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Aan de Brouwersdam, die in 1972 de Noordzee en de Grevelingen van elkaar 
scheidde, ligt nu het gastvrije Marina Port Zélande met daarnaast vakantiepark Center 
Parcs. Onderweg hiernaar toe kunt u al van het natuurschoon van de Grevelingen 
- het mooiste en schoonste zoutwatermeer van Europa - genieten. Op loopafstand 
aan de andere zijde van de Brouwersdam bevindt zich een mooi, schoon en breed 
Noordzeestrand.

Naast een prachtige natuur en een fantastisch vaargebied biedt Marina Port Zélande 
u veel comfort. Elke box in onze haven beschikt over een eigen aansluiting voor 
elektra, kabeltelevisie en gratis WIFI. Op de steiger zijn diverse watertappunten 
aanwezig.

Op Marina Port Zélande is genoeg te beleven. Zo is er een Yachtclub, een speeltuin 
en een basketbal/voetbalkooi. Ook de voorzieningen op het naastgelegen Center 
Parcs (o.a. subtropisch zwemparadijs, sport- en recreatievoorzieningen en winkels) 
staan het hele jaar tot uw beschikking. In het hoogseizoen organiseren wij diverse 
activiteiten zoals een barbecueavond, een mosselparty en voor de kinderen trampoline 
springen, waterpret met glijbanen en voetbaltoernooien.

Service Center
Het Service Center van Marina Port Zélande zorgt ervoor dat uw boot in topconditie 
is en blijft. Door de up-to-date kennis en jarenlange ervaring op het gebied van 
o.a. motoren, laadsystemen, apparatuur, boeg- en hekschroefinstallaties, stalling, 
mastwerk, spuit- en lakwerk en behandelingen van onderwaterschepen zorgen 
wij ervoor dat u zorgeloos het water op kunt. Het Service Center is dealer van 
Yanmar, Mercury, Cumminsmotoren, Mastervolt en Alexseal en is Certified Installer 
voor Raymarine. Het Service Center maakt tevens deel uit van het Delta Lloyd 
Schadeherstelnetwerk.

Wat hebben wij onze vaste ligplaatshouders nog meer te bieden?
Naast de voorzieningen in onze jachthaven ontvangen onze vaste gasten voordeel bij 
jachthavens waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten. Wij zetten ze hieronder al 
vast voor u op een rijtje maar kijkt u voor meer informatie op onze website www.MPZ.nl. 

- Seven Sisters  
- Mercator Marina
- TransEurope Marinas
- NorthSea Sailing Route
- Waterland Monnickendam

Appartementen- en sloepverhuur
Komt u niet met uw eigen boot naar Marina Port Zélande, dan kunt u bij ons 
een ook een appartement met schitterend uitzicht over de jachthaven en de 
Grevelingen huren. Of huur een sloep om dit mooie natuurgebied vanaf het 
water te verkennen. Informeer bij het havenkantoor naar de mogelijkheden.

Marina Port Zélande is het gehele jaar geopend. 

Marina Port Zélande
Kabbelaarsbank 5.01
3253 ME Ouddorp

T +31(0)111 671920 (1) 
E haven@mpz.nl
I www.mpz.nl

Facebook.com/marinaportzelande
Marifoon kanaal 31

Welkom op 
Marina Port Zélande

Meer info vindt u op 
WWW.MPZ.NL

met de auto

1 uur vanaf Rotterdam,  
Breda en Antwerpen

1,5 uur vanaf Gent

• Gezellige familiehaven aan het Grevelingenmeer
• Noordzeestrand op loopafstand
• Watersportboulevard
• Uitgebreid Service Center
• Subtropisch zwembad, supermarkt
• Gratis Wifi en TV

Met de auto: 
1 uur vanaf Antwerpen
1,5 uur vanaf Gent

Meer informatie op 
WWW.MPZ.NL
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Meer dan
aanmeren

Legenda overzichtsfoto

Meer informatie en contact

MILIEUSTRAAT

DOUCHE EN TOILETGEBOUW

PARKEERTERREIN VASTE GASTEN

PARKEERTERREIN BEZOEKERS

OPLAADPAAL ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

TANKSTATION EN ONTVANGSTINSTALLATIE BILGE- EN VUILWATER

BAGAGEWAGENS

AFVALCONTAINER

AQUAPARK

BUSHALTE –OPENBAAR VERVOER
buslijn 104 Renesse  - Hellevoetsluis.

VOETGANGERSROUTE NAAR NOORDZEESTRAND
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LIGPLAATSEN
Diepgang max. 5,00 m, vingerpier, stroomaansluiting (16-32 amp), gratis WIFI 
en TV-kabelaansluiting

SERVICE CENTER
geopend ma t/m vrij 08.00 - 16.30 uur. Van 1 april tot 1 september ook op 
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur (storingsdienst). 

HAVENKANTOOR / SLOEPVERHUUR

WINTERBERGING

CENTER PARCS
O.a. supermarkt, subtropisch zwembad (kortingskaarten op havenkantoor), 
Aquapark en fietsverhuur.

RESTAURANT LE BATEAU / YACHTCLUB / REGATTA CENTER
www.brasserielebateau.nl

MONO SAILS & SALES - WATERSPORTWINKEL / ZEILMAKERIJ
www.monosails.nl

FOR SAIL YACHTBROKERS – JACHTBEMIDDELING ZEILBOTEN
www.forsailyachtbrokers.nl

DELTA BOAT CENTER – VERKOOP MOTORBOTEN
www.deltaboatcenter.com
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