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Welkom
BY JUULS

By Juuls bevindt zich in de bruisende hoofdstraat van Domburg, één van de mooiste badplaatsen 
van Nederland. Een perfecte locatie dus voor wie houdt van uiteenlopende winkels. Bezoek een 
kleding-, interieur-, of cadeauwinkel, neem plaats op één van de terrassen, bezoek het Marie 
Tak van Poortvliet museum of laat je onderdompelen in de wereld van de Zeeuwse natuur.

Historie
By Juuls bestaat sinds 2011, maar onze geschiedenis 
rijkt verder. Zo heeft, toen het nog Hotel Juliana 
heette, zelfs Piet Mondriaan ooit overnacht tijdens één 
van zijn vele bezoeken aan Domburg. 

Blijf slapen in één van onze 8 kamers of suites. Deze 
zijn modern en comfortabel ingericht. Laat je in ons 
restaurant verrassen door onze eigenwijze menukaart. 
Wij zijn er voor iedereen die de dag graag ontspannen 
start of halverwege de dag even tot rust wil komen. En 
natuurlijk ben je hier welkom om de dag sfeervol af te 
sluiten.

Uit onze keuken komen verleidelijke gerechten met 
smaken van over de hele wereld. Gecombineerd 
met de beste (Biologische) wijnen beleefd je hier 
onvergetelijke momenten.

Buiten onze deuren
Sinds november 2020 is By Juuls onderdeel van 
Badhotel Domburg en Paviljoen Strand90. Dit 
betekent dat we ook buiten onze hoteldeuren voor 
je klaar staan. Geniet van een kopje koffie op ons 
strandpaviljoen of van een ontspannen dagje sauna in 
SPA Domburg.
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OVERNACHTEN
Onze kamers en suites bevinden zich op verschillende etages in het hotel. De kamers zijn 
modern en comfortabel ingericht en voorzien van een gezellig zitje waar je ontspannen 
kunt lezen of televisie kijken.

Comfortabel verblijven
De badkamers zijn voorzien van een regendouche, 
wastafel, haardroger en toilet. De suite heeft ook 
een ligbad. We bieden je het gemak van een thee/
koffiemachine en flatscreen-tv. Een aantal kamers 
hebben een balkon met een zitje.

Goed begin van de dag
Als hotelgast kun je kiezen voor een ontbijt. Voor 
ontbijtliefhebbers van de relaxte soort is By Juuls de 
plek om de dag goed te beginnen. Over de koff ie 
kunnen we kort zijn: die is goed. Hoe start jij je dag? 

Je auto parkeren
Aan een parkeerplaats hebben wij al gedacht; per 
kamer of suite is er één parkeerplaats gereserveerd 
op 300 meter afstand van het hotel. Er zijn twee 
oplaadpunten aanwezig. Op de dag van aankomst 
kan er geparkeerd worden vanaf 13.00 uur en op de 
dag van vertrek kan de auto blijven staan op onze 
parkeerplaats tot 12.00 uur.

Genieten op het strand
In de zomerperiode kun je tijdens je verblijf bij 
ons een strandcabine huren. Deze zijn voorzien 
van strandlakens, ligstoelen, strandstoelen, een 
windscherm en parasol.
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By Juuls prikkelt je zintuigen. Met de regelmatig wisselende kaart weten we zowel vlees- als 
visliefhebbers te bekoren, evenals de gasten die graag vegan eten. Of je nu kiest voor een 
lunch of diner, je wordt verleid met wereldse geuren, smaken en kleuren.

Bijzondere ervaring
De bijzondere ingrediënten, verrassende 
combinaties en eigenwijze presentatie, maken 
van een lunch of diner By Juuls een onvergetelijke 
ervaring. Natuurlijk ben je ook welkom voor een 
gezellige borrel. 

Onze kaart
We hebben onze wijn- en drankenkaart met 
veel zorg samengesteld. Veel dranken hebben 
een biologische oorsprong. Ze zijn zorgvuldig 
geselecteerd en sluiten perfect aan bij de 
gerechten op onze kaart. Kies bijvoorbeeld voor een 

hippe cocktail of een lekkere frisse wijn van Zeeuwse 
oorsprong van Wijnhoeve de kleine Schorre. 

Neem plaats en geniet van een goede kop koffie of 
thee. Deze komen van Blanche Dael, de sinds 1878 
jaar bestaande ambachtelijke koffiebranderij en 
theepakkerij uit Maastricht.

Sfeer
De sfeer bij By Juuls is zoals je in een badplaats als 
Domburg kunt verwachten: sfeervol en relaxt. We 
ontvangen met evenveel plezier een verliefd koppel 
voor een intiem diner als een groter gezelschap 
voor een heerlijke zondagmiddaglunch.

RESTAURANT
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Domburg grenst aan de Manteling, dit natuurgebied biedt bescherming tegen de soms 
felle zeewind. Het gebied reikt van Domburg tot Oostkapelle en is vrije natuur, dit betekent 
dat de natuur de vrije loop gelaten wordt.

