
    Dé andere (strand) vakantie!
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Weergaloos veel keuze  
    aan de Zeeuwse Rivièra

De vele attracties en de “elkweervoorzieningen” maken het ideale 
“vakantiegevoel” al snel compleet. Kortom, als u wilt kennismaken met 
een ideaal vakantiegebied met grenzeloze mogelijkheden, dan moet u 
beslist eens de sfeer en de charme komen ontdekken van het Zeeuwse 
eiland Walcheren. Kustlicht Zeeland Vakanties heet u hierbij in ieder 
geval van harte welkom...

Van harte welkom
Aan de Walcherse kust heeft u het voor het kiezen. 
U kunt verblijven temidden van duinen of in een bosrijke omgeving. 
In de buurt van een mooi dorpje of stad of juist in een natuurgebied. En altijd 
bij het water. Op de mooiste plekjes van Walcheren heeft u een enorme keuze uit 
schitterende bungalows, vakantiewoningen en appartementen.

Vlissingen 

Westkapelle 

Joossesweg
Resort Kreek en Duin

Bungalowpark Het Kustlicht

De Woeste Hoeve

Duinpark Het Kustlicht 

Oostkapelle 

Vrouwenpolder 

Veere 

Middelburg 

Domburg 

Dishoek
La Dune

Zoutelande 
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Walcheren heeft vele aantrekkelijke recreatiemogelijkheden. 

In de zomer en nazomer zijn er allerlei festivals en markten. 

Die vormen een extra reden om een bezoek te brengen aan de 

karakteristieke dorpen en monumentenstadjes. In Middelburg 

kan een bezoek gebracht worden aan het eeuwenoude Abdijplein 

en het attractiepark Mini Mundi. Het maritieme 

Vlissingen met zijn overweldigende boulevard, attractiecentrum 

Het Arsenaal. De reptielenzoo Iguana, is ook een bezoek meer dan 

waard. In Domburg vindt u de sfeer van een oude rijke badplaats 

en kunt u de sporen van het verblijf van schilders als Jan Toorop 

en Piet Mondriaan volgen. In het monumentenstadje Veere kunt 

u heerlijk dwalen door oude straatjes en de sfeer van het verleden 

op u laten inwerken. Overal zijn gezellige terrasjes en ook aparte 

winkeltjes zult u aantreffen op uw ontdekkingstocht.

Alle vormen van watersport kunnen beoefend worden op de 

Noordzee, de Oosterschelde en het Veerse Meer. Zwemmen, 

zeilen, surfen, roeien, waterfietsen en waterskiën. 

En aan sporten als golf, tennis, squash en paardrijden kunt 

u eveneens uw hart ophalen. Walcheren heeft prachtige 

natuurgebieden, zoals de Manteling bij Domburg en Oostkapelle 

en het waterwingebied Oranjezon. Aantrekkelijke fiets- en 

wandelroutes voeren u langs de mooiste plaatsen. De kust van 

Walcheren is tevens een prima uitvalsbasis voor uitstapjes naar 

de andere Zeeuwse eilanden, de Deltawerken, Waterland Neeltje 

Jans of bijvoorbeeld Gent en Brugge. Of uw belangstelling 

nu uitgaat naar culturele, sportieve of andere attracties, 

een vakantie in Zeeland zal u zeker inspireren tot bijzondere 

uitstapjes.
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   Altijd iets leuks te doen
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Zeeland ontmoeting

    van Zee en Land

Zeeland is één van de zonnigste provincies van ons land. De kuststrook telt gemiddeld 160 zonuren 
meer dan de rest van Nederland! De kust van Walcheren met zijn zuidstranden wordt niet voor niets 
de Zeeuwse Rivièra genoemd. De stranden van Walcheren zijn breed en schoon. Er is de gezellige 
drukte in de buurt van de duinovergangen maar er zijn ook nog vele rustige plaatsen waar de 
natuur de overhand heeft. Waar je ook bent in Zeeland, het water is altijd vlakbij. De Noordzee, de 
Oosterschelde, het Veerse Meer of één van de krekengebieden, ze hebben elk een heel eigen charme. 
Het landschap is bijzonder afwisselend. Weidse vergezichten over de zee en de stranden, de duinen 
en de dijken, de schorren en de polders maken een vakantie in Zeeland onvergetelijk.

Langs de vloedlijn lopen, met je blote voeten in het zand en

de wind in je haar. In Zeeland waar zee en land elkaar 

ontmoeten, is het heerlijk tot rust komen en met volle 

teugen nieuwe energie opdoen.



