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“

Je wordt wakker, opent
je ogen en weet: over een
paar minuten sta ik op
het strand. Dat gevoel is
onbetaalbaar.
PeterBommeljé

”
7

Inhoudsopgave
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DOMBURG
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Verblijf midden in mondain
Domburg in onze unieke
locaties: moderne en stijlvolle
appartementen, hotels en
royale lodges.

NA EEN HEERLIJKE DAG
GENIETEN VAN DE ZEE EN
NATUUR, DE WINKELS EN
TERRASSEN IS HET FIJN
‘THUISKOMEN’ IN UW EIGEN
TRENDY APPARTEMENT, LODGE
OF HOTELKAMER.

Domburg

Is één van de mooiste
badplaatsen van Nederland:
met veel zonuren, de schoonste
stranden, een authentieke
dorpskern en groene omgeving.
Haar rijke historie, de helende
werking van het zeewater en de
frisse zeelucht maken Domburg
tot een heerlijke bestemming.

Badstatus

Wist u dat Domburg
het predicaat ‘heilzame
zeebadplaats’ mag voeren?
In Domburg zijn de heilzame
werking van het zeewater, het
klimaat en de bodemproducten
wetenschappelijk vastgesteld.
Dit predicaat is een
kwaliteitskeurmerk met
strikte voorschriften. Domburg,
Cadzand en Noordwijk zijn de
enige kustplaatsen in Nederland
met een officiële badstatus. De
heilzame werking van Domburg
gaat ver terug: ook in de
Romeinse tijd was de plaats al
bekend als kuuroord.
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Domburg

ONTDEK DE HEILZAME OMGEVING
VAN ONZE ACCOMMODATIES
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Hotel
BOMM E L J É
14

Hier geniet u van een
verblijf aan de Zeeuwse
kust en de gezellige
Zeeuwse gastvrijheid.

Tel: +31 (0)118 581 684
info@bommelje.nl
hotelbommelje.zeayouzeeland.nl
@hotelbommelje
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Hotel
BOMMELJÉ

16

H o t e l I N H A R T J E D OM BU RG
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Veronica

OVER HOT EL B OM M ELJ É

“Geweldige locatie, zeer dicht bij het strand – maar twee
minuten lopen. Echt goede roomservice en schoonmaak.
Ontbijten is ook mogelijk als roomservice.
Schattig en romantisch!”

Studio’s en suites

18

In onze hotelstudio’s en familiesuites is het heerlijk
overnachten. Vanuit uw hotelkamer bent u binnen twee
minuten bij de zee én in de gezellige hoofdstraat van
Domburg. Daar kunt u volop shoppen of op een van de vele
terrassen neerstrijken.

Hans OV E R
HOT EL B OM M E L JÉ

“Een heel mooi hotel, vriendelijk
personeel, goede service. Wat wil
je nog meer? We hebben meteen
weer geboekt.”

19

Barbara

OVER HOT EL BOMMELJÉ

“Wat ons opviel: dat het personeel erg vriendelijk en behulpzaam was.
Ga zo door, wij komen beslist nog een keer langs.”
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Het ultieme vakantiegevoel
U kunt kiezen uit kamers met een kitchenette
of volledig uitgeruste keuken, zodat u tijdens
uw verblijf zelf kunt koken of uw ontbijt
verzorgen. Maar het is ook mogelijk om
inclusief ons ontbijtbuffet te reserveren – voor
het ultieme vakantiegevoel. Daarvan kunt u
genieten in onze ontbijtzaal, waar u wordt
omringd door een steeds wisselende expositie
van lokale kunstenaars.

Iedere kamer in dit type is uniek en kan in vorm en inrichting afwijken van de foto’s.

Hotel Bommeljé onderscheidt zich door
een opvallend designinterieur en sfeervolle
inrichting. De studio’s en suites zijn voorzien
van een extra groot tweepersoonsbed,
comfortabele fauteuils en een luxe badkamer
– sommige met bubbelbad! De meeste kamers
beschikken ook over een balkon of terras:
heerlijk om op een zonnige dag te ontspannen
met een goed boek en een drankje.

21
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B’s
STRANDAP PARTEM ENTE N

Een trendy verblijf
midden in het centrum
van Domburg én op
slechts 500 meter van het
strand.

Tel: +31 (0)118 582 206
info@zeayouzeeland.nl
b-strandappartementen.zeayouzeeland.nl
@zeayouzeeland
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Florentien

OVER B ’S ST RA NDA PPA RT EMENT EN

“Zeer mooi appartement – we komen graag
terug. Blijkbaar zijn de appartementen allemaal
verschillend. Die van ons op de eerste verdieping
was fijn ingedeeld. Inchecken en uitchecken ging
lekker makkelijk.”
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B’s
STRAND
A P PA R T EMEN TEN

Trendy & R E LA X E D V E RBLIJF
Lekker centraal
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Overnachten in Domburg in
een trendy accommodatie?
Zoek niet verder, want
B’s Strandappartementen
voldoet aan al uw wensen.
Verblijf hier met z’n
tweetjes of samen met de
kinderen in één van onze
gezinsappartementen.
Om de hoek van het
sfeervolle centrum van
Domburg, met volop winkels,
terrassen en restaurants.
Maar toch ervaar je in deze
accommodatie de heerlijke
rust van Zeeland. En wie
naar onze provincie komt,
brengt natuurlijk een bezoek
aan zee. Daar bent u zo:
het strand is slechts 500
meter verderop.
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Marcus

OVER B’ S ST R AN DAPPAR T EM EN T EN

“Zeer netjes en royaal qua ruimte. De locatie is rustig en het strand is vlakbij.
De inrichting is modern en functioneel. Ideaal voor twee personen.”

B’s
STRAND
A P PA R T EMEN TEN

Tip:kies voor

nog meer comfort
en boek een
dagelijks wisselend
ontbijtpakket dat
wij tot aan de deur
bezorgen.
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Volop comfort

Bij B’s Strandappartementen kunt u kiezen uit twee- en vierpersoonsappartementen.
Ervaar bij ons de service van een hotel en de flexibele vrijheid van een verblijf in
een appartement. De stijlvolle inrichting, de luxe en comfort zorgen voor een warm
en gastvrij gevoel. In de tweepersoonsappartementen waant u zich in een riante
hotelkamer waar de zon u ‘s morgens wekt. In onze vierpersoonsappartementen is
een apart woon- en slaapgedeelte en kunt u op uw eigen balkon of terras heerlijk
nagenieten van het dagje strand. Soms beschikt u over een complete keuken,
elders zijn de kamers voorzien van een kitchenette en koelkast. Zo houdt u uw
lievelingsproducten lekker koel.

Tijdens uw verblijf in
B’s Strandappartementen bent
u van alle gemakken voorzien.
Wilt u iets meer luxe? Dat kan!
Met alle liefde en plezier verzorgen wij
– tegen betaling – uw ontbijt, dagelijkse
schoonmaak of een huurfiets.
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Mezger
LO DGE S
30

Verblijven in de luxe
appartementen van
Mezger Lodges met
gastronomisch restaurant
en heerlijke wellness.
Een weldaad voor
lichaam en geest.

Tel: +31 (0)118 744 037
info@mezgerlodges.nl
mezgerlodges.zeayouzeeland.nl
@mezgerlodges
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Mezger
LO D G E S

Luxe lodges I N D OMB U R G

Christina

OVER M EZG ER LO D GE S

32

“Al voor de derde keer hier, want
het is prettig en comfortabel. Alles
is van hoogwaardige kwaliteit,
vriendelijk personeel en het beste
restaurant van Domburg. Fijn dat
er een zwembad is. Op naar het
volgende verblijf hier!”
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Mezger
LO D G E S
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Weldadige WELLNESS

Wie Domburg zegt,
ZEGT WELLNESS.

Domburg mag zich
officieel heilzame
Noordzeebadplaats noemen
en staat bekend om de
weldadige werking van de
frisse zeelucht.

