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V
ia de prachtige Noordhavenpoort betreed je het historische centrum 

waarbij je aan de rechterzijde op Mondragon stuit. Het eerste hotel 

dat zijn intrede mag doen in monumentenstad Zierikzee. Gastvrijheid, 

intimiteit en een persoonlijke benadering geven dit prachtige 

stadslogement vorm. “Met Mondragon willen we de oorspronkelijke noodzaak 

om te overnachten transformeren naar een plezierige herinnering die een warm 

gevoel oproept. Een gevoel van ouderwets genieten, oprechte vriendschap en 

klassieke hoffelijkheid”, vertelt mede-eigenaar Govert Janzen ons. “Nadat we de 

bagage hebben uitgeladen, de auto van onze gasten hebben geparkeerd en ze 

naar hun luxe kamer of suite hebben begeleid, kunnen ze de oude stad gaan 

ontdekken. Zierikzee is sinds 1971 historisch erfgoed en verrast je met al haar 

pracht en praal. De rijke historie van de havenstad is hier duidelijk zichtbaar en 

tastbaar”, gaat Govert verder. Naast de pracht van de stad word je ook overrompeld 

door de warme sfeer en elegantie tijdens je overnachting bij Mondragon. 

PAND MET EEN VERHAAL
De Spaanse krijgsheer uit de zestiende eeuw, Cristóbal de Mondragón, is de 

naamgever van het pand. Hij belegerde Zierikzee in 1576 in opdracht van Koning 

Filips II van Spanje en nam de stad in. Zijn nette benadering ten opzichte van de 

burgers laat tot op de dag van vandaag een goede connotatie met zijn naam na. 

Sindsdien is Mondragon onlosmakelijk verbonden met Zierikzee. In de twintigste 

eeuw kwam de naam terug in het restaurant dat zich op de eerste verdieping 

van het pand vestigde. In 1955 verliet de sociëteit die zich op de begane grond 

huisvestigde het pand waardoor het restaurant een verdieping lager vorm kreeg. 

Tot 2001 kende het restaurant verschillende eigenaren, maar het pand verkeerde 

in slechte staat en verloor zijn ziel. Tot 2017 stond het leeg. “Eerst wilde een 

woningbouwvereniging seniorenflats in het gebouw maken. Het stadsbestuur 

heeft dit voorstel verworpen omdat het pand een horecavergunning waarborgt. 

Acht jaar geleden sprong een projectontwikkelaar op het pand en werd ook 

de achterliggende concertzaal gesloopt. Het pand kreeg een vereniging van 

eigenaren waarbij elke kamer of suite en ook het restaurant in het bezit is van een 

andere eigenaar. Door deze aanpak kreeg Mondragon een tweede leven.”

Monumentale poorten, gevels, kerken, torens en 

windmolens sieren het silhouet van Zierikzee. Een 

geschiedenis van handel, vakmanschap en visserij toont 

zich nog steeds in deze historische stad die anno 2020 

bestempeld mag worden als dé nieuwste bestemming van 

Nederland. De komst van Mondragon maakt het mogelijk 

om deze fantastische stad te ontdekken. 

 TEKST: LOUISE BEVERS - FOTOGRAFIE: SUZANNE FOTOGRAFIE
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HOOGWAARDIGE HORECA
Waar het hotelgedeelte meer een klassieke inrichting met strakke toetsen 

combineert, dompelt het restaurant Cristó ons onder in een bijzondere 

klassieke stijl waarbij het interieur ons omarmt met een warme gloed en 

we verrast worden door een hoog culinair niveau. De chef Kees Visser 

en zijn team vertalen elke avond opnieuw de Franse gerechten naar een 

hedendaagse uitvoering, maar maken ook graag een uitstapje naar het 

Baskenland. Dat zijn ze verplicht aan Cristó Mondragon, naamgever en 

geboren en getogen in deze gastronomische regio in Spanje. De pintxos 

zijn kleine hapjes die ons verwelkomen waarna we terugkeren naar ‘la douce 

France’. “We willen eigenlijk een concept creëren dat mensen zien als een 

hoogwaardig restaurant waar je kunt blijven logeren.” 
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De gloednieuwe kamers kregen een uniek kleurenthema volgens de lichtinval van de dag. Vier thema’s 
die je een aangenaam en stijlvol verblijf gunnen, zelfs als de zon een dagje niet schijnt.
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STIJVOLLE INRICHTING
Voor de inrichting werkte Govert samen met interieurarchitecte Belinda Ubbink van 

Studio Bink. De hotelkamers kregen elk een eigen kleurschema dat werd bepaald 

door de windstreek ten opzichte van de zon. Zo begroeten de Renaissance Green 

Rooms de opkomende zon met frisse groentinten die refereren naar dauw. De 

Metropolitan Silver Rooms aan de zuidkant genieten heel de dag door van de zon 

en kregen aarde- en grijstinten aangemeten terwijl de Gold & Blue rooms van het 

noorderlicht profiteren. De rode tinten in de Rembrandt Red Rooms zwaaien de zon 

’s avonds uit bij het ondergaan in het westen. Vier thema’s die je een aangenaam en 

stijlvol verblijf gunnen, zelfs als de zon een dagje niet schijnt. Naast de 38 hotelkamers 

beschikt het hotel eveneens over drie hotelsuites. Deze zijn een hoofdstuk apart. 

