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By Studio Piet Boon

3.

The Living

Room with a view

Het Strandhotel 
ontmoet 

Het Strandhotel heeft een metamorfose 
ondergaan. De locatie op het duin, met uitzicht 
over de onmetelijk brede stranden van Zeeuws-
Vlaanderen zijn niet veranderd. Hier zijn de 
seizoenen het decor. Onder het dak is een andere 
beleving ontstaan. Kenmerkend design van Studio 
Piet Boon, ongekende gastvrijheid en een culinair 
welkom dat alle zintuigen prikkelt zijn onderdeel 
van de nieuwe belofte. Hier proef en geniet je van 
Zeeland op z’n best!

De Living is de huiskamer en het kloppende hart 
van het hotel naar ontwerp van Studio Piet Boon. 
Een smart-casual omgeving, voor publiek dat 
zich mag koesteren in een sfeer die uitnodigend 
en gezellig is. Dit is de plek waar gasten worden 
ontvangen, elkaar ontmoeten, een drankje drinken, 
zich met een krant terugtrekken in een van de 
comfortabele, stoere stoelen van Piet Boon. Of 
luisteren naar funky tunes van Blueness, de inhouse 
bar waar Sergio Herman zijn liefde voor de Japanse 
keuken vermengt met de zeevruchten uit Zeeland. 
In de Living komen werelden samen.

De signatuur van Studio Piet Boon komt ook 
terug bij het ontwerp van de luxe ingerichte 
hotelkamers. Allen omarmen de karakteristieken 
van de zee, wat is terug te zien in het rustgevende 
kleurgebruik, de stijlvolle stoffen en de eigentijdse, 
unieke kunstobjecten aan de muur.
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