Maar om te ontspannen hoeft u niet naar de zee
en het strand. Want u kunt gratis van ons luxe
zwembad gebruikmaken en op verzoek zetten
we de sauna of ons Turkse stoombad voor u
aan. Aanvullend is het mogelijk een wellnessbehandeling te boeken. Kies bijvoorbeeld voor de
hammam-behandeling die wordt gecombineerd
met de stoomcabine. Ook zijn diverse massages
mogelijk. Zo gaat u na uw verblijf bij Mezger als
herboren weer naar huis!
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Luxe LODGES
Onze accommodatie ligt aan de
rand van Domburg, naast het
bos en de duinen. Mezger Lodges
wordt omringd door een
Engelse landschapstuin en
beschikt over riante twee-,
vier- en zespersoons-lodges.
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Mary

OVER MEZ G ER LODGES

“Een prachtig appartement. Alles is superpraktisch, netjes verzorgd
en zeer vriendelijk personeel. Absoluut een aanrader.”

De mooie inrichting en het comfort
zorgen voor een warm en gastvrij
gevoel. U loopt op een zonnige dag
heerlijk uw eigen balkon of privéterras
op. Daar kunt u de ochtend ontspannen
starten met een kop koffie of na een
heerlijke dag in de natuur genieten van
een mooi glas wijn. Natuurlijk kunt u
hiervoor ook terecht in onze fijne tuin,
omgeven door de zilte zeelucht.
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Al onze lodges verschillen qua
grootte, ligging en interieur.
Eén ding hebben ze gemeen: ze
zijn prachtig ingericht en voorzien
van alle luxe en comfort die u mag
verwachten bij Mezger Lodges.
Sommige lodges beschikken
over een compleet ingerichte
(halfopen) keuken en de groter
lodges hebben vaak twee luxe
badkamers. Uw auto parkeert
u veilig en uit het zicht in onze
parkeergarage.

Verwen uzelf met een heerlijk
vers ontbijtpakket dat dagelijks
wisselt van samenstelling en
wordt gemaakt van lokale
producten. Wij bezorgen het
- duurzame verpakte ontbijtpakket tot aan de voordeur.

Zo hoeft u de deur niet uit
en begint u iedere dag
superontspannen.

David
38

OVER MEZG ER LODG ES

“Heerlijke plek aan de rand van Domburg.
Wij komen graag een keer terug om langer van
de lodge, de service, de wellness en de prachtige
omgeving te genieten. Bedankt!”

Iedere kamer in dit type is uniek en kan in vorm en inrichting afwijken van de foto’s.
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Restaurant

MEZGER

WIE ZI JN W IJ?

W I E WA S M EZ GER?

Wij zijn Jeroen & Sanne Tanis, samen heten wij u
van harte welkom bij Restaurant Mezger en Bistro
by Mezger. Restaurant Mezger is de culinaire
droom die Jeroen al langere tijd koesterde. In
maart 2017 heeft hij de deuren geopend van zijn
eigen restaurant, dat is gelegen tussen de twee
villa’s van Mezger Lodges in Domburg. Hij verrast
sindsdien zijn gasten met een culinaire beleving
uit de keuken en Sanne en haar team vullen dat
aan met ongekende gastvrijheid.

De naam van ons restaurant komt van
Dr. Johann Mezger, de grondlegger van
de fysiotherapie zoals wij die nu in
de westerse wereld kennen. Hij werd
in de volksmond ook wel ‘de man met
de gouden duimen’ genoemd. Mezger
behandelde in de zomer in Domburg
zijn voorname patiënten, waaronder
keizerin Sissi en de koningin van
Roemenië. Zijn Villa Irma stond op
de plek waar nu Mezger Lodges en
Restaurant Mezger zijn gevestigd.
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Jeroen & Sanne

In het Domburgse Restaurant
Mezger kunt u uw smaakpapillen
verwennen tijdens een geheel
verzorgde culinaire avond. U bent
welkom voor zowel een uitgebreid
diner, als een heerlijk aperitief.
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Domburgseweg 28, Domburg
Tel: +31 (0)118 744 038
reserveren@restaurantmezger.nl
restaurantmezger.nl
@restaurantmezger

Bed&Bike
D E DOR SV LO E R
42

B&B inclusief fietsen.
Ideaal om sportief de
omgeving van Domburg
te ontdekken.

Tel: +31 (0)118 582 206
info@zeayouzeeland.nl
dedorsvloer.zeayouzeeland.nl
@zeayouzeeland
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B&B
D E D O R S VLO ER
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Bed &Bike I N VOOR MALIGE BOE RD E RIJ

Heerlijk licht
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Riante binnentuin
Deze voormalige boerderij
is gelegen aan de rand van
het centrum van Domburg.
Om de hoek van alle winkels
en terrasjes, maar ook
vlakbij de zee, het strand en
de prachtige natuur in de
omgeving.
Parkeer uw auto bij aankomst kosteloos
op ons terrein. Op de locatie staan
gratis fietsen voor u klaar! Zo kunt
u de nabijgelegen natuurgebieden
verkennen of genieten van de stranden
in Oostkapelle of Zoutelande.
46
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Unieke slaapgelegenheid
Bed & Bike De Dorsvloer is een fijne
accommodatie met veel licht, hoge
plafonds en een prachtig interieur.
Onze tweepersoonskamers zijn de ideale
locatie voor een kort of lang verblijf in
Domburg. En twee huurfietsen zijn bij
de boeking inbegrepen!

48

Onze kamers zijn luxe en modern
ingericht, sommige met een eigen
terras. U slaapt op een aangename
boxspring en elke kamer beschikt
over een zitje, badkamer en tal
van faciliteiten. Verder kunt u
gebruikmaken van de gezamenlijke
ruimten, zoals de unieke binnentuin en
de fijne woonkamer met luxe keuken.
Hier ontbijt u heerlijk aan tafel met
een verse kop koffie. De keuken heeft
verder een inductiekookplaat en oven,
dus er zijn genoeg voorzieningen
om ’s avonds zelf te koken. In het
woongedeelte kunt u op de grote bank

Iedere appartement is uniek en kan in vorm en inrichting afwijken van de foto’s.

lekker ontspannen of tv kijken. Wist u
dat u deze B&B buiten het hoogseizoen
als groepsaccommodatie kunt huren?
Omdat de slaapkamers grenzen aan de
gemeenschappelijke ruimten, geeft dat
een huiselijk gevoel.
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B&B
D E LI J STER HO F
50

In de bruisende hoofdstraat
van Domburg verblijft u in
dit meer dan 100 jaar oude
pand. Toch is het een oase
van rust.

Tel: +31 (0)118 582 206
info@zeayouzeeland.nl
delijsterhof.zeayouzeeland.nl
@zeayouzeeland
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B&B
D E L I J S TERH OF

Oase van rust I N H A R TJE C E N TRU M

52

Anna

OVER B &B DE LI J ST ER HOF

“Zeer centraal gelegen, korte wandeling naar het strand, de winkels en restaurants. Modern ingericht, badkamer ook nieuw.
De tweede verdieping is alleen bereikbaar via steile trappen. Over het algemeen aan te bevelen!”

In de hoofdstraat
van Domburg ligt
onze gastvrije Bed &
Breakfast De Lijsterhof
in een klassiek, oud
pand.
U kunt hier gebruikmaken van
een gezamenlijke woonkamer
en keuken. Een fijne plek om tv
te kijken of een boek of spelletje

uit de kast te pakken. Vanuit de
woonkamer stapt u op een zonnige
dag zo het riante dakterras op,
waar u heerlijk kunt genieten
van de zon. Er staat een grote tafel
om aan te eten en een loungeset,
waar u kunt relaxen met een
wijntje en een kaasplankje.
Zin een in cappuccino van een
echte barista? Onze B&B bevindt
zich boven de Bier en Melksalon,
waar u ook kunt neerstrijken voor
heerlijke biologische taarten of
een lekkere lunch.
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Sfeervolle kamers in een prachtig klassiek pand
Onze comfortabele kamers
zijn klassiek en sfeervol
ingericht. Afhankelijk van
uw wensen kunt u kiezen
uit onze gezellige tiny room,
royale tweepersoonskamers
of luxe suite waar u bij
het openslaan van de
grote tuindeuren een riant
privébalkon op stapt.
De Lijsterhof is tevens een
groepsaccommodatie.
Bij Hotel Bommeljé ontvangt
u iedere ochtend een heerlijk,
dagelijks wisselend en lekker
vers ontbijtbuffet.
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Bart

OVER B&B DE LI J ST ER HOF

“We hadden een leuk verblijf van één nacht. De kamer is comfortabel en ruim.
We konden in de buurt gratis parkeren. Het ontbijt was ook heerlijk.”

