
Wie bij Grand Hotel Ter Duin arriveert, kijkt zijn 
ogen uit. De bijzondere architectonische bouw-
stijl met Amerikaanse invloeden is een echte 

eyecatcher in het Zeeuwse duinlandschap. Wat opvalt bij 
binnenkomst is de enorme ruimte in het pand. Niet alleen 
de lobby is ruim bemeten, maar ook de gangen die naar de 
kamers leiden zijn breed. Bij de kamers is er ook niet geke-
ken op een vierkante meter meer of minder. Zo is de com-
fortkamer die voor ons geboekt is veertig vierkante meter 
groot, maar zijn er ook suites die maar liefst 105 vierkante 
meter tellen. 

Balkon
Onze kamer is van alle gemakken voorzien en heeft een 
eigen balkon. Wie nog even zijn mail wil checken kan 

plaatsnemen aan een groot bureau. ’s Avonds is er voor ons 
een tafel gereserveerd in het restaurant van het hotel. Hier 
worden we hartelijk welkom geheten door Joop die er de 
hele avond voor zal zorgen dat het ons aan niets ontbreekt. 
In het restaurant is er een vast driegangenmenu. Bij het 
hoofdgerecht kan er gekozen worden tussen een duo van 
dorade en gamba of gegrilde kalfsentrecote. Zoals het een 
goede gastheer betaamt, adviseert Joop ons graag welke 
wijn het beste bij de gerechten past. En dat doet hij met 
verve. De wijnen omlijsten de gerechten perfect. Dat een 
beperkte keuze geen minpuntje hoeft te zijn bewijst dit 
restaurant. Alle gerechten zijn supervers en daardoor ook 
smaakvol. 

Herboren
Ondanks dat het hotel tijdens ons verblijf bijna volledig 
volgeboekt is, merken we hier nauwelijks iets van. Na 
het diner besluiten we nog even te gaan zwemmen in het 
zwembad van het hotel, waar het heerlijk rustig is. Door 
de aanwezigheid van een sauna, een infraroodsauna en 
een Turks stoombad, komen we helemaal als herboren 
weer terug op onze kamer. Na een goede nachtrust nemen 
we plaats aan het ontbijt. Wie goed rondkijkt, ontdekt dat 
Grand Hotel Ter Duin een geliefde uitvalsbasis is voor een 
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Uitgerekend in de periode waarin Zeeland ieder jaar uit 
zijn voegen barst door de aanwezigheid van toeristen, koos 
Meeting Magazine ervoor om naar deze provincie af te reizen 
voor de Hotelrecensie. Gelegen in de duinen  van Burg-
Haamstede is Grand Hotel Ter Duin een oase van rust. Zelfs 
in het hoogseizoen.

Parel van Zeeland
Grand Hotel Ter Duin 



divers publiek.  Zo zien we veel dertigers, zakenmensen, 
maar ook gezinnen. Bij het ontbijt is er aan elk type gast 
gedacht. Cereals, vers fruit, diverse soorten broodjes en 
beleg en muffins, voor elk is er wat wils. Gebakken eieren 
worden ter plekke vers bereid.

Wow-ervaring 
Na het ontbijt krijgen we van Sales Director Coen Wessel 
een rondleiding door het hotel. “Wij willen onze gasten 
een wow-ervaring bezorgen”, vertelt hij bevlogen. “Om die 
reden vragen we zowel onze leisure- als zakelijke gasten 
regelmatig om feedback.”
Ondertussen passeren we de prachtige binnentuin. Deze 
kan ook afgehuurd worden. Bij slecht weer is er een over-
kapping voorhanden. Naast vier ruime vergaderzalen zijn 
er twee boardrooms aanwezig, die een prachtig uitzicht 
over de voortuin bieden.
Het hotel heeft 133 suites en vier appartementen, waar-
door het volgens Wessel geen enkel probleem is om grote 
groepen na bijvoorbeeld een feest of congres te laten 
overnachten in het hotel. “Bovendien kunnen trainingen 

of workshops hier uitstekend gecombineerd worden met 
een bezoek aan de wellnessfaciliteiten of een sportieve acti-
viteit. Eigenlijk is alles hier mogelijk. Zo hebben we laatst 
geregeld dat een groep kon vergaderen in de paardentram 
die hiertegenover vertrekt.”

Deltawerken
Na afloop bezoeken we Deltapark Neeltje Jans, dat hooguit 
tien minuten rijden is met de auto. Dit is niet alleen educa-
tief omdat we er alles over de wereldberoemde Deltawerken 
te weten komen, maar ook vermakelijk. Hier kun je naar 
zeeleeuwen en zeehonden kijken, het grootste zeeaqua-
rium van Zeeland bezoeken, een rondvaart maken of in de 
orkaanmachine ervaren hoe windkracht 12 aanvoelt. Sinds 
kort heeft Grand Hotel Ter Duin een speciaal Deltaroute 
arrangement, waarbij een overnachting gecombineerd 
wordt met een bezoek aan Deltapark Neeltje Jans en het 
Watersnoodmuseum met als afsluiting een diner bij de 
Vierbannen. Wij kunnen zowel een overnachting bij dit 
fraaie hotel als een bezoek aan het Deltapark van harte 
aanbevelen!  
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