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PAVILJOEN STRAND90, DUINOVERGANG WATERTOREN, DOMBURG

www.strand90.nl | info@strand90.nl

Reserveringsvoorwaarden

Voor alle reserveringen vragen wij een 

aanbetaling van ten minste 50% ofwel 

een garantstelling met uw creditcard 

(creditcardnummer en vervaldatum). 

Reserveringen minder dan zeven dagen voor 

de aankomstdatum accepteren wij uitsluitend 

met een garantstelling middels creditcard 

(creditcardnummer en vervaldatum). Wij 

adviseren u gebruik te maken van onze 

annuleringsverzekering. Deze verzekering 

bedraagt 5% van de boekingssom.

Op alle reserveringen zijn de Uniforme 

Voorwaarden van Horeca Nederland van 

toepassing. Op verzoek sturen wij u die 

toe. Alle prijzen zijn exclusief verblijfsheffing. 

Als u uw reeds gemaakte reservering wilt 

wijzigen, dan houden wij ons het recht voor 

wijzigingskosten in rekening te brengen. Deze 

bedragen € 15,00 per gemaakte wijziging.

Als in uw arrangement een strandcabine 

is inbegrepen, verzoeken wij u de sleutel 

uiterlijk om 20.00 uur op de avond voor uw 

vertrek bij de receptie in te leveren.

VOOR ALLE ARRANGEMENTEN GELDT:

Prijzen zijn per persoon op basis van twee 

personen per kamer.

 3 Toeslag tweepersoonskamer voor 

enkelgebruik € 31,00 p.n.

 3 Toeslag kamer parkzicht € 11,00 p.n.

 3 Toeslag junior suite € 100,00 p.n.

 3 Toeslag familiekamer € 100,00 p.n.

 3 Toeslag kamer en suite € 21,00 p.n.

 3 Toeslag babykamer € 21,00 p.n.

Kinderen van 0 tot 3 jaar verblijven gratis op 

de kamer in een eigen, meegebracht bedje. 

Voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar geniet 

u korting (prijs aangegeven per arrangement) 

als zij overnachten op de kamer van 2 

volbetalende gasten. Is uw arrangement 

inclusief diner, dan serveren wij kinderen 

van 3 tot en met 11 jaar een driegangen 

kindermenu. In geval van een derde persoon 

(vanaf 12 jaar) op de kamer ontvangt u een 

korting van 25% op de arrangementsprijs.

Voor alle arrangementen geldt dat deze 

minimaal drie dagen voor aankomst 

geboekt dienen te worden. Per arrangement 

is slechts een beperkt aantal kamers 

beschikbaar. De verschillende onderdelen 

van de arrangementen zijn niet onderling 

en/of tegen contant geld inwisselbaar. Alle 

genoemde diners vinden plaats in restaurant 

Zee&Land, mits anders vermeld. Graag 

attenderen wij u erop dat wij geen huisdieren 

toelaten in het restaurant.

Wij accepteren betalingen met pinpas, Visa, 

Mastercard en contant.

(Prijs-) wijzigingen onder voorbehoud. Kom genieten in Domburg
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BADHOTEL DOMBURG, DOMBURGSEWEG 1A, DOMBURG

www.badhotel.com | info@badhotel.com

Î +31 118 588888

Prijzen per kamer per nacht: 2-1 tot 1-4

1-10 tot 24-12

1-4 tot 21-5 10-4 tot 13-4

21-5 tot 1-10

21-2 tot 25-2

24-12 tot 2-1

Eenpersoonskamer 145 165 175 155

Tweepersoonskamer 1 195 225 240 205

Junior suite 1 265 295 320 290

Familiekamer 2 370 420 445 385

Kamer en suite 3 411 471 503 431

Toeslagen per nacht:

Kind 0 tot 3 jaar 4 gratis gratis gratis gratis

Kind 3 tot en met 11 jaar 4 36 36 36 36

Extra persoon 5 52 52 52 52

Babybed 15,50 15,50 15,50 15,50

Huisdier 15,50 15,50 15,50 15,50

Kamer parkzicht 11 11 11 11

EXTRA’S:
Halfpension    € 39,00 per persoon per dag (diners dient men bij boeking te reserveren)
Late check-out 6    € 31,00 per kamer
Essentietoeslag    € 11,00 per dag, maximaal € 55,00 per verblijf
Strandcabine    € 36,00 per dag (mogelijk van 15-5 tot 15-9)
Parkeerfaciliteiten    € 7,75 per dag, maximaal € 38,75 per verblijf

1 geschikt voor 2 volwassenen en 2 kinderen van 0 tot en met 11 jaar

2   geschikt voor 2 volwassenen en 2 kinderen van 0 tot en met 16 jaar

3   geschikt voor 2 volwassenen en 4 kinderen, prijs o.b.v. 4 personen

4   als 3e of 4e persoon, maximaal 2 kinderen op de kamer van 0 tot en met 11 jaar

5   als 3e persoon op de kamer, vanaf 12 jaar

6   op aanvraag, door het hotel te bepalen op dag voor vertrek

Alle overnachtingen zijn inclusief een uitgebreid ontbijtbuffet. Hotelgasten kunnen op vaste tijden vrij gebruik maken van het zwembad. De 
kamers zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar en dienen op de dag van vertrek om 11.00 uur verlaten te zijn. In het weekend reserveren wij alleen 
kamers voor minimaal 2 nachten en tijdens feestdagen voor minimaal 3 nachten. 3 Alle arrangementen zijn te reserveren voor maximaal 4 kamers, tenzij anders aangegeven. 

Arrangementen zijn niet geldig tijdens de feestdagen, tenzij het een ‘feestdagen’ arrangement is.

Tarieven 2020

Arrangement Pag. Jan Apr Juni Kind Opmerkingen
Feb
Mrt
Okt
Nov
Dec

Mei Juli
Aug
Sept

Badhotel à la carte 21 125 - - 54 -

Carnaval 26 352 - - 147 aankomst 21 of 22 febr

Culinair weekend 21 258 - - 91 aankomst vr. of za.

Familie 25 247 273 284 112 3 tot 10 kamers

Feest 25 257 284 295 108 3 tot 10 kamers

Hemelvaart 26 - 410 - 147 aankomst 21 mei

Jazz 26 - - 277 108 aankomst 18 september

Midweek 17 300 339 349 145 aankomst zo. t/m di.

Oud & Nieuw 26 479 - - 168 Aankomst 29 of 30 december

Pasen 26 - 410 - 147 aankomst 10 april

Pinksteren 26 - 410 - 147 aankomst 29 mei

SPA Domburg 15 204 215 220 - Aankomst zo t/m do.

Strand 18 - 241 251 88 15 mei tot 15 september

Tea party 25 221 247 - 105 3 tot 10 kamers

Tussen de feestdagen 26 242 - - 108 Aankomst 27 december

Uitwaai 21 205 - - 93 aankomst zo. t/m do.

Walcheren anders 16 253 279 289 122 -

Week 17 689 820 840 325 -

Weekend 16 242 268 284 108 aankomst do. t/m za.

Weekend romantiek 22 325 363 - - aankomst do. t/m za.

Winter deluxe 21 325 - - - -

Zeeuws genot 15 384 394 415 -

Zeeuws landleven 18 - 237 247 103 -

Zeeuwse weelde 15 556 573 605 -

Zeeuwse zaligheden 22 142 156 - 54 aankomst zo. t/m do.

Zomer 18 - 524 546 194 15 mei tot 15 september





Badhotel Domburg verwelkomt u graag

Eindeloos brede zandstranden, 

dichtbegroeide bossen en 

een sfeer die op een unieke 

manier het midden houdt 

tussen allure en gezelligheid. 

De magie van Domburg is 

ieder seizoen voelbaar. 

Het Badhotel bestaat al sinds 1866. In 

ons hotel proeft u de grandeur van lang 

vervlogen tijden. We werken in een 

lange traditie, waarin we gastvrijheid en 

gastronomie combineren met de weldaad 

van persoonlijk contact.  