Iedere kamer in dit type is uniek en kan in vorm en inrichting afwijken van de foto’s.
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Riant privébalkon

DOMBURG

Onze vele
E XTR A ’S
Luxe & comfort gaan hand in hand
bij ons. Daarom hebben wij tal van
faciliteiten in huis om uw verblijf zo
aangenaam mogelijk te maken.
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Ontbijt

In al onze accommodaties
is het mogelijk om iedere
ochtend te genieten van een
heerlijk en vers ontbijt, zodat
u de dag goed kunt beginnen.
Het ontbijtpakket wordt
met liefde voor u bereid en
daarna bij u aan de deur
afgegeven. De inhoud van
het ontbijtpakket wisselt
dagelijks en bevat volop
gezonde en lokale producten.

Fietsverhuur

Zeeland is een vijfsterren
fietsprovincie en heeft dit
vooral te danken aan het
goede knooppuntensysteem
en de faciliteiten onderweg.
Bij veel routes fietst u
langs het water, dicht in
de buurt van de zee of het
Veerse Meer. Maar ook de
plattelandsweggetjes richting
Middelburg zijn de moeite
waard!
Zin in een fietstocht?
U huurt eenvoudig een fiets
bij Hotel Bommeljé.

Strandcabinesr

Zin in een ontspannen dag
(of dagen) op het strand
van Domburg? Huur dan
één van de strandhuisjes.
Zo hoeft u niet te zeulen
met strandstoelen en
windscherm.
De strandhuisjes worden
ieder jaar rond half mei
opgebouwd en half september
weer afgebroken.
Reserveer nu alvast een
strandhuisje via de collega’s
van Hotel Bommeljé:
info@zeayouzeeland.nl
of + 31 (0) 118 – 582 206

Oplaadpunt

Aan de achterzijde van
Hotel Bommeljé bevindt
zich een oplaadpunt van
Agrisnellaad voor elektrische
en hybride auto’s. Met een
vermogen van 22 KW laadt u
de auto – afhankelijk van de
laadcapaciteit – supersnel op.
U krijgt groene stroom tegen
een gunstig tarief. U kunt dit
oplaadpunt gebruiken met
elke laadpas. Kijk voor meer
informatie op Agrisnellaad.nl

Parkerenr

Gratis parkeren tijdens uw
verblijf bij Hotel Bommeljé?
Dat is mogelijk! Al onze
accommodaties hebben
een parkeerterrein, waar
u gratis kunt parkeren.
Wel zo comfortabel voor u,
want in Domburg is het hele
jaar overal betaald parkeren.

DIRECT
BOEKEN
BOEK UW VERBLIJF DIRECT
BIJ ONZE RECEPTIE OF
VIA ONZE WEBSITE. DIT IS
ALTIJD HET VOORDELIGST!

• Beste prijsgarantie,

dus altijd het goedkoopste

• Geen extra

reserveringskosten

• Keuze uit persoonlijke
•
•

voorkeuren
Reserveringen kunnen
makkelijker worden
aangepast
Goede en flexibele
annuleringsvoorwaarden
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EROPU IT
in Domburg
58

Golfen
Een unieke ervaring
aan de Zeeuwse kust.
Dat is golfen bij de
Domburgsche Golfclub.
Een van de oudste
banen van Nederland
én dankzij de ligging in
de duinen met uitzicht
op zee is het een echte
‘links’ course.

Bent u beginnend golfer of wilt
u werken aan uw handicap?
Voor onze gasten zijn er unieke
lesmogelijkheden met een lokale
pro – zelfs een spoedcursus is
mogelijk. Tevens kunnen we een
starttijd voor u reserveren. Vraag
bij uw accommodatie naar de
mogelijkheden. De negen holes
beginnen en eindigen bij het
clubhuis, waarbij wind en rough
de rondes vaak extra uitdagend
maken. Vanaf de eerste tee heeft
u een prachtig uitzicht over
Walcheren en de Noordzee. De
Domburgsche wordt daarom
in diverse golfbladen geroemd

als een van de mooiste 9-holes
banen van het land. Al jarenlang
staan natuur en milieu hoog
op de agenda van de baan, die
daarvoor het ‘Committed to
Green’-certificaat ontving. Iets
verderop ligt de driving range
met twee overdekte en meerdere
onoverdekte afslagplaatsen.
Daarnaast is er een puttingen een chipping green en
een oefenbunker. Er is ruime
parkeergelegenheid, zowel bij
de baan als de driving range.
Meer info op
domburgschegolfclub.nl
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Z E E

L

60

geeft u
de ruimte

A N D
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EROPUIT
in Domburg

Paardenrit
op het strand

62

Vlakbij Domburg ligt Manege
Duno waar u een bosrit,
strandrit of combirit op
een van hun vele paarden
of pony’s kunt maken.
Er is aanbod voor zowel
beginnende als ervaren
ruiters. Ontspannen stappen
door natuurgebied De
Manteling of galopperen
over het strand – een droom
voor elke paardenliefhebber!
Voor kleine kinderen is een
wandeling met een van de
Shetlandpony’s een aanrader.
Meer info op
manege-duno.nl
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EROPUIT
in Domburg

Tips ter

Ontspanning
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Een keer wat anders dan
fietsen of een dagje strand?
In Domburg kunt u op tal
van manieren heerlijk
ontspannen! Sla een balletje
op de tennisbaan, geniet in
het subtropische zwembad
of bezoek het Marie Tak
van Poortvliet museum in
hartje centrum.

Zeezwemmen

Dagelijks een duik in de zee – weer of geen weer:
zeezwemmen is populair bij velen vanwege het
ultieme zen-gevoel. En de tinteling door uw
lichaam na afloop is onbetaalbaar! Wees u wel
bewust van de kracht van de zee: ga daarom nooit
alleen en doe het ook niet bij harde wind of sterke
stroming.

Yoga op het strand

Domburg is dé plek om letterlijk op adem
te komen en uw welzijn en gezondheid
een boost te geven. Meer uit uw verblijf in
Domburg halen? Kom dan ’s ochtends vroeg
naar het strand en sluit aan bij de yogales.
Yoga op het strand is een bijzondere ervaring:
aan de ene kant geeft het zand extra

ondersteuning, maar balans houden is het
strand iets lastiger. Door de zee, de wind
en de zon is elke les weer anders. Maar u
gaat hoe dan ook weer herboren naar huis!
De lessen zijn zowel voor beginners als
gevorderden.

Boeken kan via
yogadomburg.nl
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EROPUIT
in Domburg
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Watersporten

Kitesurfen is in
Zeeland de laatste
jaren het populairst
van alle watersporten.

Daarnaast is er sinds
kort een gloednieuwe
watersporttrend:
wingfoilen. Op het

brede strand van
Vrouwenpolder vindt u
surfschool Vertigo Sports
die deze sporten aanbiedt.

Meer informatie
vertigo-sports.com

Heilzaam

strandplezier

Suppen & surfen

Suppen of stand-up paddle is de laatste jaren
enorm populair. Supergave sup-tours, supclinics en materiaal kunt u huren of boeken bij
Cityhotel Wood in Middelburg, Duinhotel Tien
Torens en Strandhotel Zoutelande. Een opgeleide
instructeur leert u de basis van het suppen,
handige sup-technieken en zelfs levens redden
met een sup. Aan het einde van elke les volgt
een kleine sup-tour om de geleerde technieken
te oefenen. Na afloop van de cursus ontvangt u
een officieel certificaat waarmee u over de hele
wereld sups mag huren. Daarnaast worden er
sup-events, testdagen en mooie tours uitgezet
in het hoogseizoen. Bij de recepties van onze
accommodaties vertellen ze u er graag meer over.

Slenter langs de branding
en adem diep in. Die frisse
zeelucht is verkwikkend voor
uw longen. Het zoutgehalte in
de lucht is in Domburg heel
hoog door het grote verschil
tussen eb en vloed. Door dat
sterke getijdeverschil wordt
de werking van je organen
gestimuleerd. Een wandeling
van minimaal twintig
minuten langs de kustlijn
heeft al een positief effect op
uw lichaam.
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Plattegrond Domburg
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LEGENDA

Accommodaties

Parkeerplaats

Drogist

Tandarts

Geldautomaat

Golfbaan

Museum

Supermarkt

Huisarts

Fietsenmaker

Zwembad

Tennisbaan

Gemeentehuis

GRATIS

GRATIS
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GRATIS

ZOUTELANDE
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In de duinen van Zoutelande
bieden wij duinlodges, diverse
moderne hotelkamers en een
rooftop suite met panoramisch
uitzicht.