Duinpark Het KustlichtDuinpark Het Kustlicht

ZoutelandeZoutelande

Schitterende villa’s midden in een duinlandschap, 
bijna verscholen tussen de duinen. Landschap en architectuur vormen een 

natuurlijke symbiose. Dit duinpark heeft een werkelijk uniek concept.
Alle types (Zeeaster, Duinroos, Zeehond en Alk) hebben dezelfde comfort en luxe. Mede door het kleurgebruik en de grote ramen proeft 
u binnen de sfeer van buiten. Alle villa’s zijn op ruime afstand van elkaar gelegen, zodat een ongekende rust en privacy is gewaarborgd. 
Het architectonisch ontwerp van de villa’s is geïnspireerd op het omringende duinlandschap. Ondanks de luxe uitstraling van Duinpark Het 
Kustlicht is er toch een unieke eenheid met het landschap ontstaan. Kortom, met de brede stranden en de zee op loopafstand kan het eigenlijk 
niet mooier. In deze omgeving kunt u heerlijk tot rust komen en genieten van comfort en luxe. Wandelen, fietsen en zwemmen hebben hier 
een extra dimensie. De mogelijkheden voor interessante excursies en uitstapjes zijn bovendien zeer groot. U kunt tentoonstellingen bezoeken 
op bijvoorbeeld het gebied van natuur, historie en kunst, historische gebouwen bezichtigen en er zijn vele sportieve en educatieve attracties 
voor kinderen. In het nabije Zoutelande vindt u volop culinaire genietingen en kunt u gezellig door oude straatjes slenteren.

Type ZEEASTER
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Type DUINROOS (keuze uit 3 of 4 slaapkamers)

Type DUINROOS DE LUXE
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• hal met toilet
• royale woonkamer met kabel/digitale televisie met 
 mogelijk buitenlandpakket 
•  gratis WiFi
• luxe open keuken met vaatwasmachine, koelkast 
 met vriesvak en combimagnetron
• 3 slaapkamers aanwezig: of 3 slaapkamers beneden en 1 boven,  
 of 2 slaapkamers beneden en 2 boven. (met maximaal 1 stapel 
 bed), waarvan 1 met badkamer met ligbad of whirlpool, 
 douche, dubbele wastafel en toilet
• tweede badkamer met douche, wastafel en toilet
• wasmachine, enkele villa’s beschikken 
 tevens over een wasdroger
• 1 kinderbedje en 1 kinderstoel aanwezig
• de meeste villa’s beschikken over een berging
• max. 6 personen

• hal met toilet
• royale woonkamer met kabel/digitale  
 televisie met mogelijk buitenlandpakket 
•  gratis WiFi
• luxe open keuken met vaatwasmachine,  
 koelkast met vriesvak en combimagnetron
• op de begane grond zijn 3 slaapkamers 
 aanwezig: of 3 slaapkamers beneden en  
 1 boven, of 2 slaapkamers beneden en 2  
 boven. (met maximaal 1 stapelbed), 
 waarvan 1 met badkamer met whirlpool,  
 douche, dubbele wastafel  en toilet 
• tweede badkamer met douche, wastafel
 en toilet (in een aantal villa’s is de   
 tweede badkamer uitgerust met 

 uitsluitend sauna en douche)
• wasmachine, enkele villa’s beschikken  
 tevens over een wasdroger
• 1 kinderbedje en 1 kinderstoel aanwezig
• de verdieping is een open vide, te 
 bereiken door middel van een vaste trap
• enkele villa’s zijn uitgerust met een open  
 haard, houtkachel of een gashaard
• de meeste villa’s beschikken over een  
 berging
• max. 6 of 8 personen
 (3 of 4 slaapkamers)
• bij 4 slaapkamers bevindt de 
 4e slaapkamer zich op de verdieping

• hal met toilet
• royale woonkamer met digitale televisie  
 en buitenlandpakket 
•  gratis WiFi
• luxe open keuken met vaatwasmachine, 
 koelkast met vriesvak en combimagnetron
• op de begane grond zijn 3 slaapkamers 
 aanwezig: of 3 slaapkamers beneden en  
 1 boven, of 2 slaapkamers beneden en 2  
 boven. (met maximaal 1 stapelbed), 
 waarvan 1 met badkamer met whirlpool,  
 douche, dubbele wastafel  en toilet 
•  tweede badkamer met douche, 
 wastafel en toilet

• infraroodcabine of sauna
• wasmachine, enkele villa’s beschikken  
 tevens over een wasdroger
• 1 kinderbedje en 1 kinderstoel aanwezig
•  de verdieping is een open vide waar zich 

tevens de 4e slaapkamer bevindt, te 
 bereiken door middel van een vaste trap
•    enkele villa’s zijn uitgerust met een open 

haard, houtkachel of een gashaard
• de meeste villa’s beschikken over een  
 berging
• max. 8 personen



