
Voel je thuis
bij Città Romana.

Resort Città Romana

Tot ziens!
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Rust, ruimte 
& natuur!

Città Romana in Hellevoetsluis heeft 263 luxe ingerichte 

villa’s op een park waar alle faciliteiten voor een kort of 

lang verblijf samenkomen. De prachtige ligging vlak aan 

zee en in de buurt van economische bedrijvigheid, maakt 

Città Romana de perfecte uitvalsbasis voor recreatie, een 

(korte) vakantie, een weekendje weg, feesten en partijen, 

zakelijke evenementen en tijdelijke huisvesting van (inter)

nationale werknemers. Uniek in onze dienstverlening 

is de mogelijkheid om elke dag van de week aan te 

komen voor een verblijfsduur van een enkele nacht tot 

meerdere maanden. U heeft de luxe en het comfort van 

een complete villa met de boekingsflexibiliteit van een 

hotelkamer. Vertel ons maar waar je dat anders vindt. Onze 

collega’s doen er alles aan om een plek te creëren waar 

u zich thuis voelt. Daarbij staan rust en ruimte centraal. 

Verwacht bij ons dus geen speeltuin, animatieteam of 

discotheek. Wel de gemoedelijkheid van thuis, in een 

omgeving waar het u aan niets ontbreekt. Of u nu met 

een zakelijk of privédoel bij ons bent, in beide gevallen 

maakt gastvrijheid het verschil. Het is dan ook hét 

vertrekpunt bij alles wat we doen. Wij ontvangen mensen 

die vakantie houden, familieweekenden organiseren of 

hun bruiloft vieren. Maar ook bedrijven met een zakelijk 

doel. Voor vergaderingen en evenementen bijvoorbeeld, 

of voor tijdelijke huisvesting bij werkzaamheden in 

de omgeving van het Rotterdamse havengebied. De 

mogelijkheden zijn even flexibel als divers. Informeer 

gerust wat wij voor ú kunnen betekenen. 

Je thuis voelen
op een plek waar 
je jezelf kunt zijn



“Città Romana is het 

grootste geheim van Nederland.

 Wat een heerlijk oord!”

Citaat uit het gastenboek: Mevr. Duinkerken uit Oss.



Het park is bijzonder ruim opgezet. De meeste villa’s zijn omgeven 

door groen en water. Een zee van rust en ruimte die buiten de 

grenzen van het park wordt voortgezet; want ook daar vindt u 

een groot aantal prachtige wandel, fiets en ruiterpaden. En met 

zoveel water in de buurt kunt u naar hartenlust vissen, windsurfen, 

kitesurfen, zeilen en waterskiën. Activiteiten die uw bezoek aan 

Città Romana tot een onvergetelijke belevenis maken.  

Villa met zorgfaciliteiten

Kindvriendelijke villa’s

Kindvriendelijke villa’s

Kindvriendelijke villa’s

Castello

Canna Palustre

Canna Palustre Doppio

Canna Palustre Doppio de Luxe

Forum

Quadrato

Accommodatie legenda

Het park
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Forum 

Deze geschakelde villa is geschikt voor 6 personen. De villa heeft een hal 

met toilet, woonkamer, open keuken, ouderslaapkamer met badkamer, 

voorzien van ligbad, douche, wastafel en toilet op de begane grond. Op de 

eerste verdieping zijn twee slaapkamers en een badkamer met douche en 

wastafel. 

Castello 
Deze vrijstaande villa is geschikt voor 4 personen. De villa heeft een hal 

met toilet, woonkamer met open keuken, ouderslaapkamer met badkamer 

voorzien van ligbad*, douche en wastafel. Eerste verdieping: twee éénpersoons

slaapkamers, een badkamer met douche, wastafel en toilet.

* Villa’s die zijn aangepast voor rolstoelen, hebben geen ligbad beneden en is er een tweepersoons 
slaapkamer boven.

• draadloos internet

• vaatwasser

• magnetron

• oven

• telefoons in woon/ouderslaapkamer

• televisie in woonkamer

• 2e televisie in ouderslaapkamer

• stereocombinatie 

• wasmachine en droger

• strijkplank en ijzer

• koelkast

• gasfornuis

Begane grond Eerste verdieping Begane grond Eerste verdieping

Accommodaties
Città Romana heeft vijf verschillende typen villa’s. Vele liggen direct aan of 

nabij het water. Mensen met kinderen kunnen voor een kindveilige villa 

kiezen waarbij de tuin is omheind. De villa’s variëren in grootte maar zijn 

allen voorzien van alle comfort die u zich kunt wensen. Losse bedden in 

de tweepersoons slaapkamers zorgen ervoor dat u ze flexibel kunt 

indelen als een of tweepersoonsopstelling. Zie www.cittaromana.nl voor 

een goede impressie van het interieur. 

Alle comfort



Quadrato 
Deze vrijstaande villa is geheel gelijkvloers en geschikt voor 4 personen. 

Er is een hal met toilet aanwezig, een woonkamer met open keuken, 

één tweepersoons en twee eenpersoons slaapkamers en een badkamer 

met ligbad, toilet en wastafel.

Canna Palustre Doppio 
Deze tweeonder éénkap villa voor 6 personen heeft een sfeervolle rieten 

kap. Begane grond bestaat uit een hal met toilet, woonkamer met open 

keuken, ouderslaapkamer met badkamer voorzien van ligbad en wastafel. 

Eerste verdieping: twee zeer ruime slaapkamers, een badkamer met 

douche, wastafel en toilet. 

Wenst u een sauna en stoomdouche in dit type? Vraag ernaar bij uw 

reservering.