DIRECT AAN HET STRAND, IN
EEN VAN DE MOOISTE DUINEN
VAN NEDERLAND, LIGGEN
DUINHOTEL TIEN TORENS EN
STRANDHOTEL ZOUTELANDE.
WANDEL VANUIT UW
HOTELKAMER OF DUINLODGE
ZÓ HET STRAND OP VOOR HET
ULTIEME VAKANTIEGEVOEL.

Zon, zee & strand

Dit prachtige duingebied is een
van de mooiste kustgebieden van
Nederland. Met haar zeldzame
zuidoriëntatie, meeste zonuren
en de schoonste stranden van het
hele land is Zoutelande de beste
zonvakantiebestemming van
Zeeland.

Verblijf in
Zoutelande

Dit Zeeuwse dorp heeft volop
gezellige terrassen, leuke winkels,
en tal van cafés en restaurants.
Zoutelande is niet voor niets
uitgeroepen tot beste badplaats
van Nederland. Ons Strandhotel
ligt onderaan de dijk, op slechts 25
meter van het strand!

Privacy en comfort

Als gast geniet u bij Duinhotel
Tien Torens van totale privacy
met een fenomenaal uitzicht
vanuit uw lodge met eigen,
beschut privéterras. Door de
verdiepte ligging van het hotel
ervaart u optimale privacy. Terwijl
voorbijgangers passeren, geniet u
ongestoord van het uitzicht, alsof u
verscholen in een duinpan vertoeft.
uitzicht alsof u verscholen zit in
een duinpan.
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Zoutelande

ONTDEK DE PITORESKE OMGEVING
VAN ONZE ACCOMMODATIES
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Strandhotel
Z O U TE LA ND E
74

Wakker worden met het
ruisen van de zee en de
zilte lucht? Beleef het bij
Strandhotel Zoutelande, op
slechts 25 meter van het
strand.

Tel: +31 (0)118 562 040
info@strandhotelzoutelande.nl
strandhotelzoutelande.zeayouzeeland.nl
@strandhotelzoutelande
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Strandhotel
Z O U T E LAND E
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Kleinschalig E N SFE E RVOL H OTE L

Iris OVE R
ST R AN DHOTE L
ZOUT ELAND E

“Heel vriendelijk en behulpzaam

personeel. Ruime, verzorgde en
moderne kamer, waar ook de hond
welkom was. Verzorgd en goed
ontbijt. Zee en strand zijn vlakbij,
ideaal voor iemand die minder
mobiel is. Een echte aanrader!”
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Strandhotel
Z O U T E LAND E
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Riante binnentuin!
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Direct achter de dijk I N Z OU T E LAN D E
Persoonlijke
service
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In ons kleinschalige hotel vol
sfeer wordt u omringd door
onze Zeeuwse gastvrijheid
en persoonlijke service. Het
ligt onderaan de dijk, dus u
ruikt direct de zilte zeelucht.
Bij ons kunt u fietsen huren,
een ouderwets potje jeu de
boules spelen op de twee
banen in de tuin en gezellig
wat eten in onze Bistro by
Mezger. Op ons heerlijke,
zonovergoten terras ervaart
u meteen het ultieme
vakantiegevoel! Uiteraard is
er gratis wifi en geniet u bij
ons van een heerlijk ontbijt,
dat we dagelijks vers voor
u bereiden met Zeeuwse
producten.

Iedere kamer in dit type is uniek en kan in vorm en inrichting afwijken van de foto’s.

Michelle

Geniet volop van
Zoutelande, of u hier nou
een paar dagen of voor een
lange vakantie verblijft.

OVER ST R AN DHOT EL
ZOUT ELAN DE

“Wij komen al jaren en
blijven terugkomen!”
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Bas

OVER ST RA NDHOT EL Z OUT ELA NDE

“Het hotel is zeer centraal gelegen voor uitstapjes en de ligging is erg mooi,
pal achter de dijk. Het ontbijt was heerlijk, met volop variatie. We sliepen
geweldig op goede matrassen en zachte kussens. We komen graag nog eens!”

Moderne kamers
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We hebben een breed aanbod van
één- en tweepersoonskamers: in
een aantal is een hond toegestaan,
er zijn kamers waar een derde bed
bij kan worden gezet en soms is
er een terras of balkon. Aan onze
binnentuin zijn ook nog drie unieke
duinlodges gelegen. Geef bij uw
reservering dus door wat uw wensen
zijn. Alle kamers zijn sfeervol
ingericht en uiteraard heeft u een
eigen badkamer. Doe het raam open
en ruik de zeelucht: zo geniet u volop
van Zoutelande!

Terras of balkon

Nog meer genieten? Boek dan een tweepersoonskamer
met terras of balkon! Zo kunt u na een ontspannen dagje
strand of sportieve fietstocht bijkomen van de dag.
Een drankje onder handbereik en genietend van de
zonsondergang, terwijl u de zee hoort ruisen.

Vakantie zoals vakantie
hoort te zijn!
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Bistro by
ME ZGER

BI STRO BY ME Z G E R AN N O 2 0 2 1

L UN CH , B O RREL O F D I N ER

In april 2021 openden wij in Zoutelande onze
tweede zaak: ‘Bistro by Mezger’, die gevestigd is in
Strandhotel Zoutelande. Toen wij de kans kregen
om naast ons restaurant in Domburg ook in deze
badplaats een zaak te openen, hebben wij daar
geen moment over getwijfeld.

Het hele team werkt elke dag hard
om het onze gasten aan niets te laten
ontbreken. U kunt bij ons terecht voor
een heerlijke lunch en een uitgebreid
diner. Of kom gewoon gezellig een
drankje drinken in de lounge of aan
onze bar. De menukaart van Bistro
by Mezger wisselt met de seizoenen
mee en staat bol van het meest verse
aanbod. Dat, gecombineerd met de door
ons geselecteerde wijnen van Juste
Wijnkoperij in Middelburg, maakt
eten bij Bistro by Mezger een ultieme
beleving.

J er o e n & S a nne
84

Westkapelseweg 1, Zoutelande
Tel: +31 (0)118 724 266
reserveren@bistrobymezger.nl
bistrobymezger.nl
@bistrobymezger

In Bistro by Mezger in
Zoutelande kunt u genieten
van een lunch en diner
boordevol seizoensproducten
of gezellig een cocktail
drinken.
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Duinhotel
T IEN TO R E NS
86

Overnachten in de duinen
op loopafstand van de zee:
geniet hier van een luxe en
rustig verblijf in één van de
duinlodges.

Tel: +31 (0)118 745 878
info@duinhoteltientorens.nl
duinhoteltientorens.zeayouzeeland.nl
@duinhoteltientorens
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Duinhotel
T I E N T ORENS
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Esmee´

OVER DUI N HOT EL T I EN T OR EN S

“Supermooi en luxe hotel. Alles was zo netjes geregeld. Inchecken en uitchecken ging allemaal online, heel makkelijk.
Alles was brandschoon en er waren heerlijke, luxe (en eco!) doucheproducten.
Ontbijt op de kamer was fantastisch – geef even door als je vegetarisch wilt.”
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Ultieme vakantie IN D E D U IN E N

Duinhotel Tien Torens is
een uniek gebouw, gelegen
op een bijzondere plek:
middenin de duinen van
Zoutelande.
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Wuivend helmgras

Het is een duurzaam en energiezuinig
gebouw, dankzij de aan het zicht
onttrokken zonnepanelen. Het hotel is
begroeid met helmgras, waardoor u zich
echt in de duinen waant. Op ons terras
is het heerlijk toeven: u voelt de zoele
zeebries, geniet van een verkoelend
drankje of begint hier de ochtend met
ons huisgemaakte ontbijt. Op een wat
killere dag kunt u plaatsnemen in onze
gezellige lounge: door de vele, grote
ramen waant u zich toch buiten.
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Onze LO DGE S
Deze zijn verschillend qua
afmeting en indeling, maar
allemaal heel licht dankzij
de grote, glazen schuifpuien.
Daardoor stapt u zó uw
beschutte privébalkon of
-terras op, waar u heerlijk
kunt relaxen in bijzonder
terrasameublement. De
lodges zelf zijn voorzien
van designmeubels en
een fantastisch prestige
twin bed voor de ultieme
nachtrust. Wilt u langer in
Zoutelande blijven? Kies dan
voor een van onze lodges
met een living en compleet
ingerichte keuken. Voor
families zijn ook vier- of
zespersoonslodges te boeken.
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Na een dag op het strand of een sportieve fietstocht kunt u
hier heerlijk ontspannen met een verkoelend drankje.

