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Dit speciale grondplan vertelt jou alles wat je moet weten over ons mooi domein! 

Zo kan jij helemaal voorbereid op reis en kan je volop genieten. 

 

Op pagina 2 vind je een grondplan van het volledig domein: de parking, het meer, het speeltuintje, het hotel staan hierop afgebeeld. 

Op pagina 3 vind je een grondplan van de gelijkvloers van het hotel. 

Op pagina 4 vind je een grondplan van de eerste en enige verdieping van het hotel. 

 

 

Dit zijn onze Comfort Care kamers met  

ingebouwde tillift. De hoofddeur van de kamer gaat automatisch 

open en dicht, de gordijnen kan je bedienen met een schakelaar. 

Dit zijn onze Comfort kamers, zonder ingebouwde tillift. De 

hoofddeur van de kamer doe je zelf open met een sleutelkaart. 

De gordijnen kan je niet bedienen met een schakelaar. 

Met deze kleurenbarometer duiden wij jou onze drukke en  

rustige plaatsen aan. 

Rood betekent dat er veel geluid en volk kan zijn, kans op  

overprikkeling. 

Groen betekent dat het zeer kalm is, dus prikkelarm. 

Deze smiley geeft je nuttige extra info die je misschien wel wil 

weten, om op te zoeken of net om te vermijden. 
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Er is een toegankelijk pad rondom het 

meer. Deze is 2,5km lang en (zeer) rustig, 

er zijn (nog) geen banken aanwezig. Hier 

komen enkel voetgangers. 

Hier is er naast het wandelpad 

ook een fietspad (stippellijn). 

Bij OutdoorTeam kan je veel 

leuke activiteiten doen, maar 

deze kunnen wel eens druk en 

luid zijn. Hier kom je meer volk 

tegen.  

Vanuit Blankenberge 

Vanuit Brugge 

1. Je komt via Blankenberge of Brugge naar Zuienkerke en 

komt via dit baantje, Polderwind genoemd, naar het  

domein. Er is ook bewegwijzering. 

2. Een grote parking staat voor jou klaar naast het hotel 

en mag je gratis gebruiken. Er zijn ook plaatsen  

voorbehouden voor mindervaliden. 

3. Het ronde gebouw is ons hotel! Als je van de parking 

het pad volgt, kom je zo aan de hoofdingang van het 

hotel. 

4. We hebben een strandje met een speeltuin. Je mag er 

spelen en zelfs bij warm weer pootjebaden maar  

opgelet, zwemmen mag niet. 

5. Het meer is groot én diep. Er zwemmen heel wat 

karpers in het meer. In de natuur errond zijn er veel 

vogels, konijnen en kikkers die je kan zien en horen. 

6. Hier zijn onze collega’s van OutdoorTeam. Zij  

organiseren heel wat activiteiten en kampjes op het 

domein. 

7. Dit is onze steiger op het meer. Je kan de gele pedalo 

huren als je dat wil, vraag gerust meer info aan de 

receptie in het hotel. 
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1. Dit is de hoofdingang van het hotel, aan de parking. 

Ga naar links wanneer je de eerste keer binnenkomt. 

2. Aan het onthaal (of receptie) kan je terecht voor al 

jouw vragen. Wanneer je toekomt, kom je hier jouw 

kamersleutel ophalen en je kan die hier ook terug 

afgeven bij vertrek. 

3. Beneden hebben we ook toiletten: 3 bij de dames, 3 bij 

de heren. Hiervan zijn er telkens 2 aangepast voor 

mindervaliden. Druk op de knop naast de deur, de deur 

gaat automatisch open en dicht. 

4. In onze bar kan je altijd terecht voor een drankje of om 

gezellig te zitten, lezen of spelen. 

5. In het restaurant kan je aan tafel zitten om te eten. 

Zowel het ontbijt, het middagmaal als de avondmaal 

worden hier geserveerd. 

Je mag en kan bij mooi weer ook buiten zitten. We 

hebben een terras aan het meer (drukker) en een terras 

op de binnentuin (rustiger). 

De barkaart met prijzen kan je online raadplegen. 

6. In onze wellness & fitness kan je heerlijk ontspannen. 

Er is een sauna, een infraroodbank, keramisch 

verwarmde ligzetels en een comfortbad met bubbels & 

aromatherapie.  

7. Via de achterdeur kan je ook naar de parking, het is 

langs hier veel rustiger dan via de receptie. Ook de 

fietsenberging is hier aan de achterzijde gelegen. 

8. Je kan via de trap op de binnentuin ook naar boven. 
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Ga je midden op de binnentuin 

staan, is er een leuke echo-o-o 

De kamers beneden hebben een eigen 

klein terrasje en kijken uit op een groene 

berm, aan de kant van de parking. 



 

 

Hotel Domein Polderwind - Polderwind 4, 8377 Zuienkerke - 050/23 07 50 - info@domeinpolderwind.be - www.domeinpolderwind.be 

1. Kom je via de lift of trap aan de receptie naar boven, 

kom je hier uit. Voor kamers 101-121 ga je best naar 

links. Voor kamers 122-136 ga je best naar rechts. 

2. Er zijn in de gang boven hier en daar zithoekjes. Je 

mag hier zeker komen lezen of rusten wanneer je dat 

wil. 

3. Je kan ook via de gang naar buiten, er is boven rondom 

rond het gebouw ook een terras waar je kan wandelen 

of zelfs plaatsnemen. Hier zit je heel erg rustig. 

4. Als je liever een kleinere lift neemt, is er ook eentje 

achteraan het gebouw. Je komt dan beneden uit aan de 

wellness ongeveer, het is er veel rustiger en zeer kort bij 

het restaurant. 

5. We hebben een 2de trap, rustiger gelegen, die meteen 

naar de achterdeur leidt. 

6. We hebben ook een 3de trap, rustiger gelegen, die je 

sneller naar de receptie leidt als je slaapt op kamer 122-

136. 

7. Je hebt een grote trap op de binnentuin die je ook 

altijd mag gebruiken om naar jouw kamer/beneden te 

gaan. 
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De kamers 101-111 kijken uit op het meer. 

De kamers 112-121 kijken uit op de Polders. 

De kamers 122-136 kijken uit op de Polders/parking. 


