ZEEUWSE STILTE NA DE STORM
5X DE BESTE SLAAPPLEKKEN BY IAMRESERVATIONS.COM
Ben je moe van de drukke en lange dagen en wil je ontspannen?
Met deze top-5 gaan wij jou helpen, Zeeuwen doen namelijk alles
op het gemakje. In Zeeland kom je tot rust.

01. Residentie Villa de Wael, Domburg - bit.ly/2FBQ65z
Wil je lekker uitwaaien op het strand, luisteren naar de golvende zee, wandelen
door de mooie bossen en dat alles met het bruisende centrum binnen
handbereik? Dan hebben wij de perfecte match voor jou geselecteerd! Villa de
Wael is een schitterende monumentale villa gelegen in de badplaats Domburg. De
exclusieve Bed & Breakfast is stijlvol ingericht met oog voor detail, hier word je
gastvrij ontvangen door gastheer Joep en gastvrouw Trudie. Kom binnen!

02. Koffie & Kussens - Expresszo, Middelburg - bit.ly/2FRDqqh
Midden in het centrum van Middelburg vind je de trendy espressobar, Expresszo.
Hier maken ze koffie zoals de koffieboon het bedoeld heeft: vers gebrand en met
liefde gezet. Boven deze te gekke bar zit een gloednieuwe Bed & Breakfast. Bij
Koffie & Kussens kun je bij je bezoek aan de stad heerlijk overnachten in één van
de twee luxe ingerichte kamers. De kamer op de eerste verdieping is praktisch,
licht en gezellig. De zolderkamer is romantisch en ruim. Welke kies jij?

03. LEO BBB, Renesse - bit.ly/2FFMXgF
LEO BBB is de hagelnieuwe Bed & Breakfast in het hart van het Zeelandse
Renesse, dichtbij de lekkere restaurantjes, cafés en acht minuten lopen van het
strand. Hier draait alles om een heerlijk bed waaruit je ’s ochtends uitgerust en vol
nieuwe energie opstaat. Het is een prachtige accommodatie vol met passie voor
fietsen. Bij LEO komen fietsers samen, worden verhalen avonturen, ontbijtjes
sportmaaltijden, worden fietstochten langer, verhalen sterker en vriendschappen
hechter.

04. Hotel Het Raedthuys, Sint-Maartensdijk - bit.ly/2GpclbK
Culinair genieten en stijlvol overnachten dat kan bij Hotel Het Raedthuys! Het
toevluchtsoord is ideaal en centraal gelegen. Hier kan je de drukte van de stad
ontvluchten. De kracht van het oude gemeentehuis is onbezorgd logeren in een
schilderachtige omgeving. Met een knipoog naar de oude tijden geniet je in het
restaurant van de heerlijke Zeeuwse specialiteiten en internationale lekkerheden.
In de buitentuin ontspan je met een lekker drankje uit de wijnkelder.

05. Grand Hotel ter Duin, Burgh-Haamstede - bit.ly/2tNLC68
Voor ultieme ontspanning is Grand Hotel ter Duin jouw perfecte match! Heerlijk
uitwaaien op het strand en daarna meteen genieten van de twee ge-wel-di-ge
sauna’s, het Turks stoombad, verwarmd zwembad en een zonnebank. Wil je nog
een stapje verder? Dan kan je zelfs kiezen voor een massage of een van de
andere beautybehandelingen kiezen, zoals een wellness massage, een relax
massage of een hotstone massage. Dus... ben je toe aan rust dan weet je waar je
terecht kan!