Ons hotel ligt vrijwel aan de voet van de 

duinen, tegen het bos. Het strand en de 

heerlijke Zeeuwse zeewind zijn altijd dichtbij. 

Het centrum van Domburg vindt u letterlijk 

om de hoek. Hier geniet u van stijlvolle 

boetieks en verrassende restaurants.  

Weer of geen weer, Domburg heeft altijd 

sfeer. Om die reden is Badhotel Domburg 

de ideale keuze voor een vakantie of 

een paar dagen ‘ertussenuit’.  Al onze 

kamers zijn ruim en comfortabel ingericht. 

Komt u met kinderen, dan hebben we 

diverse mogelijkheden om u en uw gezin 

te ontvangen. Wilt u tijdens uw verblijf 

optimaal tot rust komen? Kies dan voor 

een bezoek aan SPA Domburg en beleef 

de kracht van Zeeuwse weldaad en 

ontspanning. 
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Culinair genieten

GRAND CAFÉ 1866

De ongedwongen en huiselijke sfeer maakt 

ons grand café geschikt voor ieder uur van 

de dag. Vanaf het zachte geroezemoes 

rond een kopje koffie tot aan de levendige 

gesprekken met een goed glas wijn. In 

het grand café bieden we u een kaart met 

gerechten die in een Franse bistro niet 

zouden misstaan. Salades, sandwiches en 

diverse warme gerechten waarin verse, 

lokale ingrediënten de boventoon voeren. 

Zodra het weer het toelaat, bedienen we u 

graag op ons zonnige terras. In de schaduw 

van de bomen is dit zelfs hartje zomer een 

heerlijke plek om even te verpozen.

RESTAURANT ZEE&LAND

In ons restaurant komen de smaken van zee 

en land samen. Onze zee en ons land, dus 

verse, seizoensgebonden producten met 

smaken van heel dichtbij. De rijkdom van 

Zeeland gaat verder dan de lekkernijen die 

de zee ons biedt. Het land biedt vlees, wild 

en gevogelte, verse groenten, kruiden en 

een overvloed aan vers fruit. Ons restaurant 

is open voor uw ontbijt en diner. Door de 

creatieve, sfeervolle inrichting van ons 

restaurant bieden we met even veel gemak 

ruimte aan een intiem diner voor twee als 

aan een gezellige gezinsmaaltijd of een 

feestelijk familiediner.    

PAVILJOEN STRAND90

Paviljoen Strand90 is een unieke place-to-be. 

De entourage, de sfeer, het geluid van de 

golven én het uitzicht op misschien wel 

het mooiste strand van Zeeland. Met de 

voeten in het zand, is iedereen gelijk. Niets 

moet, relax, voel de zon op uw gezicht en 

eet en drink Zeeuwse gezelligheid. Een 

zomerbriesje of een winterse storm, we 

stellen onze kaart zo samen, dat u direct 

vindt waar u trek in heeft. Het gemak zit 

in de sfeer, niet in de kwaliteit van onze 

gerechten. Die zijn steevast vers van het 

land of uit de Noordzee. Lunchen, dineren of 

ontspannen loungen; bij Paviljoen Strand90 

voelt u zich ieder seizoen thuis.
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Natuurlijk van eigen bodem en zee

Badhotel Domburg kiest bewust 

voor producten uit de streek. 

Biologisch en vers zodra dat kan. 

Het wisselen van de seizoenen 

ziet u terug op onze menukaart. 

Samen met onze leveranciers, 

maken we duurzame keuzes, 

met respect voor mens en dier. 

KAAS VAN DE BOERDERIJ

De lekkerste kaas wordt gemaakt met melk 

van koeien, die regelmatig buiten kunnen 

grazen. Dierenwelzijn is voor ons belangrijk. 

En geen chemische toevoegingen. Dit proeft 

u in onze boerenkazen en schapenkaas. 

