
Jachthaven & camping
tacoziJl lemmer

Jachthaven
220 ligplaatsen in een prachtig watersportgebied
“de Friese meren” en het “iJsselmeer”

Jachthaven Tacozijl, een bruisende jachthaven direct grenzend 
aan de Friese Meren. Dit is één van de mooiste watersport-
gebieden van Friesland. Vanwege het grote vaargebied is de 
haven een ideale uitvalsbasis. Wilt u een uitdaging verder, 
de “Prinses Magrietsluis”, welke de poort naar het IJsselmeer 
is, ligt letterlijk om de hoek. De haven in het “Marinapark” is 
ruim van opzet en biedt ligplaatsen tot 16 meter, de haven-
plaatsen tot 12 meter in het “Stroomkanaal” hebben natuur-
lijke oevers. Beide havens beschikken over elektra en water. 

 Jachthaven voorzieningen
• Elke ligplaats heeft 16A stroom en water op de steiger

 centrale voorzieningen
• Recreatieplas met zandstrandje
• Picknicktafels
• Horeca met terras aan het water
• Vuilwaterstation
• Oplaadpunt voor hybride schepen
• Havenkantoor, receptie
• Watersportwinkel met tankstation aan het water 
• Nieuw hoogwaardig sanitairgebouw (2015)
• Gratis Wi-Fi bij de centrale gebouwen

 technische Faciliteiten
• Volvo-Penta dealer
• Verwarmde hobby hallen
• Botenkraan met afspuitplaats
• Trailerhelling (2016)
• Zomer- en winterstalling, overdekt en buiten

Watersportcamping
140 staanplaatsen waarvan 45 passantenplaatsen
op een veelzijdige kleine camping

De camping op Watersportcentrum Tacozijl is een veelzijdige 
watersportcamping waar leeftijd geen rol speelt. Onze cam- 
ping biedt verschillende plaatsen direct aan het water, die  
ruim van opzet zijn. Vanuit uw luie stoel kunt u rustig genieten 
van uw spelende kinderen of juist een hengeltje uitwerpen. 
De kampeerplaatsen zijn voorzien van elektra. Onze camping 
is omringd door water en ligt direct aan de Friese Meren. 
De schitterende omgeving leent zich uitstekend voor prachtige 
wandel- en fietsroutes, u kunt lekker shoppen of een terrasje 
pakken in het bruisende LEMMER.

 camping voorzieningen
• Camping en camperplaatsen aan het water
• Stroom 16A en water voorzieningen
• Fietsverhuur
• Bootverhuur
• Luxe overnachtingmogelijkheden met eigen boot aan
 de steiger

Wij heten u
graag welkom op ons
veelzijdig en gastvrij
Watersportcentrum

Tacozijl!

WWW.tacoziJl.nl

Gastvrij
met goede
voorzieningen,
dat vind u bij
Jachthaven en
Camping Tacozijl! 
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