbaan. 

  

U heeft tijdens uw vakantie de beschikking over een 

mooie, volledig ingerichte keuken met vaatwasser, 

combimagnetron, en koelkast (met vriesvak). De bad-

kamer is voorzien van een douche,luxe wastafelmeubel 

en toilet. In de master bedroom bevindt zich een twee 

persoons boxspring bed en een praktische hang leg-

kast. In de tweede slaapkamer bevinden zich 2 enkele 

boxspring bedden. 

  

Het is een mooi aan de vijver gelegen bungalow waar u 

kunt genieten van de natuur. Hier voelt u zich “Koning 

te rijk” !  

 

 2 tweepersoons slaapkamers 

 Luxe badkamer met designradiator 

 Geheel voorzien van C.V. 

 Gelegen aan de bosvijver 

 Rookvrij 

 Huisdierenvrij 



Kenmerken: 

Compleet ingerichte keuken met combi-magnetron, vaatwasser en koelkast 

met vriesvak, TV (flat screen)                                                                  

Tweepersoons masterbedroom, 1 tweepersoons slaapkamer 

De slaapkamers zijn voorzien van eenpersoons boxsprings                     

Badkamer met douche, toilet, luxe badmeubel en designradiator 



SOESTDIJK 6 PERSONEN 

 Drie slaapkamers 

 Luxe badkamer met designradiator 

 Geheel voorzien van C.V. 

 Rookvrij 

 Huisdieren op aanvraag 

De Soestdijk is een zeer luxe ingerichte       

bungalow. De bungalow heeft een compleet   

andere indeling dan de andere type bungalows, 

met haar woonkamer in het midden. U beschikt 

over een volledig ingerichte keuken, met combi-

magnetron en een koelkast (met vriesvakje).  

Heeft u kleine kinderen en vindt u een woning 

die direct grenst aan de vijver een beetje eng? 

Dit is geen probleem, deze prachtige bungalow 

is niet gelegen aan de vijver en daarmee zeer 

geschikt voor gezinnen met kleine kinderen. 

Daarnaast is de bungalow zeer dicht bij de  

camping gepositioneerd, wat zorgt voor de    

nodige vertier voor kinderen. 

Wilt u toch even bij de vijver kijken om bijvoor-

beeld de eendjes te voeren? Ook dat is         

mogelijk, de vijver is namelijk op loopafstand en 

een bezoek aan de vijver is daarmee zo         

gemaakt. 

Het terras is ruim, zonnig en voorzien van   

meubilair. 



Kenmerken: 

Compleet ingerichte keuken met combi-magnetron, vaatwasser en koelkast met 

vriesvak, TV (flat screen)                                                                                      

2 tweepersoons masterbedrooms                                                                            

1 tweepersoons slaapkamer (stapelbed) 

De slaapkamers zijn voorzien van eenpersoons boxsprings                                        

Badkamer met douche, toilet, luxe badmeubel en designradiator 



EIKENHORST 6 PERSONEN 

 2 Tweepersoons slaapkamers 

 1 Slaapkamer met stapelbed 

 Luxe badkamer met designradiator 

 Geheel voorzien van C.V. 

 Rookvrij 

 Huisdieren op aanvraag 

De Eikenhorst is een zeer luxe ingerichte    

bungalow. U beschikt over een volledig        

ingerichte keuken, met combimagnetron en 

een koelkast (met vriesvakje).  

Dit type bungalow is ideaal voor gezinnen met 

hele kleine kinderen. De woning is omheind 

met een mooie groene haag, waardoor uw 

kleintjes geen toegang hebben tot de grote 

bosvijver. Uiteraard blijft er de mogelijkheid 

om de eendjes in de vijver te voeren, want de 

vijver bevindt zich op loopafstand. 

Het terras is ruim, zonnig en voorzien van 

meubilair.  

De bungalow is geschikt voor max. 6 personen. 

Let op: In slechts enkele bungalows zijn    

huisdieren toegestaan. Bel met de receptie 

voor meer informatie. 



Kenmerken: 

Compleet ingerichte keuken met combi-magnetron, vaatwasser en koelkast met vriesvak            
TV (flat screen)                                                                                                                       
1 tweepersoons masterbedroom, 1 tweepersoons slaapkamer, 1 slaapkamer met stapelbed                                  
De slaapkamers zijn voorzien van eenpersoons boxsprings                                                                         
Badkamer met douche, toilet, luxe badmeubel en designradiator 



VIJVERZICHT 6 PERSONEN 

 Twee slaapkamers 

 Luxe badkamer met designradiator 

 Geheel voorzien van C.V. 

 Rookvrij 

 Huisdieren op aanvraag 

Bungalow de Vijverzicht is gelegen op één van de 

mooiste plekjes op het park aan de vijver.              

Deze sfeervolle bungalow is luxe ingericht en geschikt 

voor maximaal zes personen.  

 

Vanuit de bungalow heeft u prachtig uitzicht over de 

grote bosvijver op het park. Eendjes zwemmen hier 

naar hartenlust rond. U heeft tijdens uw vakantie de 

beschikking over een royale, volledig ingerichte     

keuken met onder andere een vaatwasser,           

combi-magnetron, staafmixer, tosti apparaat en nog 

veel meer. Het sanitair is luxe en voorzien van een 

ligbad en douchekop met led verlichting.  

 

Het betreft een prachtige zongelegen locatie met 

meerdere terrasmogelijkheden. ’s Avonds is het    

heerlijk vertoeven op de prachtige veranda.          

Kinderen zullen zich prima vermaken op de trampoline 

in de tuin. Kortom, van alle gemakken voorzien. 



Kenmerken: 

Compleet ingerichte keuken met combi-magnetron, vaatwasser en koelkast met vriesvak 

TV (flat screen) 

1 tweepersoons masterbedroom voorzien van twee eenpersoons boxsprings met tweepersoons top-
ping.  

1 vierpersoons slaapkamer voorzien van twee stapelbedden 

Badkamer met douche (met led-verlichting), toilet, luxe badmeubel en designradiator 