 

OOSTERSCHELDE HAM EN MEER

We kiezen voor vleeswaren en worsten die 

vers zijn bereid. Wat dacht u van Zeeuwse 

rookham of Oosterschelde ham? Die ham is 

gepekeld in gezuiverd Oosterscheldewater 

en heeft een bijzonder zachte smaak en 

structuur. Ook ons rundvlees komt van 

Zeeuwse bodem.  

ALTIJD 100% SMAAK

Zeeuwse boeren omarmen steeds vaker 

teeltwijzen, die in balans zijn met de natuur. 

Dat is precies waarnaar wij streven. Verse 

groente en fruit, reken maar dat dat smaakt!

EERLIJKE VIS

Met een zee zo dichtbij, kan het niet 

anders dan dat we kiezen voor dagverse 

vis, rechtstreeks van de visafslag in onder 

andere Vlissingen en Stellendam.
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Ontspannen in Zeeuwse sferen

FACILITEITEN

In SPA Domburg ontdekt u de weldadige 

kracht van Zeeland. Duizenden mossel-

schelpen, zandpatronen aan je 

voeten, oesters in bad en een ‘echte’ 

Noordzeestorm; op een unieke manier 

vindt u hier het Zeeuwse DNA terug. 

Domburg was in de negentiende eeuw 

al een mondaine badplaats. De helende 

werking van de zilte zeelucht trok tal van 

Russische vorsten, Duitse prinsessen en 

andere aristocraten aan. In de speciale 

zoutsauna ondervindt u diezelfde heilzame 

werking. Naast een exclusief aanbod aan 

sauna’s biedt SPA Domburg verschillende 

ontspanningsruimtes en een waterplein. De 

Zeeuwse mosselen ziet u terug in de fraaie 

douchewanden, de oesters in de ontspannen 

voetenbaden en wilt u een heuse Zeeuwse 

storm beleven, dan biedt onze stormdouche 

u een onvergetelijke ervaring. Wie goed 

luistert, ontdekt zelfs zee. Het geluid van 

de aanrollende golven, de branding en het 

geschreeuw van de meeuwen maken deze 

unieke beleving compleet. 

SPA CAFÉ

Zoals overal in Zeeland is het ‘land’ dichtbij. 

Wie in de ‘boerenschuur’ van de spa 

ontspant op de ligbedden van stro, hoort de 

geluiden van het boerenland. Vogels, een 

tractor en het zacht golven van het graan. 

Dit geluid voert u naar het SPA Café. Hier 

kunt u, tussen de saunagangen door, tot rust 

komen met een lekker of gezond drankje. 

Lekker loungen of gezellig bij de open haard. 

We laten de keuze aan u; van een groene 

smoothie tot een smaakvolle wijn en van 

een gezonde salade tot een uitgebreid 

diner. Lekker genieten doet iedereen op zijn 

eigen manier. Wij dragen graag ons steentje 

bij met verse ingrediënten, persoonlijke 

aandacht en een ambiance waar u zich 

direct thuis voelt. 
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Natuurlijke schoonheid

Instituut SPA Domburg kiest uitsluitend 

voor puur en natuur. Het merk waarmee 

wij werken sluit daar naadloos op aan. Het 

van oorsprong Franse kuurmerk Thalgo 

is gebaseerd op de geneeskrachtige en 

ontspannende werking van zeewater en 

algen.  

Instituut SPA Domburg biedt een ruim 

aanbod aan behandelingen voor lichaam, 

gelaat en nagels. 

Natuurlijk verzorgen we ook uitgebreide 

lichaamsmassages, een aantal zelfs met 

een echt Zeeuws tintje. Zo is de Eb & 

Vloed massage speciaal voor ons instituut 

ontwikkeld. Laat u meevoeren op de deining 

van de zee en ervaar totale ontspanning. 

Het ruim anderhalf uur durende 

lichaamsritueel ‘In de Zee’ biedt totale 

ontspanning van lichaam en geest. In onze 

spa herontdekt u de rust in uzelf. 

Meer informatie over de verschillende 

behandelingen vindt u op de website van 

SPA Domburg (spadomburg.nl) of in de SPA 

brochure. Deze vindt u bij de receptie. Wij 

adviseren u om behandelingen vooraf te 

reserveren. 

