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Kom genieten 
        in Domburg



Badhotel Domburg bestaat sinds 1866. 

Dit betekent dat we werken in een lange 

traditie, waarin we gastvrijheid en kwaliteit 

combineren met persoonlijke aandacht.

Slapen en ontwaken met het geluid van de 

golven op de achtergrond. Verder stilte en 

ruimte om je heen. Overnachten in Badhotel 

Domburg is een unieke belevenis. Hier 

ontwaak je in een zee van rust.

Junior suite

Tweepersoonskamer, beschikbaar vanaf april 2021



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.

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.

In ons team staat vakmanschap centraal. Samen 

zetten wij alles op alles om het onze gasten, 

privé of zakelijk, zo goed mogelijk naar de zin te 

maken. Zo wordt Badhotel Domburg een beleving 

op zich.

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.



Zeeland is een paradijs voor iedereen die van lekker 

eten en drinken houdt. De zee, de akkers, de polders 

en de boomgaarden; overal vinden onze koks verse, 

smaakvolle ingrediënten. Onze chef en zijn team 

verrassen u graag met hun culinaire creaties.



Culinair genieten

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.

GRAND CAFÉ 1866

De ongedwongen en huiselijk 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 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. 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 diner. 



Niets is lekkerder dan uzelf even goed te laten 

verwennen. En dat op een van de mooiste 

plekken aan zee: Domburg. Geniet van onze 

sauna’s, zwembad en rustruimte.



Ontspannen in Zeeuwse sferen

In SPA Domburg ontdekt u de weldadige kracht van Zeeland. Duizenden mosselschelpen, 
zandpatronen aan je voeten, oesters in bad en een ‘echte’ Noordzeestorm;  

op een unieke manier vindt u hier het Zeeuwse DNA terug. 

FACILITEITEN

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 

makende 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. 



Natuurlijke schoonheid

SPA Domburg kiest uitsluitend voor puur en natuur. De merken waarmee wij werken sluiten 
daar naadloos op aan. Het van oorsprong Franse kuurmerk Thalgo is gebaseerd op de 

geneeskrachtige en ontspannende werking van zeewater en algen.

ENTREE

Hotelgasten kunnen in de ochtend en avond 

kosteloos gebruik maken van het zwembad. 

U bent van harte welkom, ook als de entree 

tot SPA Domburg niet inbegrepen is in uw 

arrangement. 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 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- 588800 

of via e-mail: info@badhotel.com. Natuurlijk kunt 

u uw reservering ook aan de receptie doorgeven. 





Ontdek Domburg

Wij maken uw verblijf in Domburg graag bijzonder. Voor een lunch of diner bent u van 
harte welkom in ons hotel. Ook buiten onze hoteldeuren staan we voor u klaar. Met onze 

restaurants Strand90 en By Juuls bieden we u mooie locaties om te genieten van een 
drankje, borrel of complete maaltijd. Zo brengt u variatie aan in uw verblijf in Domburg. 

Beleef het fantastische uitzicht over zee bij Strand90 of ontdek de roast kitchen van By Juuls.

STRAND90

Geniet hier van het mooiste uitzicht van 

Domburg. Uitkijken over zee is in ieder seizoen 

een belevenis. In dit strandrestaurant voelt 

iedereen zich welkom. Voor kinderen serveren 

wij gerechten die gezond én lekker zijn. Vermaak 

is er volop. Het strand is één grote zandbak en 

ook de speeltuin biedt volop speelplezier. Na een 

lange strandwandeling is natuurlijk ook uw hond 

welkom, mits schoon en aangelijnd.

www.strand90.nl

BY JUULS

Dit intieme boutique hotel en restaurant vindt 

u in het centrum van Domburg. Een perfecte 

locatie dus voor wie halverwege de dag graag 

even tot rust komt met een heerlijk lunchgerecht. 

Natuurlijk bent u ook welkom om hier de dag af 

te sluiten. Uit de houtskooloven komen heerlijke 

gerechten met smaken van over de hele wereld. 

Gecombineerd met de beste wijnen beleeft u hier 

een onvergetelijke avond.

www.byjuuls.nl



Tarieven

Op deze pagina vindt u onze basistarieven. Voor alle arrangementen,  
bij te boeken extra’s en de volledige reserveringsvoorwaarden,  

verwijzen wij naar onze website; www.badhotel.com.

Prijzen per kamer  02-01 | 26-03 26-03 | 13-05 02-04 | 05-04 01-11 | 24-12 24-12 | 02-01 
per nacht:   13-05 | 01-11

Eenpersoonskamer 145 175 185 155 165

Tweepersoonskamer 1 195 235 250 205 215

Junior suite 1 265 295 320 265 290

Familiekamer 2 370 420 445 370 385

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

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. 

Voor alle reserveringen vragen wij een aanbetaling van ten minste 50% ofwel een garantstelling met 

uw creditcard (creditcardnummer en vervaldatum). Wij adviseren u om gebruik te maken van onze 

annuleringsverzekering. Deze verzekering bedraagt 5% van de boekingssom. Per arrangement is slechts een 

beperkt aantal kamers beschikbaar. Bovengenoemde bedragen zijn in euro’s, wijzigingen onder voorbehoud.



Badhotel Domburg

Domburgseweg 1A

4357 BA Domburg

0031(0)118-588888

  info@badhotel.com

 www.badhotel.com

  @badhoteldomburg

  @badhoteldomburgBadhotel Domburg V
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