    Symbiose van natu ur en architectuur

Type ALK

Type ZEEHOND
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Wordt verhuurd

Wordt niet verhuurd

Duinpark Boulevard

Stern

Alk

Parelduiker

Sneeuwgors

Meerkoet

Stormvogel

Smient

Steenloper 

Kluut

Jan van Gent

Zeekoet

Zilvermeeuw

Aalscholver

Houtenburgseweg

Residence Houtenburg

2
Tip
Voor beschikbaarheid, een volledige 

beschrijving en foto’s per villa zie 

onze website www.kustlicht.nl

(Wijzigingen onder voorbehoud)

• hal met toilet
• royale woonkamer met kabel/digitale  
 televisie met mogelijk buitenlandpakket 
•  gratis WiFi
• luxe semi-open keuken met   
 vaatwasmachine, koelkast met vriesvak  
 en combimagnetron
• op de begane grond is 1 royale   
 slaapkamer met badkamer met 
 ligbad of whirlpool, douche, 
 dubbele wastafel en toilet
•  op de verdieping bevinden zich 2 
 royale slaapkamers
• geen stapelbedden aanwezig

• op de verdieping bevindt zich tevens  
 een tweede badkamer met douche,   
 wastafel en toilet
• één villa beschikt over een sauna en 
 één beschikt over infraroodcabine
• wasmachine, enkele villa’s beschikken  
 tevens over een wasdroger
• 1 kinderbedje en 1 kinderstoel aanwezig
• enkele villa’s zijn uitgerust met een   
 open haard, houtkachel of gashaard
• de meeste villa’s beschikken over een  
 berging
• alle villa’s liggen aan het water
• max. 6 personen

• hal met toilet
• royale woonkamer met kabel/digitale  
 televisie met mogelijk buitenlandpakket 
•  gratis WiFi
• luxe semi-open keuken met   
 vaatwasmachine, koelkast met vriesvak  
 en combimagnetron
• op de begane grond is 1 royale
 slaapkamer met  badkamer met
 ligbad of whirlpool, douche
 en dubbele wastafel 
•  op de verdieping bevinden zich 2 royale 

slaapkamers

• geen stapelbedden aanwezig
• op de verdieping bevindt zich tevens een
  tweede badkamer met douche, wastafel 
 en toilet
• wasmachine, enkele villa’s beschikken  
 tevens over een wasdroger
• 1 kinderbedje en 1 kinderstoel aanwezig
• enkele villa’s zijn uitgerust met een open  
 haard, houtkachel of gashaard
• de meeste villa’s beschikken over een  
 berging
• alle villa’s liggen aan het water
• max. 6 personen



        
            

    Heerlijk genieten  met het strand op loopafstand

Residence Houtenburg is een project dat in het voorjaar 
2005 is gerealiseerd. Tien zeer fraaie luxe vakantiewoningen bieden stuk 

voor stuk ruimte, comfort en privacy. De vakantiewoningen zijn compleet ingericht. Een 
volledig ingerichte keuken, ruime leefruimte, sfeervolle meubilering, een terras en gazon waar 
u vrij zit en nog veel meer wat een vakantie aangenaam maakt. 

Residence HoutenburgResidence Houtenburg

Residence Houtenburg nr. 7 t/m 7E

Residence Houtenburg nr. 7F t/m 7I
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• ruime tuingerichte woonkamer 
• fraai aangelegde tuin en terras
• luxe ingerichte keuken met vaatwasser, 
 magnetron en gaskookplaat
• diverse woningen beschikken over   
 digitale televisie met mogelijk buiten- 
 landpakket.
• hal met toilet
• badkamer met ligbad en aparte 
 douchecabine, wastafel en toilet

• 3 ruime slaapkamers met 
 1-persoonsbedden
• wasmachine en enkele beschikken
 over een droger
• berging
• gratis WiFi
• max. 6 personen
• in enkele vakantiewoningen is 
 max. 1 huisdier toegestaan

• ruime tuingerichte woonkamer
• fraai aangelegde tuin en terras
• luxe ingerichte keuken met vaatwasser, 
 magnetron en gaskookplaat
• diverse woningen beschikken over   
 digitale televisie met mogelijk buiten- 
 landpakket.
• hal met toilet
•  badkamer met ligbad en/of douche, 
 wastafel en toilet

• 3 ruime slaapkamers met 
 1-persoonsbedden
• wasmachine en droger
• berging
• gratis WiFi
• max. 6 personen
• huisdieren niet toegestaan



Bungalowpark het Kustlicht

        
   Bungalows in een groene omgeving met veel privacy

Midden in de rust en ruimte van het polderland, op 
slechts 200 meter van het strand, is Bungalowpark Het Kustlicht gelegen. 

Een uniek park met een groot aantal vakantiebungalows. 