4
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SPA arrangementen 

SPA DOMBURG

 3 1 overnachting

 3 1 maal ontbijtbuffet

 3 gehele verblijf genieten van alle SPA 

faciliteiten

 3 ontvangst met kruidenthee of koffie met 

lekkers

 3 onbeperkt gebruik van heerlijke scrub, 

showergel en shampoo

 3 mogelijkheid tot deelname aan diverse 

opgietingen (o.b.v. beschikbaarheid)

 3 gebruik van badjas, slippers en hand-

doeken

 3 1 maal lunch in het SPA Café, keuze van 

de kaart

 3 ontspannende behandelingen:

Thalgo hotstone massage van 25 min en

Thalgo ‘vitaal’ gelaatsbehandeling van 

25 min

ZEEUWS GENOT

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 gehele verblijf genieten van alle SPA 

faciliteiten

 3 ontvangst met vers vruchtenZap met 

lekkers

 3 onbeperkt gebruik van heerlijke scrub, 

showergel en shampoo

 3 mogelijkheid tot deelname aan diverse 

opgietingen (o.b.v. beschikbaarheid)

 3 gebruik van badjas, slippers en hand-

doeken

 3 1 maal lunch in het SPA Café, keuze van 

de kaart

 3 driegangen diner op de 1e avond in 

restaurant Zee&Land

 3 ontspannende behandelingen:

Thalgo algenpakking van 80 min en

massage naar keuze van 25 min

ZEEUWSE WEELDE

 3 3 overnachtingen

 3 3 maal ontbijtbuffet

 3 gehele verblijf genieten van alle SPA 

faciliteiten

 3 ontvangst met vers vruchtenZap met 

lekkers

 3 onbeperkt gebruik van heerlijke scrub, 

showergel en shampoo

 3 mogelijkheid tot deelname aan diverse 

opgietingen (o.b.v. beschikbaarheid)

 3 gebruik van badjas, slippers en handdoeken

 3 driegangen diner op de 1e avond in 

restaurant Zee&Land

 3 1 maal lunch in het SPA Café, keuze van 

de kaart

 3 1 maal diner in het SPA Café, keuze van 

de kaart

 3 DIY RaZul

 3 Biobubbels als afsluiting van de dag

 3 ontspannende behandelingen:

Thalgo lichaamsritueel van 100 min en

Thalgo gelaatsbehandeling ‘authentiek’ 

van 50 min

4

Entree en reserveren

ENTREE

Hotelgasten kunnen in de ochtend en avond kosteloos gebruik maken van het 

zwembad. 

Ook als de entree tot SPA Domburg niet inbegrepen is in uw arrangement, bent 

u van harte welkom. Voor meerdaags gebruik bedragen de kosten € 30,50 per 

persoon. We bieden daarnaast ook de mogelijkheid van 2-uurs gebruik. Dit kost 

€ 15,50 per persoon. In deze tarieven is het gebruik van een badjas, slippers 

en handdoeken inbegrepen.   

De spa is dagelijks open van 10.00 tot 22.00 uur. Voor het bezoek aan de spa 

hanteren we een minimumleeftijd van 18 jaar.

RESERVEREN

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en persoonlijke aandacht. Om die 

reden limiteren wij het aantal bezoekers aan de spa. Wilt u van SPA Domburg 

gebruikmaken, dan verzoeken wij u vooraf een reservering te maken, ook bij 

meerdaags gebruik. 

Reserveren van uw entree of een specifieke behandeling, kan online 

(spadomburg.nl) of u kunt contact opnemen met de afdeling reserveringen op 

telefoonnummer 0118 – 58 88 00 of e-mail: info@badhotel.com. 

Natuurlijk kunt u uw reservering ook aan de receptie doorgeven.