Iedere lodge in dit type is uniek en kan in vorm en inrichting iets afwijken van de foto’s.

Sebas

OVER DUI N HOT EL T I EN T OR EN S

“Zeer vriendelijke ontvangst, mooi ingerichte en schone lodge met vloerverwarming en ventilator in de badkamer
die je zelf kunt regelen. Balkon met prachtig uitzicht. Heerlijk ontbijt met gezonde smoothies. Mooi terras en
loungeruimte. Geweldige locatie middenin de duinen – paar minuten van het strand. Zeer vriendelijk personeel,
we hebben niets gemist en we komen zo snel mogelijk terug.”
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Iedere lodge in dit type is uniek en kan in vorm en inrichting iets afwijken van de foto’s.

Het privéterras bij enkele
duinlodges is zeer riant,
vanwaar u geniet van
verschillende uitzichten:
het strand van Zoutelande
en in de verte plaatsen als
Middelburg en Vlissingen.
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Top Royal
S UITE

Deze tweepersoons rooftop suite kijkt uit
over de tien torens van Walcheren, waar
ons hotel naar is vernoemd.
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Laat u verrassen door het spectaculaire uitzicht, de
absolute privacy, het lichte interieur met fauteuils
van Cassina en ruime bed met donzen kussens en
duvet. Wanneer de zon langzaam begint te zakken,
is het loungebed binnen een weelde om te zijn. Zet
de ramen helemaal open en u waant zich buiten:
uit de wind en de zon zacht op je gezicht. De ideale
plek om lekker te luieren of een boek te lezen, met
een heerlijk glas wijn erbij.

Nog magischer is het om neer te strijken op het
royale privéterras van 100 m2. Ontspan hier met
uw geliefde in de jacuzzi met massage beams en
kijk uit over de zee en het strand. Rust daarna
uit in de loungezakken van Paola Lenti of val in
slaap op de canapé, onder de blote hemel. Begin de
ochtend met een yoga- of ademsessie. Alle props
en matten zijn aanwezig in de suite. Ontbijt daarna
heerlijk aan de duinzijde, onder de parasol aan de
grote eettafel.
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ZOUTELANDE

Onze vele
E XTR A ’S

98

Luxe en comfort gaan hand in
hand bij ons. Daarom beschikt
u als gast over gratis wifi en een
parkeerplaats. Verder hebben wij
verschillende faciliteiten in huis om
uw verblijf zo aangenaam mogelijk
te maken.

Fietsverhuur

Zeeland is een vijfsterren
fietsprovincie dankzij het
goede knooppuntensysteem
en de vele faciliteiten
onderweg. In de omgeving
kunt u fietsen over hoge
duintoppen, slingerende
dijkpaadjes, prachtige
landgoederen en naar
historische dorpjes.
Zin in een sportief tochtje?
U huurt eenvoudig ter plaatse
een fiets, of vooraf via onze
collega’s van de receptie.

Huisdieren

Ook uw hond is welkom
bij Duinhotel Tien Torens
en Strandhotel Zoutelande,
op een enkele kamer na.
Tarieven vindt u op de
website van het hotel.
Per kamer is één hond
toegestaan.

Ontbijt

Het ontbijt wordt voor
u geserveerd in onze
ontbijtruimte/restaurant.
Voor hotelgasten is het ontbijt
inbegrepen. Wij bespreken
dit ter plekke met u bij
het inchecken. Uiteraard
is het ook mogelijk om het
ontbijt op uw kamer te laten
bezorgen. Wij maken dan met
liefde een ontbijtpakket voor
u klaar, dat in een duurzame
tas en verpakking tot de
deur van uw kamer wordt
gebracht.

Dineren

Voor het diner verwijzen
we u graag door naar Bistro
by Mezger, die is gevestigd
in Strandhotel Zoutelande.
Nieuwsgierig naar het
seizoensmenu dat ze serveren
tijdens uw verblijf? Kijk dan
op Restaurantmezger.nl/
bistro-by-mezger

Parkerenr

De accommodaties van
Zeayou Zeeland bieden u
een eigen parkeerplaats aan
tijdens uw verblijf. Op uw
aankomst- en vertrekdag of
tijdens uitstapjes is het ook
handig om te weten waar
u elders in de gemeente
kunt parkeren. Voor alle
kustplaatsen in de gemeente
Veere geldt betaald parkeren.
Kijk voor meer informatie op
Veere.nl/parkeren

DIRECT
BOEKEN
BOEK UW VERBLIJF DIRECT
BIJ ONZE RECEPTIE OF
VIA ONZE WEBSITE. DIT IS
ALTIJD HET VOORDELIGST!

• Beste prijsgarantie,

dus altijd het goedkoopste

• Geen extra

reserveringskosten

• Keuze uit persoonlijke
•
•

voorkeuren
Reserveringen kunnen
makkelijker worden
aangepast
Goede en flexibele
annuleringsvoorwaarden

99

EROPU IT
in Zoutelande
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Fietsen
Fietsen op het
voormalige eiland
Walcheren heeft echt
voor elk wat wils:
hoge duintoppen
worden afgewisseld
met kronkelige
polderweggetjes
en beeldschone
natuurgebieden
maken plaats voor
pittoreske dorpjes.

Vanuit Domburg rijdt
u zo het historische
natuurgebied De Manteling
in, waar u karakteristieke
eikenbomen ziet die
eeuwenlang de westenwind
hebben getrotseerd. In
het iets verderop gelegen
natuurgebied Oranjezon
kunt u damherten en wilde
Koninkpaarden tegenkomen.
Mis vooral het mooie dorpje
Veere niet. Daar kunt u
ook cultuur opsnuiven,
tijdens een bezoek aan het
Stadhuismuseum of de
Schotse Huizen.

Ook in Middelburg en
Vlissingen zijn de musea het
bezoeken waard. Onderweg
zijn er volop boerderijen die
in winkeltjes ambachtelijke
kazen en andere producten
verkopen. Vaak kunt u hier
ook even uitrusten, onder
het genot van een kop koffie
met ovenverse taart. Of u nou
langs de kust of het Veerse
Meer fietst, de polders kiest
of een van de vele dorpjes
bezoekt: dankzij het ANWBknooppuntensysteem weet u
altijd waar u bent!
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Zoveel
meer dan zee
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EROPUIT
in Zoutelande

Paragliding
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Zoutelande is vanwege
zijn hoge duinen een
hotspot voor paragliders.
Er is een startplaats
langs het wandelpad op
de duinen (coördinaten
51.493168,3.499725).
Paragliden mag langs de
hellingen van de duinen en
landen kan op het strand
tussen paalhoofden 37 en
39.1. Dat mag alleen van
september t/m half juni en
in de zomer na 18.00 uur.
Parkeer aan de Duinweg bij
Camping De Meerpaal, voor
de duinovergang dichtbij de
startplaats.

Vogels spotten

Voor vogelliefhebbers
is het Noordervroon in
Westkapelle dé plek om
vogels te spotten. Geregeld
worden er wandelexcursies
georganiseerd onder leiding
van een gids.
Meer info via
polderhuiswestkapelle.nl

Markt Zoutelande Gezellig naar de
markt? Dat kan elke dinsdag in de zomer tussen
10.00 en 19.30 uur. De kramen zijn te vinden op het
Willibrordusplein en in de Langstraat. Geniet van
de leukste aanbiedingen, verse seizoensproducten
en unieke specialiteiten. Op dinsdag geen tijd? Er
is markt op maandag in Domburg, donderdag in
Middelburg en vrijdag in Vlissingen.