Acht verschillende typen vakantiebungalows bieden stuk voor stuk ruimte, comfort en privacy. De bungalows zijn compleet ingericht. 
Een volledig ingerichte keuken, ruime leefruimte, sfeervolle meubilering, vaak een open haard, een terras of gazon waar u vrij zit en nog 
veel meer wat een vakantie aangenaam maakt. In het park vindt u een restaurant, café en snack-corner, waar u tegen vriendelijke prijzen 
een maaltijd kunt gebruiken en tot in de late uurtjes gezelligheid aantreft. Bungalowpark Het Kustlicht ligt vlakbij het dorp Zoutelande. 
Zoutelande is een sfeervolle badplaats, waar u veel gezelligheid aantreft. Er zijn cafés met terrassen, leuke eethuisjes en restaurants. In 
de karakteristieke smalle straatjes zijn aantrekkelijke winkels te ontdekken. De omgeving is prachtig. U vindt hier weelderige duinen, 
uitgestrekte polders en veel prachtige bosrijke plekjes. Het strand ligt op het zuiden en is schoon en breed. U heeft alles binnen 
handbereik en tevens zijn er vele mogelijkheden voor allerlei uitstapjes.

Bungalowpark het Kustlicht

Type A

12 13

Type C

Type B

ZoutelandeZoutelande

• L-vormige vrijstaande bungalow, bestaande uit 
 woonkamer (enkele met open haard) en televisie 
• open keukenhoek met koelkast 
• badkamer met douche, wastafel en toilet 
•  de meeste woningen beschikken over gratis WiFi
• 2 of 3 slaapkamers  
• centrale verwarming of gasgevelverwarming 
• enkele bungalows zijn uitgerust met 
 wasmachine, vaatwasser en/of magnetron
• enkele bungalows van Type A zijn aangebouwd
• max. 4 of 6 personen

• vrijstaande bungalow, bestaande uit
 woonkamer met open haard en televisie
• open keuken met koelkast
• badkamer met douche, wastafel en toilet
• 3 slaapkamers
• deze bungalows beschikken over gratis WiFi
• centrale verwarming of gasgevelverwarming
• enkele bungalows zijn uitgerust met
 wasmachine, vaatwasser en/of magnetron
• max. 4 of 6 personen

• vrijstaande bungalow, bestaande uit 
 woonkamer met televisie
• open keuken met koelkast
• badkamer met douche, wastafel en toilet 
• 1 slaapkamer op de begane grond 
 (enkele bungalows beschikken over een 2e 
 slaapkamer met een stapelbed op de begane grond)
• op de verdieping: vide met 2 slaapplaatsen
• centrale verwarming of gasgevelverwarming
• enkele bungalows zijn uitgerust met wasmachine, 
 vaatwasmachine en magnetron
• deze bungalows beschikken over gratis WiFi
• enkele bungalows van Type C zijn aangebouwd
• max. 4 of 6 personen



Type D

Type S

Type E

14 15

Type P

• vrijstaande bungalow, bestaande 
 uit woonkamer met televisie
• open keuken met koelkast
• badkamer met douche en wastafel, apart toilet
• deze bungalows beschikken over gratis WiFi
• 2 of 3 slaapkamers
• centrale verwarming of gasgevelverwarming
• de meeste bungalows beschikken over een 
 open haard of houtkachel
• enkele bungalows zijn uitgerust met 
 wasmachine, vaatwasmachine en magnetron
• max. 4 of 6 personen

• geschakelde bungalow met terras. 
• begane grond: woonkamer met televisie, 
 aparte keuken met koelkast
• toilet
• de meeste woningen beschikken over gratis WiFi
• verdieping: 2 slaapkamers en vide of 
 3e slaapkamer
• douche en wastafel
• centrale verwarming of 
 gasgevelverwarming
• enkele bungalows zijn uitgerust met 
 wasmachine, vaatwasmachine en magnetron
• max. 4 of 6 personen

Type O
• vrijstaande bungalow, bestaande 
 uit ruime woonkamer met open haard en televisie
• aparte keuken met koelkast
• badkamer met ligbad en wastafel
• apart toilet
• deze bungalows beschikken over gratis WiFi
• 3 slaapkamers
• wasmachine, vaatwasmachine en
 magnetron zijn aanwezig
• centrale verwarming
• berging
• max. 6 personen

• vrijstaande bungalow, bestaande uit  
 hal, ruime woonkamer met televisie
• open keuken met koelkast
• badkamer met douche en wastafel
• apart toilet
• deze bungalows beschikken over 
 gratis WiFi
• 1 slaapkamer op de begane grond
• verdieping: 1 slaapkamer en vide met 
 2 slaapplaatsen of 2e slaapkamer

• wasmachine, vaatwasmachine en 
 magnetron zijn aanwezig
• centrale verwarming
• de meeste bungalows beschikken over  
 een open haard
•  enkele bungalows zijn uitgerust 

met extra badkamer met ligbad 
of whirlpool, enkele met sauna of 
infraroodcabine

• max. 6 personen

• vrijstaande bungalow, bestaande uit 
 ruime woonkamer met televisie
• open keuken met koelkast
• badkamer met douche, wastafel en apart toilet
• deze bungalows beschikken over gratis WiFi
• 2 ruime slaapkamers op de begane grond
• verdieping: grote slaapkamer. 