Meer ontdekken over de Manteling? 
Dan is een bezoek aan Museum Terra Maris zeker 
de moeite waard. Terra Maris is gevestigd bij Kasteel 
Westhove en biedt afwisselende tentoonstellingen aan.

Fietsen door de polder
Wist je dat Zeeland een 5-sterren provincie is? 
Geniet van al het moois dat Zeeland je te bieden 
heeft en laat je leiden door de vele routes. Geen 
fietsen mee? Geen probleem, deze kun je bij ons 
huren. 

Actief in de natuur
Door de rijke natuurlandschappen is het perfect 
om tijdens je verblijf actief bezig te zijn in de natuur. 
Denk bijvoorbeeld aan wandelen maar ook aan 
diverse watersporten zoals strandzeilen, suppen, 
waterskiën en kiten. Door de uitgestrekte kust in 
Zeeland is er altijd een plek met gunstige wind te 
vinden. Weer of geen weer, er is genoeg te beleven 
tijdens je verblijf By Juuls!

Rijke geschiedenis
Sinds de 19e eeuw is Domburg een bron van 
inspiratie voor diverse kunstenaars, zoals Piet 
Mondriaan en Jan Toorop. Doordat het heldere licht 
in Domburg schijnt zoals nergens anders, komen 
kunstenaars hier op af. 

Strand
Liefhebbers van het strand zijn hier goed op 
hun plek; haal een frisse neus op het strand van 
Domburg. Het badstrand staat in de top 15 van 
mooiste stranden van Zeeland en dat is niet 
voor niets. Het brede strand loopt door tot aan 
Westkapelle en staat bekend om zijn karakteristieke 
paalhoofden, de strandcabines en de mondaine 
sfeer. 

Heilzame werking
Domburg heef de badstatus. Een verblijf in 
Domburg is dus niet alleen genieten, maar ook nog 
eens gezond!

ZIEN & DOEN
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1. Domburg
2. SPA Domburg - Kom volledig tot rust in 

SPA Domburg | www.spadomburg.nl
3. Veere - Ontdek het historische stadje 

Veere 
4. Middelburg - Ontdek monumenten stad 

Middelburg 
5. Yerseke - Breng een bezoek aan de 

Oesterij | www.oesterij.nl
6. Yerseke - Vaar mee en spot zeehonden.
 www.ontdekdeoosterschelde.nl
7. Breskens - Ontdek deze maritieme 

badplaats

8. Cadzand – Bezoek deze badplaats en 
geniet | www.ontdekdeoosterschelde.nl

9. Renesse – Wandel door de natuur en 
geniet 

10. De kleine Schorre - In Dreischor proef, 
beleef en geniet je van Zeeuwse wijn |  
www.dekleineschorre.nl

11. Vlissingen - Bewonder het uitzicht vanaf 
de boulevard

12. Westkapelle - Bezoek museum het 
Polderhuis

13. Goes - Ontdek Goes winkelstad
14. Vrouwenpolder - Wandelen door 

natuurgebied Oranjezon

TIPS
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Op deze pagina vindt u onze basistarieven, inclusief ontbijt. Voor alle arrangementen, bij te boeken extra’s 
en de volledige reserveringsvoorwaarden, verwijzen wij naar onze website; www.byjuuls.nl.

  2-1 / 1-4 1-4 / 18-5 Pasen 7-4 / 10-4  Carnaval 17-2 / 21-2   
  1-11 / 24-12 3-10 / 1-11 18-5 / 3-10 24-12 / 2-1

Basic tweepersoonskamer    125 160 175 140
Comfort tweepersoonskamer  110 145 160 125
   150 185 200 165
Deluxe tweepersoonskamer  175 210 225 190 
Familiekamer    1 of 2 personen 175 210 225 190
  3 personen 225 260 275 240
  4 personen 275 310 325 290      
Suite    200 235 250 215

Tijdens uw verblijf kunt u een strandcabine huren vanaf € 40,- per dag. 
Fietsen huurt u al vanaf € 5,00 voor een halve dag en € 9,50 voor een hele dag. 

Check-in is tussen 15.00 en 18.00 uur en check-out is tussen 09.00 en 11.00 uur. 
Indien u gebruik wenst te maken van een kinderbed kunt u dit aanvragen. Dit is niet op alle kamers mogelijk.

Voor alle reserveringen vragen wij een aanbetaling van ten minste 50% ofwel een garantstelling met uw 
creditcard (creditcardnummer en vervaldatum). Bovengenoemde bedragen zijn in euro’s, wijzigingen 
onder voorbehoud.

TARIEVEN 2023



By Juuls B.V.
Ooststraat 9
4357 BE Domburg

www.byjuuls.nl  
info@byjuuls.nl
0031 (0) 118 715 030

KvK: 80220940
BTW nr:   NL861593480B01

Ooststraat 9 

Domburg  

+ 31 (0)118 - 715 030 

info@byjuuls.nl

www.byjuuls.nl 
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