
RESERVEREN  

Reserveren is alleen mogelijk voor Hotel- en Domaine Huis ter Duin gasten. Dit kan via 

reservations@huisterduin.com, via 071-3651300 of via onze Front Office.  

 

ZWEMBAD  

Het zwembad is dagelijks geopend vanaf 07.00 uur tot 21.00 uur. Om iedereen op een veilige manier te 

verwelkomen, werken wij met tijdsblokken en een maximaal aantal gasten 

07.00 uur – 10.00 uur – volwassenen  

Wij verwelkomen in het tijdsblok van 07.00 uur – 10.00 uur alleen gasten vanaf 16 jaar. Per tijdsblok ontvangen 

wij 6 gasten. U kunt reserveren voor één van de volgende tijdsblokken: 

07.00 uur – 07.45 uur  07.45 uur – 08.30 uur 08.30 uur – 09.15 uur  09.15 uur – 10.00 uur 

 

10.00 uur – 19.00 uur – volwassenen en kinderen 

Wij verwelkomen in het tijdsblok van 10.00 uur – 19.00 uur zowel kinderen als volwassenen. Per tijdsblok 

ontvangen wij 12 gasten. U kunt reserveren voor één van de volgende tijdsblokken: 

10.00 uur – 10.45 uur     10.45 uur – 11.30 uur 11.30 uur – 12.15 uur 12.15 uur – 13.00 uur                  

13.45 uur – 14.30 uur     14.30 uur – 15.15 uur   15.15 uur – 16.00 uur     16.00 uur – 16.45 uur                    

16.45 uur – 17.30 uur 17.30 uur – 18.15 uur  18.15 uur – 19.00 uur 

  

19.00 uur – 21.00 uur  - volwassenen  

Wij verwelkomen in het tijdsblok van 19.00 uur – 21.00 uur alleen gasten vanaf 16 jaar. Per tijdsblok ontvangen 

wij 6 gasten. U kunt reserveren voor één van de volgende tijdsblokken:  

19.00 uur – 19.45 uur     19.45 uur – 20.30 uur  

 

FITNESS 

De fitness is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 19.00 uur. Om iedereen op een veilige manier te verwelkomen, 

werken wij met tijdsblokken en een maximaal aantal gasten. 

10.00 uur – 19.00 uur   

Wij verwelkomen u in het tijdsblok van 10.00 uur – 19.00 uur. Per tijdsblok ontvangen wij 2 gasten. U kunt 

reserveren voor één van de volgende tijdsblokken: 

10.00 uur – 10.45 uur     10.45 uur – 11.30 uur 11.30 uur – 12.15 uur 12.15 uur – 13.00 uur                  

13.45 uur – 14.30 uur     14.30 uur – 15.15 uur     15.15 uur – 16.00 uur     16.00 uur – 16.45 uur                    

16.45 uur – 17.30 uur 17.30 uur – 18.15 uur  18.15 uur – 19.00 uur  

 

SAUNA & TURKS STOOMBAD  

Wij verwelkomen in het tijdsblok van 10.00 uur – 20.30 uur alleen gasten vanaf 16 jaar. Per tijdsblok en per 

sauna ontvangen wij 2 gasten. U kunt reserveren voor één van de volgende tijdsblokken: 

10.00 uur – 20.30 uur  - vanaf 16 jaar 

10.00 uur – 10.45 uur     10.45 uur – 11.30 uur 11.30 uur – 12.15 uur 12.15 uur – 13.00 uur                  

13.45 uur – 14.30 uur     14.30 uur – 15.15 uur    15.15 uur – 16.00 uur     16.00 uur – 16.45 uur                    

16.45 uur – 17.30 uur 17.30 uur – 18.15 uur  18.15 uur – 19.00 uur  19.00 uur – 19.45 uur   

19.45 uur – 20.30 uur  

M C  W E L L N E S S  

mailto:reservations@huisterduin.com