• wasmachine, vaatwasmachine  
 en magnetron zijn aanwezig
• centrale verwarming
• enkele bungalows van Type S  
 zijn aangebouwd
• berging
• max. 6 personen

Bungalowpark het Kustlicht

Zoutelande

Plattegrond Bungalowpark het Kustlicht
Wordt verhuurd

Wordt niet verhuurd

Branding

Strand

Schakel

Stroming

Springvloed

Zandbank

Golfslag

2
Tip
Voor beschikbaarheid, een volledige 

beschrijving en foto’s per bungalow

zie onze website www.kustlicht.nl

(Wijzigingen onder voorbehoud)



   Zuidstranden en brede duinen

ZoutelandeZoutelande

Op het zuidelijke deel van Walcheren aan de Noordzee 
ligt Zoutelande, een oergezellige badplaats met veel terrasjes, winkeltjes 

en kronkelende straatjes. Zoutelande heeft schitterende zuidstranden en brede 
duinen. U kunt kiezen uit aantrekkelijke vrijstaande woningen en bungalows gelegen 
in het dorp en tussen de duinen en het weidse polderlandschap.    

16 17

Bosweg 17
• luxe vrijstaande bungalow, bestaande uit een woonkamer  
 met kabeltelevisie, dvd-speler, radio en gashaard
• luxe keuken met vaatwasmachine en magnetron
• begane grond: een slaapkamer met 2 eenpersoons   
 bedden en een badkamer met een ligbad, douche en wastafel
• verdieping: twee slaapkamers met beide 2 eenpersoons bedden  
 en bevindt zich tevens een tweede badkamer met een douche,  
 wastafel en toilet
• sauna voor max. 4 personen
• wasmachine,  kinderbedje, kinderstoel en box aanwezig
• Tuin met betegeld terras
• centrale verwarming
• gratis WiFi 
• max. 6 personen
• max. 1 huisdier toegestaan

Molenweg 27
• nieuwe studio voor 4 tot 5 personen, stapelbed aanwezig
• open keuken met vaatwasser en magnetron
• woonkamer met banken en 2 bedden met een 
 kamerscherm ervoor
• badkamer met douche, wastafel en toilet
• wasmachine en droger aanwezig
• tuin en terras
• centrale verwarming
• gratis WiFi
• huisdieren niet toegestaan

Bosweg 10A
• In 2014 nieuw gebouwde, vrijstaande woning 
• woonkamer met tv en dvd-speler
• open keuken met vaatwasser en combimagnetron
• 1e verdieping met 2 slaapkamers 
• badkamer met douche, wastafel en 2e toilet
• betegeld terras
• gratis WiFi 
• max. 4 personen
• huisdieren niet toegestaan

Bosweg 17A
• vrijstaande bungalow, bestaande uit 
 woonkamer met kabeltelevisie
• open keuken met vaatwasmachine en magnetron
• 2 slaapkamers
• badkamer met douche, ligbad, toilet en wasmachine
• centrale verwarming
• max. 4 personen
• max. 1 huisdier toegestaan
• gratis WiFi



Comfortabele geschakelde vakantiewoningen midden 
in een bosrijk natuurgebied aan de voet van de duinen en op honderd 

meter van het uitgestrekte zuidstrand. Langs de duinen ligt een unieke fietsroute. 
Rust en ontspanning en toch dicht bij Zoutelande. De vakantiewoningen van 
De Woeste Hoeve zijn heerlijk rustig gelegen, gezellig ingericht, van alle comfort 
voorzien en bieden u veel privacy. Kinderbedjes, kinderstoelen en boxen zijn te 
huur. Vlakbij vindt u een restaurant en supermarkt. Op het park is een speelplaats 
voor kinderen en vele recreatiemogelijkheden heeft u binnen handbereik. 

Woeste Hoeve nr. 110
(5  personen)

Woeste Hoeve nr. 78 t/m 100
(4 personen)
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PARKEERPLAATS

PARKEER-
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Tip
Voor beschikbaarheid, een volledige beschrijving en foto’s per vakantiewoning zie onze website www.kustlicht.nl

(Wijzigingen onder voorbehoud)

• geschakelde vakantiewoning 
• aparte keuken
• badkamer met douche
• apart toilet
• woonkamer met kabel/digitale TV, mogelijk met buitenlandpakket en dvd-speler
• verdieping met 2 slaapkamers (waarvan 1 open) met eenpersoons bedden, extra toilet
• wasmachine
• betegeld terras
• centrale verwarming
• gratis WiFi
• max. 4 personen
• max. 1 huisdier toegestaan