De twee Schouwen en Duiveland Loft Suites kijken elk majestueus uit over de stad 

met zicht op het oude centrum. De Royal Mondragon Suite heeft een oppervlakte 

van maar liefst 110 vierkante meter en een masterbedroom die vip waardig is. De 

tweede slaapkamer kan perfect afgeschermd worden van de ruime  woonkamer 

en voor eventueel meereizende kinderen is er een echte geheime slaapzolder 

aanwezig. De Mondragon suite kijkt uit op de historische Oude Haven. Alle suites 

zijn voorzien van eigen keukenfaciliteiten en luxe badkamers die een langer verblijf 

perfect mogelijk maken. 
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Naast het restaurant vind je ons stadcafé ‘t Gouden Elfje. De inrichting refereert naar een 

lichte oud-Hollandse stijl die aanvoelt als een woonkamer. We wilden het laagdrempelig en 

voornamelijk gezellig houden om passanten een uitnodigend gevoel te geven. Een lieflijk 

interieur met een elfje in de hoofdrol. Wanneer de zon zich van haar beste kant laat zien, 

kun je ook genieten van een drankje op ons terras. ‘t Gouden Elfje is ook deels ingericht als 

winkeltje waar je ons beroemde eigen brood kunt kopen, een zoete lekkernij kunt meenemen 

of even snel naar binnen loopt voor een ‘coffee to go’. Daarnaast kun je ook genieten van 

bijzondere theesoorten of blijf gewoon gezellig zitten voor een heerlijke lunch. Er valt zoveel 

te beleven in Zierikzee. Het is een klein maar fraai stadje dat maar enkele minuten verwijderd 

ligt van de Noordzee. Wanneer het weer het toelaat kunnen onze gasten dan ook fietsen huren, 

zelfs elektrische, om er mee op uit te trekken. Wij geven onze gasten enkele leuke tips voor 

bezienswaardigheden mee om hun weekendje weg nog leuker en aangenamer te maken.”

ROMANTIK HOTEL MONDRAGON

Oude Haven 11, 4301 JJ Zierikzee (NL)

www.romantikhotels.com/zierikzee

OVER ROMANTIK HOTELS & RESTAURANTS
Traditie, geschiedenis, kwaliteit en warme gastvrijheid. Deze vier begrippen karakteriseren 

de ruim 200 Romantik hotels en restaurants én de 300 zusterbedrijven in zeven acht 

Europese landen. Romantik hoteliers verwelkomen al generaties lang reizigers in Duitsland, 

Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland, Schotland, Italië en Frankrijk. Al ruim veertig jaar 

vertegenwoordigt ‘Romantik’ een grote variëteit aan gastgevers. Van landelijk gelegen tot 

unieke wellness aanbieders en luxueuze stadshotels. Zelfstandige en exlusieve hotels die 

samen tegemoetkomen aan de hoogste eisen van de hedendaagse gast. Een uitstekende 

– vaak regionaal gebonden – keuken versterkt onze lange traditie in gastvrijheid. En dit alles 

onder de paraplu van Romantik Hotels & Restaurants: een unieke collectie bedrijven die 

staan  voor zéér persoonlijke aandacht.  www.romantikhotels.com
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CULINAIR & CULTUREEL
genieten in Zierikzee

Tweedaags gastronomisch arrangement in 

Romantik Hotel Mondragon****+

Geldig van 2 juni tot en met 21 november 2020

 

• Een overnachting in een Club Room, 

 inclusief ontbijt

• Vijfgangen verrassingdiner 

 van chef de cuisine Kees Visser

• Bijpassend wijnarrangement van onze 

sommelier Lianne Willemse.

 

speciaal voor lezers van Tijdloos Wonen: 

een entreekaartje Stadhuismuseum (op 500 m) 

voor tijdelijke toonstelling “Cristóbal de 

Mondragon, de goede Spanjaard!”

 

Arrangementsprijs € 147,50 p.p. op basis van een 

tweepersoonskamer. Verlengingsnacht v.a. € 67,50 

per persoon incl. ontbijt. Aankomst alle dagen van 

de week (let op: museum is op maandag gesloten).

+

Detail van Abraham de Rijcke (1566-1599), Cristóbal de Mondragón (1514-1596) en zijn kleinzoon 
1591, olieverf op doek, particuliere collectie Spanje

www.romantikhotels.com/zierikzee

Dit arrangement kun je eenvoudig boeken via:

Telefoon: +31 (111) 788107
E-mail: mondragon@romantikhotels.com