4
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Verblijf aan zee

WEEKEND ARRANGEMENT

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 2 maal driegangen diner

WALCHEREN ANDERS

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 2 maal driegangen diner

 3 gebruik hotelfiets

 3 fietskaart met diverse routes

5
MIDWEEK ARRANGEMENT 

 3 3 overnachtingen

 3 3 maal ontbijtbuffet

 3 driegangen diner op de 1e en 3e avond

WEEK ARRANGEMENT 

 3 7 overnachtingen

 3 7 maal ontbijtbuffet

 3 driegangen diner op de 2e, 3e, 5e en 6e avond
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Zomers buitenleven

ZEEUWS LANDLEVEN

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 Zeeuws driegangen diner op de 2e avond

 3 gebruik hotelfiets met lekkers  

onderweg op de 2e dag

 3 fietskaart met diverse routes 

STRAND ARRANGEMENT

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 2 dagen gebruik strandcabine incl. ligstoelen, windscherm,  

parasol en strandlakens

 3 1 maal een lunch bij Paviljoen Strand90

ZOMER ARRANGEMENT

 3 4 overnachtingen

 3 4 maal ontbijtbuffet

 3 driegangen diner op de 2e en 4e avond

 3 3 dagen gebruik strandcabine incl. ligstoelen, windscherm, 

parasol en strandlakens

 3 1 maal een lunch bij Paviljoen Strand90

5
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Winterse warmte

BADHOTEL À LA CARTE

 3 1 overnachting

 3 1 maal ontbijtbuffet

 3 driegangen à la carte diner

WINTER DELUXE

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 viergangen diner inclusief wijnarrangement  

en koffie/thee na op de 2e avond 

 3 1 dag gebruik van alle SPA faciliteiten

 3 massage van 30 minuten

 3 1 maal een lunch in het SPA Café

 3 lazy check-out om 17.00 uur

CULINAIR WEEKEND

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 zesgangen diner inclusief wijnarrangement  

en koffie/thee na op zaterdag 

UITWAAI ARRANGEMENT

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 viergangen diner op de 2e avond

 3 Domburgs kruidenbitter bij aankomst 

4
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Culinaire arrangementen

ZEEUWSE ZALIGHEDEN

 3 1 overnachting

 3 1 maal ontbijtbuffet

 3 Zeeuws viergangen verrassingsdiner incl. aperitief

WEEKEND ROMANTIEK

 3 3 overnachtingen

 3 3 maal ontbijtbuffet

 3 driegangen diner op de 1e avond

 3 viergangen diner op de 3e avond

 3 ‘tea for two’ op dag naar keuze
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Familie arrangementen

FAMILIE ARRANGEMENT

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 2 maal driegangen diner

 3 laten maken van een familiefoto incl. 1 afdruk

FEEST ARRANGEMENT

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 driegangen diner op de 1e avond

 3 aparte aperitiefruimte beschikbaar op de 2e avond

 3 luxe viergangen diner met als dessert een feestelijke ijstaart op 

de 2e avond

TEA PARTY

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 1 maal driegangen diner

 3 high tea op dag naar keuze

 3 1 dag gebruik hotelfiets

7
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Feestdagen en evenementen

CARNAVAL/PAAS/HEMELVAART/PINKSTER 

ARRANGEMENT

 3 3 overnachtingen

 3 3 maal ontbijtbuffet

 3 2 maal driegangen diner

JAZZ ARRANGEMENT

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 2 maal driegangen diner

 3 tijdens 3e weekend in september

KERST

Minimaal verblijf van 2 overnachtingen o.b.v. 

logies met ontbijt.  

Kerstdiners zijn apart te reserveren:

 3 24 december 

viergangen diner à € 51,00 p.p.

 3 25 december  

vijfgangen diner à € 69,50 p.p.

 3 26 december  

viergangen diner à € 51,00 p.p.

 3 een driegangen kindermenu  

kost € 18,00 p.k.p.d.

TUSSEN DE FEESTDAGEN ARRANGEMENT

 3 2 overnachtingen

 3 2 maal ontbijtbuffet

 3 2 maal driegangen diner 

OUD & NIEUW

 3 3 overnachtingen

 3 3 maal ontbijtbuffet

 3 29 en 30 december  

een driegangen diner

 3 31 december een vijfgangen diner en om 

24.00 uur een glas Champagne 

 3 live muziek op 31 december
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