• ruime woonkamer met kabeltelevisie
• luxe open keuken met vaatwasmachine, 
 koelkast met vriesvak en magnetron
• moderne badkamer met douche, 
 wastafel en toilet
• bijkeuken met wasmachine
• bovenverdieping met 2 slaapkamers en op de vide een slaapgelegenheid voor een vijfde persoon
• centrale verwarming
• terras
• gratis WiFi
• max. 5 personen
• max. 1 huisdier toegestaan

       
         

    Midden in een natuurgebied

Plattegrond De Woeste Hoeve

       
         

    Midden in een natuurgebied
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De Woeste Hoeve  
Groot Valkenisse
De Woeste Hoeve  
Groot Valkenisse

La Dune
        Dishoek
La Dune
        Dishoek

Prachtige stranden liggen aan uw voeten. De ruisende
branding en een zilte bries strelen de zintuigen. Elk jaargetijde. 
Heerlijk uitwaaien langs de vloedlijn; de kinderen kunnen er veilig 

zwemmen, schelpen en garnaaltjes zoeken, vliegeren, 
zandkastelen bouwen… 

Zeeland, de provincie met de meeste zonuren van
Nederland, heeft heel wat te bieden aan strand-
liefhebbers. Vertoeven op de Zeeuwse stranden is 
genieten van de schoonste stranden van Nederland. 
Op slechts 300 meter van het brede zandstrand ligt 
het kleinschalige complex “La Dune”.
“La Dune” bestaat uit twee gebouwen waarin zich 
in totaal 24 appartementen bevinden, allen met een 
eigen parkeergelegenheid.

    Zeeuwse parel aan het strand



Elk appartement is verdeeld over twee woonlagen en zijn 
voorzien van een prettige buitenruimte, zodat binnen en buiten 
naadloos in elkaar overlopen. De appartementen op de begane 
grond beschikken over een souterrain en vanuit de woonkamer 
stapt u zo uw eigen tuin in. De appartementen op de verdie-
pingen beschikken over een woonlaag op de eerste verdieping, 
slaapkamers op de tweede verdieping en een heerlijk dak-
terras. Zo kunt u altijd genieten van de meeste zonuren 
in Nederland.

De appartementen variëren van 4 tot 6 persoons, er is één 8 
persoonsappartement en één 8 tot 10 persoonsappartement.

Alle appartementen beschikken over gratis WiFi en er zijn ook een 
aantal appartementen met sauna.

Door de unieke ligging kunt u niet alleen ’s zomers, maar het 
gehele jaar door genieten van de Zeeuwse Kust, haar fraaie 
natuur en de karakteristieke plaatsen, zoals Vlissingen met zijn 
brede, lange boulevard  en maritieme sfeer en Middelburg met vele 
grote en kleine monumenten.

20 2121

Strandweg 9A

Strandweg 6A
• uniek wagenhuis gelegen aan de voet  
 van de duinen, bij een woonboerderij,  
 omgebouwd als sfeervol appartement
• woonkamer met TV, dvd speler en   
 radio, openslaande deuren naar het  
 terras en tuin 
• open keuken met vaatwasser, koelen 
 vrieskast, gasfornuis, combi-magnetron
• badkamer met douche, wastafel en   
 toilet 

• hal met apart toilet
• CV 
• 1e verdieping met 3 slaapkamers, alle  
 met TV
• overloop met extra wastafel en was  
 machine
• aparte berging
• gratis WiFi
• max. 5 personen 
• huisdieren niet toegestaan

• uniek wagenhuis gelegen op een 
 boerderij, omgebouwd als appartement,  
 120m2, gelijkvloers en rolstoeltoegankelijk
• woonkamer en slaapkamers met TV,  
 vaste en gratis WiFi aansluiting
• CV in alle kamers en in de woonkamer  
 een allesbrander
• open keuken met wasmachine, 
 vaatwasser, gasfornuis met elektrische  
 oven, magnetron

• doucheruimte, apart toilet
• schuifpui welke toegang verleent tot 
 terras en tuin
• tevens buitendouche
• max. 6 personen
• huisdieren niet toegestaan

DishoekDishoek
      



Residence Kreek & Duin 
 Westkapelle

22 23

Residence Kreek & Duin bestaat uit drie villa’s die als het ware 
de kreek omarmen. Door de diverse verspringingen in de 
villa’s heeft ieder appartement haar eigen karakter. Alle 
appartementen zijn voorzien van een terras of balkon met 
uitstekende bezonning.

Villa Patella en Villa Peringia
De twee aan de buitenzijde gelegen villa’s zijn identiek. Elke 
villa bevat veertien luxe appartementen met oppervlaktes van 
ca. 78 tot 100 m² (excl. balkons en terrassen). De apparte-
menten hebben ieder een ruime entree, riante eet- en woon-
kamer, twee tweepersoons slaapkamers en een luxe badkamer.