Mountainbike

Zin in een lekker uitdagend
fietsparcours? In de
bossen bij Westkapelle en
omstreken liggen prachtige
moutainbike-routes. Ze zijn
eenvoudig te vinden via
Google als u zoekt op ‘MTB
route Westkapelle’. Maar ook
elders op Walcheren kunt u
volop mountainbiken. Vraag
naar de mogelijkheden bij
onze recepties.
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EROPUIT
in omstreken
- W ES T K A PE LLE

Vuurtoren
beklimmen
en vissen
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Maak een sportieve klim
met een mooi uitzicht! Tegen
een kleine vergoeding is
Vuurtoren ’t Hoge Licht in
Westkapelle te bezoeken. Ook
het Dijk- en Oorlogsmuseum
is de moeite waard. Meer info
via Polderhuiswestkapelle.
nl. In de zee rondom
Westkapelle kunt u overal
vissen zonder vergunning.
Aan de zuidkant vanaf de
stranden, aan de noordkant
op de dijk. U vangt er vooral
zeebaars, tong, kabeljauw,
makreel, schar, wijting en
schol. In het binnenwater De
Kreek is wel een vergunning
vereist. Daar worden forellen
uitgezet.

Suppen en surfen

Zin om te watersporten?
Supergave sup-tours,
sup-clinics en materiaal
kunt u huren of boeken bij
Duinhotel Tien Torens en
Strandhotel Zoutelande. Een
opgeleide instructeur leert
u de basis van het suppen,
handige sup-technieken en
zelfs levens redden met een
sup. Aan het einde van elke
les volgt een kleine sup-tour
om de geleerde technieken
te oefenen. Ook kitesurfen
is in Zeeland superpopulair.
Daarnaast is er sinds kort een
gloednieuwe watersporttrend:
wingfoilen. Op het brede
strand van Vrouwenpolder
vindt u surfschool Vertigo
Sports die deze sporten
aanbiedt.
Meer informatie
vertigo-sports.com
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Kustmarathon

Elk jaar vindt in Zoutelande in het eerste weekend van oktober hét
sportieve evenement van het jaar plaats: de Kustmarathon. Er is onder
meer een Ladiesrun, MTB-toertocht, een Minimarathon voor kinderen
en natuurlijk de marathon zelf.

Meer informatie
Marathonzeeland.nl

Plattegrond Zoutelande
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LEGENDA

Accommodaties

Parkeerplaats

Tandarts

Supermarkt

Fietsenmaker

MIDDELBURG
Overnachten in het
centrum van Middelburg.
Kies voor urban green of
een uniek monument.
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CITYHOTEL WOOD IS GELEGEN
AAN DE GRACHT MIDDENIN
MIDDELBURG. OP DIT UNIEKE
PLEKJE VERBLIJFT U IN
ALLE “GROENE” LUXE EN
GENIET U VAN HEERLIJKE
GERECHTEN IN RESTAURANT
THE GREEN ROOM. DIT HIPPE
EN DUURZAME HOTEL BIEDT
VERSCHILLENDE SOORTEN
HOTELKAMERS EN LOFTS.
IDEAAL VOOR EEN
CITYTRIP EN MAKKELIJK TE
COMBINEREN MET EEN DAGJE
STRAND!

Houtzagerij

Meer dan 100 jaar geleden huisde
er op deze plek een bloeiend
houtzagersbedrijf. Cityhotel Wood
doet de geschiedenis van deze plek
graag eer aan.

Middelburg

Vanuit het hotel wandelt u zo de
stad in om te winkelen, te dwalen
door de Middelburgse straatjes en
steegjes, de historische panden te
bekijken en neer te strijken op één
van de vele terrassen. Tijdens uw
verblijf geniet u van een lekkere
en gezonde lunch of diner van
Natural Kitchen The Green Room,
drinkt u een cocktail in de lounge
of leest u rustig een boek in de
bibliotheek. Gaat u er op uit, dan
kan dit met één van de fietsen,
e-bikes of e-choppers.
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Middelburg

ONTDEK DE BRUISENDE OMGEVING
VAN ONZE ACCOMMODATIES
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Cityhotel
WOOD
114

Urban green in de hoofdstad
van Zeeland. Gelegen aan
de binnengracht overnacht
u hier in ‘groene’ luxe in het
hart van de stad.

Tel: +31 (0)118 724 801
info@cityhotelwood.nl
cityhotelwood.zeayouzeeland.nl
@cityhotelwood
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Cityhotel
WO O D

Urban green MI D D E N I N MID D E LBU RG
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Timo

OVER CI TYH O TEL WO OD

“Mooi hotel, toplocatie in
Middelburg, met een heel goed
restaurant dat fantastische dingen
met groente doet.”

Meer dan honderd jaar geleden
huisde er op de plek van ons hotel een
bloeiend houtzagersbedrijf. Vanwege
onze gezamenlijke voorliefde voor een
bewuste en gezonde levensstijl, kozen
we bij Wood voor groen en duurzaam.
Dat is gelukt. Bij Wood vinden gasten
warmte, ontspanning en gezelligheid –
een tweede thuis. De ontvangst is
in een groene oase en de kamers zijn
puur natuur. Vanuit ons hotel loopt u zo
het historische centrum van Middelburg
in of stapt u op de rondvaartboot.
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Van knusse kamers...
Onze kamers zijn allemaal ingericht met
oorspronkelijk design van natuurlijke materialen.

Victor

OV ER CIT YHOT EL WOOD

“Had een geweldig verblijf in het prachtige Cityhotel Wood. Vriendelijk en behulpzaam
personeel in een gezellige omgeving. Applaus voor de duurzaamheidskeuzes in het
hele hotel. Kan het ontbijt en de lunch ten zeerste aanbevelen.”

Iedere kamer in dit type is uniek en kan in vorm en inrichting afwijken van de foto’s.
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. ..t ot J a c u z z i Lof ts
In onze kamers droomt u weg in onze
kingsize, extra lange Swiss Sense
Premium boxspringbedden. Uiteraard is
er een koelkastje, smart tv en gratis wifi
in de kamer en uw laptop stopt u veilig
in het kluisje. Geniet na een dagje stad
van de regendouche in de badkamer.
Sommige kamers hebben een bureau,
kleine loggia of terras – vraag ernaar bij
uw reservering. Met uw eigen koffiedrip
en waterkoker zet u heerlijk verse koffie
of thee.

Woods beste kamers bevinden zich
op de bovenste verdieping: de Jacuzzi
Lofts. Deze kamers zijn niet alleen
superroyaal en comfortabel, maar
hebben als kers op de taart ook nog
een vrijstaande, ronde jacuzzi en
comfortabele zithoek met platenspeler!
Een van de lofts heeft bovendien een
eigen terras met een spectaculair
uitzicht over de binnenstad van
Middelburg.

119

Kiezen voor DU U R Z A A M
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Iedere kamer in dit type is uniek en kan in vorm en inrichting afwijken van de foto’s.

Cityhotel Wood is niet alleen duurzaam
gebouwd, ook in onze bedrijfsvoering
is dit ver doorgevoerd. Zo zijn de
zeep en shampoo op uw kamer
milieuvriendelijk. In ons restaurant
proberen we zo min mogelijk voedsel
te verspillen, kopen we lokaal en

biologisch in en staat duurzaam altijd
centraal. Wilt u uw kamer een keer niet
laten schoonmaken of uw handdoeken
hergebruiken? Dat kan! En per
gehuurde fiets of e-bike steunt u ons
bomenproject met € 1,50 per dag!
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Onze kers op de taart
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Hannah

OVER C I T Y HOT EL WOOD

“Geweldig verblijf in Cityhotel Wood! Aardig personeel, daardoor veel

comfort en plezier tijdens ons verblijf. De kamer was groot en comfortabel
en de versgemalen koffie gaf de kamer echt iets extra’s.”
Iedere kamer in dit type is uniek en kan in vorm en inrichting afwijken van de foto’s.
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Restaurant

THE GREEN
ROOM

WIE IS BEN N IE ?

WA A RO M TH E GREEN RO O M ?

De gastronomie neemt chef-kok Bennie met liefde
voor zijn rekening. Bij The Green Room kunt u
hem dankzij de open keuken met zijn team aan
het werk zien bij het maken van lekkere bites of
een à la carte lunch en diner. Zijn passie? Speels
en huisgemaakt, gezond en eco-bewust van het
smakelijkste soort. Aan de bar bereiden wij met
liefde huisgemaakte limonades, hippe cocktails.

Een logische naam: bij ons hebben groenten de
hoofdrol, al is er bij ieder groentegerecht keuze
uit een vlees- of vissuggestie van de chef. De
ingrediënten zijn onbewerkte, zuivere producten
met een korte lijn naar de bron. Rauw en vers
zijn de inspiratiebron voor chef-kok Bennie en
vormen de basis van verrassende en smaakvolle
gerechten. Focus op huisgemaakt en biologisch, met
zoveel mogelijk gebruik van het hele product. De
menukaart wisselt iedere maand, zodat u altijd van
seizoensproducten en de creativiteit
van de chef kunt genieten!

