
A
an de Oude Haven in Zierikzee staat hotel 
Mondragon fier te pronken. De 41 kamers en 
suites zijn zeer comfortabel en elegant ingericht. 
In het pand bevinden zich stadscafé 
’t Gouden Elfje en restaurant Cristó, dat verfijnde 
gerechten biedt.

Aan het Veerse Meer ligt restaurant Katseveer dat is 
gevestigd in het oude veerhuis. De steiger vanwaar de 
veerboot vertrok die Kats en Zierikzee met elkaar verbond 
is er nog steeds te zien. Tot de opening van de Zeelandbrug 
in 1965 kon je alleen met de veerboot naar Zierikzee. In de 
jaren vijftig groeide de vraag naar de veerdienst Zierikzee-
Katseveer gestaag en kwamen er meerdere boten in de 
vaart. Een ervan was de Koningin Emma. In 1965 maakte de 
Koningin Emma de laatste afvaart tussen Kats en Zierikzee. 
Nu, 55 jaar later is er dit magische arrangement dat Kats en 
Zierikzee samenbrengt, maar dan over de Zeelandbrug.

Het luxe Koningin Emma Arrangement houdt in:
Twee overnachtingen in een van de twee luxe Loft Suites in 
hotel Mondragon, inclusief roomservice ontbijt
Op de eerste avond een viergangen verrassingsdiner in 
restaurant Cristó, inclusief wijnarrangement
Op de tweede avond een zesgangen all-in diner in 
restaurant Katseveer (1 Michelinster) inclusief een glas 
champagne, borrelhapjes, amuse, wijnarrangement, 
tafelwater, koffie/thee met friandises
Vervoer naar Katseveer in de Mondragon-hotellimousine, 
een comfortabele Jaguar XJ, via een prachtige route over de 
Zeelandbrug,. Aan het einde van deze memorabele avond 
halen we u ook weer op zodat u vervolgens heerlijk weg 
kunt dromen in uw luxe suite. 
 
De kosten van dit zeer exclusieve arrangement zijn vanaf 
€ 540 per persoon. Noemt u bij reserveren Zeeland 
magazine dan staat er op uw kamer een heerlijke fles wijn 
voor u klaar en vers fruit. 

Extra informatie:
Aankomst van dinsdag tot en met zaterdag in 2020 en 2021 m.u.v. feestdagen. 
Minimaal 2 en maximaal 4 personen per arrangement. 
Arrangement uitsluitend op aanvraag en telefonisch of  per email te reserveren: 
+31 (0)111 230 000 of reserveringen@mondragon.nl 
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Een Magische Beleving
Koningin Emma Arrangement:
Overnachten in Hotel Mondragon,
eten in restaurants Cristó en Katseveer *

LEZERSAANBIEDING
HOTEL MONDRAGON EN
RESTAURANT KATSEVEER