Villa Mya
Villa Mya vormt het hart van Residence Kreek & Duin. In dit 
charmante gebouw zijn twaalf appartementen en twee 
penthouses gerealiseerd. De appartementen variëren in 
grootte van 90 tot 110m² (excl. balkons en terrassen) en 
hebben ieder een ruimte entree, riante eet- en woonkamer, 
twee tweepersoons slaapkamers en een luxe badkamer.

Alle appartementen beschikken over gratis WiFi. 
Huisdieren zijn in een aantal appartementen toegestaan.

Residence Kreek & Duin
 Westkapelle

Direct aan de kreek tussen het dorp Westkapelle en het 
natuurgebied is er op een unieke plek het schitterende project Residence Kreek & 

Duin gerealiseerd. Veertig luxe appartementen en tien riante penthouses zijn verdeeld over 
drie villa’s in een gebogen vorm langs de kreek. De statige villa’s bevatten diverse typen 
appartementen, allen met een ruime buitenruimte en een eigen parkeerplaats.

    Ontdek uw nieuwe horizon...

Er is een fietsenstalling aanwezig en een oplaadpunt voor elektrische fietsen. 



Op loopafstand van zee en strand vindt u 
 een “dorpje” met allerlei typen vrijstaande vakantiebungalows. 

O.a. supermarkt en restaurant binnen handbereik.

Joossesweg 46

Joossesweg 42

24 25

ZOUTELANDE

GEWSESSOOJ

GEWSESSOOJ

JOOSSESWEG

GE
WSESSOOJ

76

3839

40 37

61

62

63 64 73 74

72

67
68

69
70

71
79

75 86
80

81

82 83
84

85

88 90

92

93

91
103

104

108

109

140

130

129

128

127

126

133

132

131

110
111

112
113

114

105 115 116

117
118 119 120 121

213

212
211

209

208210

207
206

204
203

202
205

201
198

197

199
200

195
194

196
193

192
190

189

188
187

191

186

166
167

165165

163

168

185
184

169

162

164160

159

170171

172

182
183

181

173

180
179

175

174176172

178

151 154 155 158

157156153152

122

138137

123124

136

125

135134

142139

141 144 145 148 149

150147146143

98

99
97

96
100

101

102

95

94

105

65

66

60

59

5851
45

47

50

49

48
46

44

52
54

57

53

43

4142

77 78

DUINWEG

DE VIKING

VIKINGP ARK

DE HOOIZOLDER

HOTEL 
ZUIDERDUIN

CAMPING
'T HOEKJE

CAMPING
ZUIDERDUIN

CAR AVAN CAMPING
W ESTKAPELLE

STRAND

KREEK

KREEK

NOORDZEE

W ESTKAPELLE
GRINDWEG

N
N

Plattegrond Joossesweg Tip
Voor beschikbaarheid, een volledige beschrijving en foto’s 

per bungalow zie onze website www.kustlicht.nl 

(Wijzigingen onder voorbehoud)

Te huur

• vrijstaande bungalow
• woonkamer met kabeltelevisie
• aparte keuken met magnetron
• 3 slaapkamers
• badkamer met douche en apart toilet
• wasmachine en droger zijn aanwezig
• centrale verwarming
• huisdieren zijn niet toegestaan
• gratis WiFi
• max. 6 personen

• vrijstaande bungalow 
• woonkamer met flatscreen kabeltelevisie  
 en radio/CD-speler
• open keuken met magnetron en vriezer
• 3 slaapkamers
• badkamer met douche, wastafel en toilet
• wasmachine en droger ineen
• tuin met terras en gazon
• gratis WiFi
• max. 5 personen
• huisdieren niet toegestaan
• centrale verwarming

 Joossesweg
      Westkapelle 
Joossesweg
      Westkapelle 



Joossesweg 132

Joossesweg 76

Joossesweg 64

Joossesweg 206
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Joossesweg 80

Joossesweg 147

Joossesweg 141

Joossesweg 139

Joossesweg 72
• vrijstaande bungalow
• woonkamer met televisie
• keuken met koelkast, vaatwasser en magnetron
• hal met toilet en aparte doucheruimte
• badkamer met ligbad, douche, dubbele wastafel en toilet
• 3 slaapkamers
• wasmachine
• centrale verwarming
• gratis WiFi
• max. 6 personen
• max. 1 huisdier toegestaan

• vrijstaande bungalow
• woonkamer met televisie
• open keuken met koelkast,
 vaatwasser en combi-oven
• hal met toilet
• badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet
• 3 slaapkamers met wastafel
• wasmachine
• centrale vloerverwarming
• gratis WiFi
• max. 6 personen
• huisdieren zijn niet toegestaan

• vrijstaande bungalow 
• woonkamer met kabeltelevisie, dvd-speler 
• open keuken met vaatwasmachine en magnetron
• begane grond: 3 slaapkamers, waarvan 2 met 2  
 eenpersoons bedden en 1 met een stapelbed
• badkamer met douche, wastafel en toilet
• kinderstoel aanwezig
• wasmachine 
• centrale verwarming
• tuin met terras en gazon
• gratis WiFi
• max. 6 personen