ZIJN MOTTO? Feeding instead of filling.
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Bennie van de Parel

Achter de Houttuinen 8, Middelburg

|

Tel: +31 (0) 118 724 801

|

info@cityhotelwood.nl

|

cityhotelwood.nl

@cityhotelwood

Feeding instead of filling!
In Restaurant The Green
Room spelen groenten
de hoofdrol. Al kan ieder
gerecht verrijkt worden met
een vlees- of vissuggestie
van de chef.
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Copper
& CO
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Dit iconische monument
met bijzondere koperen
aanbouw, maakt uw verblijf
in hartje Middelburg
onvergetelijk!

Tel: +31 (0)118 724 801
info@hotelcopper.nl
hotelcopper.zeayouzeeland.nl
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Copper
& CO

Eclectisch monument ME T ALLU RE
On ze
lou nge

De gastvrije
sfeer van
Copper & Co
voelt u meteen
bij binnenkomst
in de lounge.
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Waar u in de
ochtend van
het ontbijt kunt
genieten of
later op de dag
neerstrijkt voor
een verse juice
of een warme
cappuccino. Hier
kunt u ’s avonds
aan een grote tafel
aanschuiven voor
een leuk spel,
ontspannen iets
lezen, praten met
andere gasten of in
alle rust werken.

Loopt u verder door de gang, bezoek
dan vooral ook de binnenplaats: een
inpandig terras, dat vrijwel de hele dag
zonovergoten is. Daar vindt u zowel
een loungegedeelte als een plek om
te werken of te eten. Voor een terrasje
pakken hoeft u de deur dus niet uit!
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Iedere kamer heeft zijn eigen
charme en karakter. Ook
geschikt voor langer verblijf in
de stad of voor minder-validen.
OPTIMAAL GENIETEN MET
SAUNA OF JACUZZI

Elke kamer heeft zijn eigen
charme en unieke karakter,
prachtige hoge plafonds en
grote ramen. U kunt kiezen uit
heerlijke tuinkamers, die allemaal
beschikken over een eigen, beschut
gelegen terras. Verblijft u langere
tijd in Middelburg, kies dan voor
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een kamer met pantry of compleet
ingerichte keuken. Zin in nog meer
luxe? Boek dan een van de kamers
met een ronde jacuzzi en inpandig
balkon. Met maximale privacy, om
ongestoord te genieten van het
vrije uitzicht over de gracht en het
monumentale centrum.

UNIEKE TUINKAMERS MET
EEN EIGEN TERRAS
18

high
class

91

Impressie
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Op de derde verdieping ligt ons
penthouse als kers op de taart.

UITZICHT
OP DE STAD
MIDDELBURG
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Hier geniet u in alle luxe: met een
sauna en jacuzzi, een spoeleiland
met wijnkoelkast en een groot
terras met uitzicht over de
stadsgracht en de oogstrelende
skyline van Middelburg.

91

full
privacy
18

PENTHOUSE

VOLLEDIGE
PRIVACY
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Onze vele
E XTR A ’S
Ontbijt
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Luxe en comfort gaan hand in
hand bij ons. Daarom beschikt
u als gast over gratis wifi en een
parkeerplaats. Verder hebben wij
verschillende faciliteiten in huis om
uw verblijf zo aangenaam mogelijk
te maken.

In Cityhotel Wood ontbijt
u in restaurant The Green
Room middels een luxe
ontbijtbuffet. De keuze is
zeer gevarieerd. Start
bijvoorbeeld met koffie of
thee, een groentensmoothie
of gembershotje. Aansluitend
een croissantje, koffiebroodje
of chocoladebroodje. Of kiest
u toch liever voor iets hartigs
of zoets, zoals een boterzacht
roerei of een yoghurt-bowl.
Het aanbod verschilt per
seizoen.

Een romantisch weekendje
weg? Verras je geliefde met
een ontbijt op bed. Vraag
naar de mogelijkheden bij
de receptie.
Bij Copper & Co geniet u in
onze lounge van een heerlijk
vers ontbijt, bereid met lokaal
ingekochte streekproducten.

Fietsen

Bij Cityhotel Wood kunt
u gewone fietsen, e-bikes
of e-choppers huren. Per
gehuurde fiets of e-bike
steunt u ons bomenproject
met € 1,50 per dag! In het
centrum van Middelburg zijn
er daarnaast deelfietsen te
gebruiken. Ook voor de deur
van ons hotel staan deze voor
u klaar. Deelfietsen hebben
een ‘slim slot’ dat u met de
‘GoAbout-app’ kunt openen
en sluiten. Ontdek de stad
en het eiland Walcheren zo
lekker sportief!

Vergaderen

Onze vergaderruimtes
zijn de perfecte plek om
elkaar in alle rust en in een
inspirerende omgeving te
ontmoeten. We bieden diverse
vergaderarrangementen aan
en maken voor u graag een
arrangement op maat: die
ene snack of healthy maaltijd
of die bijzondere set-up van
tafels en stoelen? Er kan
altijd meer dan u denkt!

Parkerenr

Vlakbij Cityhotel Wood
bevinden zich parkeergarage
Achter de Houttuinen
en parkeerterrein Hof
van Tange. Onze twee
parkeerplaatsen houden
we graag beschikbaar
voor elektrische en
mindervalidenvoertuigen. Bij
Copper & Co is het mogelijk
overdekt te parkeren in de
naastgelegen garage van
de Zeeuwse Bibliotheek.
Op loopafstand is een Last
Mile Solutions Charging
Station, met zes chargers
voor elektrische auto’s. Komt
u per trein? Het station van
Middelburg is om de hoek.

DIRECT
BOEKEN
BOEK UW VERBLIJF DIRECT
BIJ ONZE RECEPTIE OF
VIA ONZE WEBSITE. DIT IS
ALTIJD HET VOORDELIGST!

• Beste prijsgarantie,

dus altijd het goedkoopste

• Geen extra

reserveringskosten

• Keuze uit persoonlijke 		
•
•

voorkeuren
Reserveringen kunnen
makkelijker worden
aangepast
Goede en flexibele
annuleringsvoorwaarden
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Onze vele
E XT R A’S

Shop
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Welkom in de shop van Cityhotel Wood
en The Green Room! Bent u op zoek
naar een leuk cadeautje of een lokaal
product voor uzelf? Dan bent u bij de
shop van The Green Room aan het goede
adres. Wij verkopen lokale en duurzame
producten voor in de keuken, tijdens het
koken of voor in huis.

Luchtreiniger

Niets fijner dan in een bos de zuivere lucht
inademen! In onze zoektocht naar schone lucht
voor in Cityhotel Wood hebben we in het hotel
gekozen voor een luchtreiniger van Vairus: vol
technische innovatie, die de lucht zuivert op basis
van fotokatalyse. Dat is een krachtige techniek
zonder uitstoot van ozon en het gebruikte UV-A
licht is onschadelijk voor mensen. Ook enkele
kamers beschikken over dit systeem!

Duurzaamheid
D A AR LO PE N
W E WA R M
VOOR !
DE BOUW

Bij de bouw van Cityhotel
Wood is gekozen voor
duurzame installaties; denk
aan hoge isolatie, all electric
en warmtepompen ten
behoeve van vrf-systeem,
warm water en solar.
BOMENPLAN

Daarnaast hebben wij de
handen ineen geslagen met
de Zeeuwse Milieufederatie
en OEST voor een bomenplan.
Huurt u een (elektrische)
fiets, boekt u rechtstreeks via
onze receptie of onze website,
dan doneren wij telkens een
vaste bijdrage van € 1,50 aan
het bomenplan. Ook wanneer
u besluit om de dagelijkse
kamerschoonmaak over te
slaan.

THE GOOD ROLL
SERVIES
GROENE GEVEL

Binnen anderhalf tot
twee jaar staat onze gevel
helemaal in bloei! Instagreen
koos speciaal geselecteerde
planten om de bedreigde
insecten en bijen extra
voedsel te geven.

Bij porseleinfabrikant Figgjo
in Scandinavië gebruiken ze
geen schadelijke materialen
en recyclen ze alle materialen
die niet eindigen als
eindproduct, er zijn geen
enkele giftige emissies.