• vrijstaande bungalow
• woonkamer met televisie
• keuken met koelkast en magnetron
• badkamer met douche, wastafel en toilet
• 2 slaapkamers
• wasmachine
• centrale verwarming
• gratis WiFi
• max. 4 personen
• max. 1 huisdier toegestaan

• vrijstaande bungalow
• woonkamer met televisie en open haard
• open keuken met koelkast, vaatwasser 
 en magnetron
• badkamer met ligbad en wastafel
• apart toilet
• 3 slaapkamers
• wasmachine
• centrale verwarming
• gratis WiFi
• max. 6 personen
•  huisdieren niet toegestaan

• vrijstaande bungalow 
• woonkamer met tv en dvd-speler
• keuken met afwasmachine, oven
• 3 slaapkamers
• badkamer met douche, wastafel en aparte toilet
• afgesloten tuin met terras en groot gazon
• gratis WiFi
• max. 6 personen 
• huisdieren zijn niet toegestaan  

• vrijstaande bungalow
• woonkamer met televisie
• keuken met koelkast, vaatwasser en magnetron
• badkamer met douche en wastafel
• apart toilet
• 3 slaapkamers met wastafel
• wasmachine
• centrale verwarming
• gratis WiFi
• max. 6 personen
• max. 1 huisdier toegestaan 

• vrijstaande bungalow 
• woonkamer met openhaard en kabeltelevisie
• open keuken met vaatwasmachine, combi-oven
• begane grond: 3 slaapkamers, waarvan 2 met een  
 tweepersoonsbed, 1 met een stapelbed en op twee  
 slaapkamers een wastafel
• hal met toilet
• badkamer met wastafel en douche 
• berging met wasmachine en vriezer
• centrale verwarming
• tuin met terras en gazon
• gratis WiFi
• max. 6 personen
• max. 1 huisdier toegestaan

• vrijstaande bungalow 
• hal, berging
• woonkamer met kabeltelevisie
• open keuken met vaatwasmachine en magnetron
 • badkamer met douche en toilet 
• verdieping: 3 slaapkamers en extra toilet
• wasmachine is aanwezig
• centrale verwarming
• gratis WiFi
• max. 6 personen
• max. 1 huisdier toegestaan



De Woeste Hoeve
Tel. nr.: 0118 - 56 12 58
Vanuit het buitenland: 0031 - 118 - 56 12 58
Fax. nr.: 0118 - 56 24 79
E-mail: kustlicht@kustlicht.nl
Website: www.zoutelande-vakanties.nl
Website: www.kustlicht.nl

Bungalowpark Het Kustlicht 
Zoutelande, Joossesweg,
Residence Kreek en Duin, 
La Dune, Dishoek
Tel. nr.: 0118 - 56 18 09
Vanuit het buitenland: 0031 - 118 - 56 18 09
Fax. nr.: 0118 - 56 24 79
E-mail: kustlicht@kustlicht.nl
Website: www.kustlicht.nl
Website: www.kreekenduin.com 

Duinpark Het Kustlicht
Tel. nr.: 0118 - 56 25 35
Vanuit het buitenland: 0031 - 118 - 56 25 35
Fax. nr.: 0118 - 56 24 79
E-mail: kustlicht@kustlicht.nl
Website: www.kustlicht.nl

Routebeschrijving:

Vanaf grensovergang Heerlen volgt u de N281 en 
houdt u richting Antwerpen aan. Via de E314 en 
de E313 komt u op de ringbaan Antwerpen waar 
u de borden Bergen op Zoom aanhoudt. Net na de 
grensovergang volgt u de borden Vlissingen (A58).

Vanuit de richting Rotterdam neemt u de A16 tot 
knooppunt Klaverpolder, daarna de A29/ A4 tot 
knooppunt Markiezaat, waarna u de A58 volgt tot 
Vlissingen.

Vanaf grensovergang Venlo gaat u richting 
Eindhoven. Vanaf Eindhoven volgt u de A58 
tot Vlissingen.

Uit de richting Utrecht volgt u de A27 tot knoop-
punt Zonzeel, daarna de A16 tot afslag Moerdijk 
en de A17 tot knooppunt De Stok, daarna volgt 
u de A58 tot Vlissingen.

Vanaf Vlissingen:
Aan het eind van de autosnelweg A58 volgt u de 
borden Zoutelande. Kustlicht Zeeland Vakanties 
vindt u na Zoutelande, op de weg naar 
Westkapelle aan uw rechterhand.

Reserveer nú 
0118 - 56 18 09
Kustlicht Zeeland Vakanties

Branding 11, 4374 LD Zoutelande

Website: www.kustlicht.nl met o.a. 

arrangementen en Last Minute-aanbiedingen.