ECOTAPWATER

DYSON AIRBLADE
WASH & DRY

In The Green Room serveren
wij plat- en bruiswater uit
de Ecotap met een uniek
3-fase-filtersysteem, dat
van kraanwater tafelwater
van mineraalwaterkwaliteit
maakt.

Onze openbare toiletruimtes
zijn voorzien van Dyson
Airblade Wash & Dry.
Hiermee besparen we 80%
water en CO2, ten opzichte
van een normale kraan en
papieren wegwerp doekjes.

EcoTapwater vindt dat
iedereen ter wereld recht
heeft op schoon drinkwater.
Daarom werken zij
samen met het Verkaart
Development Team (VDTproject).

Alle Dyson Airblade
handdrogers zijn voorzien
van HEPA-filters, een
bewezen manier om 99,95%
van de deeltjes uit de lucht
te verwijderen, waaronder
bacteriën en virussen.

In ons hotel gebruiken we
100% boomvriendelijk en
duurzaam wc-papier. 100%
gerecycled papier, zonder
chloor, kleur- en geurstoffen.
Daarnaast investeert The
Good Roll 50% van de winst
in de bouw van toiletten in
ontwikkelingslanden.
I LOVE ECO ESSENTIALS

Zowel de inhoud als de
verpakking - gemaakt
van recyclebaar
ingezameld afvalplastic
- zijn geselecteerd op
basis van landbouw,
verwerking, productie en
arbeidsomstandigheden
die voldoen aan strikte
duurzame vereisten op het
gebied van gezondheid en
milieu. Alle ingrediënten
van iLoveEcoEssentials zijn
gecertificeerd door ECOCERT
Natural & Organic.
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EROPU IT
in Middelburg
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Historische stad
De Middelburgse
binnenstad ademt
geschiedenis. In
het stratenplan is
nog de ringwalburg
uit de Vikingtijd
te ontdekken!
Rond 1300 kreeg
Middelburg een
stadsmuur: aan die
grachten zijn onze
hotels gelegen.

Verken de binnenstad onder
leiding van een stadsgids of
koop bij de Tourist Shop aan
de Markt een van de vele
leuke stadswandelingen.
Proef de sfeer van toen in
en rond de prachtige Abdij
en bezoek dan meteen het
Zeeuws Museum. Ontdek
de prachtige panden van de
schutterijen, zoals de Sint
Jorisdoelen aan de Balans
en de Kloveniersdoelen
naast Cityhotel Wood. Daar
bevindt zich ook een filmhuis
met mooie bioscoopzaal.
Er tegenover stapt u zo op
de rondvaartboot, voor een

tochtje over de binnengracht
van Middelburg. Zin in een
flinke wandeling? Maak een
ommetje over de bolwerken
en wandel naar de unieke
Oostkerk: een van de weinige
koepelkerken in Nederland.
Soms zijn er rondleidingen –
vanaf het topje is het uitzicht
over Walcheren fenomenaal.
Lopend over de Dam en
de Kaaien kunt u de oude
havens van Middelburg
bewonderen, waar nu volop
plezierjachten aanmeren.
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>>

EROPUIT
in Middelburg

Historische
gebouwen
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Aan de Markt ligt het
prachtige stadhuis van
Middelburg, dat in de 15e
eeuw werd gebouwd. Met een
stadsgids is het te bezoeken.
In het pand bevindt zich
ook de Vleeshal, wat nu
een expositieruimte is voor
moderne kunst. Op de
Markt en de naastgelegen
pleinen en straatjes zijn
volop restaurantjes, cafés
en in de zomer kunt u hier
heerlijk genieten op de
vele terrassen. Komt u in
de winter? Dan wordt hier
de ijsbaan opgebouwd, met
rondom de leuke skihutten
van Middelburg Winterstad.
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Achter het Stadhuis bevindt zich de
Volkssterrenwacht, waar een klein museum is en
geregeld leuke activiteiten worden georganiseerd.

EROPUIT
in Middelburg
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Winkelen

Middelburg staat in de top vijf van leukste steden
in Nederland om te shoppen! En dat is niet voor niets: in de sfeervolle
straten in de binnenstad zijn volop leuke boetiekjes, waar je voor mooie
kleding, bijzondere sieraden, leuke woonaccessoires en verrassende
cadeautjes kunt slagen.

E-Chopper

De stad of omgeving
verkennen? Doe dat milieubewust en geruisloos
op deze stoere elektrische choppers. Via Cityhotel
Wood kunt u e-choppers en gewone fietsen of
e-bikes huren. Per gehuurde fiets of e-bike steunt
u ons bomenproject met € 1,50 per dag!

Lange Jan

Zin in een klim?
Het is even doorbijten,
207 treden om precies te
zijn, maar het uitzicht is
deze inspanning dubbel
en dwars waard. De toren
van de Lange Jan stamt uit
1300, is 90,5 meter hoog
en geregeld open voor
publiek.

Suppen en surfen

Supergave sup-tours, sup-clinics en materiaal
kunt u huren of boeken bij Cityhotel Wood. Een
opgeleide instructeur leert u de basis van het
suppen, handige sup-technieken en zelfs levens
redden met een sup. Aan het einde van elke
les volgt een kleine sup-tour om de geleerde
technieken te oefenen. Ook kitesurfen is in Zeeland
superpopulair. Daarnaast is er sinds kort een
gloednieuwe watersporttrend: wingfoilen. Op het
brede strand van Vrouwenpolder vindt u surfschool
Vertigo Sports die deze sporten aanbiedt.
Meer informatie vertigo-sports.com
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Z E E

L
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A N D

Speel met
de wind

ER OP UIT
in de buurt

- VEERE

Varen op het Veerse meer

Mooi weer? Kies voor lekker varen op het Veerse
Meer. Op tal van plekken zijn sloepjes te huur,
waarmee u ook zonder vaarbewijs heerlijk het
water op kunt. Vaar van eilandje naar eilandje, ga
lekker zwemmen en bezoek het pittoreske plaatsje
Veere. Gegarandeerd een heerlijk dagje uit!
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Plattegrond Middelburg
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LEGENDA

Accommodaties

Parkeerplaats

Drogist

Tandarts

Geldautomaat

Supermarkt

Huisarts

Fietsenmaker

Museum

Stadhuis
Rondvaartboot

Stadskantoor

Over

ZEAYOU
ZEELAND
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DI T IS
ZEAYOU ZE E LAN D

DIT IS
O N Z E D RI J F V EER

Zeayou Zeeland is een overkoepelende
verhuurorganisatie voor onze verschillende
accommodaties in Zeeland. Of u nu in één van
onze hotels overnacht, in een appartement of B&B:
in onze dienstverlening staan gastvrijheid en
duurzaamheid centraal. In deze brochure heeft u
de sfeer kunnen proeven van onze accommodaties
in Domburg, Zoutelande en Middelburg.
Nieuwsgierig geworden of meteen boeken? Kijk op
Zeayouzeeland.nl voor de meest actuele informatie.
We verheugen ons op uw komst!

Bij Zeayou Zeeland hechten we veel
waarde aan persoonlijk contact en
doen wij niets liever dan ervoor zorgen
dat uw verblijf tot in de puntjes is
geregeld. Onze kamers zijn van alle
gemakken voorzien en ons personeel
staat voor u klaar! Zo adviseren we u
graag over de lekkerste restaurants,
leukste uitjes, fijnste stranden, mooiste
natuurgebieden en alle andere uitjes
die een verblijf in Zeeland tot een
onvergetelijke beleving maken.
Zeayou soon in Zeeland!
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Nieuwsbr
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Zeayou Ze
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nieuws
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land

We luisteren graag naar uw wensen en blijven
ons aanbod steeds verder uitbreiden en verfijnen!
Volg de laatste ontwikkelingen en profiteer van
mooie aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
We are happy to listen to your
wishes and continue to
expand and refine our offer!
Follow the latest developments
and take advantage of great
offers via our newsletter.

Gerne hören wir auf Ihre
Wünsche und bauen unser
Angebot weiter aus und
verfeinern! Verfolgen Sie
die neuesten Entwicklungen
und profitieren Sie über
unseren Newsletter von tollen
Angeboten.
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Scan de QR-code
en meld je aan!

QR-Code scannen
und anmelden!
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Zeayou soon!
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