Begane grond Begane grond Eerste verdieping Eerste verdieping de Luxe

Canna Palustre 
Deze vrijstaande villa is geschikt voor 6 personen en heeft een sfeervolle 

rieten kap. Op de begane grond vindt u een hal met toilet en een ruime 

Lvormige woonkamer met open keuken. Eerste verdieping: drie twee

persoons slaapkamers, badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet. 

Begane grond Eerste verdieping

Dagelijks 
aankomst en 

vertrek



Kindvriendelijk en prima
geschikt voor minder valide...

Villa’s met
hotelservice

Met kinderen
Voor mensen met kleine kinderen zijn een aantal 

villa’s van het type Canna Palustre, Castello en 

Quadrato uitgerust met extra voorzieningen. Denk 

aan een kinderbedje, kinderstoel en bolderwagen. 

Maar ook aan de nodige veiligheidsmaatregelen 

zoals een traphekje, stopcontactbeveiliging en een 

omheining in de tuin aan het water. Onze collega’s 

vertellen u er graag meer over.

Met zorg naar behoefte
Zit u in een rolstoel of heeft u behoefte aan medische zorg gedurende uw vakantie? Ook dan is Città Romana een prima 

adres. Vraag naar onze rolstoelvriendelijke villa’s en geef uw aanvullende zorgwensen aan ons door. Denk bijvoorbeeld aan 

de bij ons beschikbare persoonsalarmering via een alarmcentrale. Verder zijn er twee AED’s aanwezig en is er getraind 

personeel om deze te bedienen. Wij werken samen met zorginstellingen om uw verblijf op het park zo aangenaam mogelijk te 

maken. Lees meer op www.vakantiesmetzorg.nl.

Onze villa’s zijn buitengewoon geschikt voor een langer, zakelijk verblijf. Om die 
reden maken inter-/nationale bedrijven graag gebruik van deze mogelijkheid. 
Bijvoorbeeld wanneer zij werknemers uit het buitenland moeten huisvesten. 
Het voordeel van huren bij Città Romana is dat er per nacht gereserveerd kan 
worden. Maar ook dat er een totaalpakket afgenomen kan worden van verblijf 
met ontbijt, lunch en diner, desgewenst op de werkplek bezorgd. Voor de zakelijke 
markt is Città Romana compleet, makkelijk en dichtbij. 



Faciliteiten

Onze collega’s doen er alles aan om een 

verblijf op Città Romana zo comfortabel 

mogelijk te laten verlopen. U mag rekenen 

op een uitgebreide service van onze 

kant. Bij aankomst in de villa’s staan er 

opgemaakte bedden klaar met elk een 

eigen handdoek pakket. In de keuken 

vindt u een handig keuken pakket en voor 

de belangrijkste, eerste boodschappen 

is er onze boodschappenservice. Of 

maakt u liever gebruik van ons sfeervolle 

restaurant Duinhoek? Een prima alternatief 

voor smakelijke gerechten tegen betaal

bare prijzen. Heeft u geen zin om de deur 

uit te gaan? Bijna alle gerechten op de 

menukaart van Duinhoek kunt u ook 

telefonisch bestellen en laten bezorgen 

in de villa via ons servicenummer 

0800Forfood. Een aanrader voor wie 

zich eens lekker wil laten verwennen. 

Wilt u als groep een feest of een evenement organiseren op het park? 
Restaurant Duinhoek, Tony’s Pub en ons loungeterras aan het water 
bieden ruimte aan gezelschappen tot 300 personen. Kom maar op, wij 
denken graag met u mee.
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Città Romana ligt op een steenworp 

afstand van de stranden en duinen van 

Voorne, vlakbij het Haringvliet en de 

Noordzee. Maar wist u dat u binnen 45 

tot 60 minuten rijden ook Middelburg, 

Rotterdam, Den Haag, de Efteling en 

Neeltje Jans bereikt? Bovendien ligt Città 

Romana bijzonder gunstig ten opzichte 

van de bedrijvigheid in de Botlek, 

Europoort en Maasvlakte I en II. Op slechts 

20 tot 30 minuten reisafstand bevinden 

zich tal van belangrijke bedrijven in het 

economisch hart van Nederland. 

Gunstige ligging De leukste uitjes 
op een steenworp 

afstand...

Boijmans van Beuningen Museum
Fotografie: Jan van der PLoeg

Goedereede Spido - Rondvaart Rotterdam
Fotografie: Jan van der PLoeg

Diergaarde Blijdorp
Bron: Rotterdam Marketing

Waterland Neeltje Jans

Bos, strand en duinen Talloze fietsroutesWellness



Verwend door 
de kok, verrast door 

de prijs.

Lekker eten voor een ouderwets goede prijs. Dat is wat je kunt 

verwachten van restaurant Duinhoek. De open keuken van 

restaurant Duinhoek zorgt voor een ongedwongen sfeer waarin 

iedereen zich thuisvoelt. Een verrassende kaart voor lunch, diner 

en borrelhapjes, laat zien dat onze koks niet alleen smaak hebben, 

maar ook oog voor uw portemonnee. Bovendien biedt restaurant 

Duinhoek de mogelijkheid om maaltijden thuis te laten bezorgen.

Wilt u zich culinair laten verwennen? Maak dan kennis met de 

specialiteiten van de chefkok. Onze menukaart bevat een aantal 

echte klassiekers en internationale toppers. Heeft u aanvullende 

wensen? Bespreek ze dan met ons. De keuken van restaurant 

Duinhoek is 7 dagen per week geopend van 12.00 tot 21.30 uur. 

Restaurant Duinhoek



Bij zonnig weer is het ideaal vertoeven op het terras aan het water.

Sfeervol genieten
op warme
en koude dagen
Restaurant Duinhoek beschikt over een mooi gelegen loungeterras 

aan het water. Als de zon schijnt, kunt u daar genieten van een 

goede cappuccino, een smakelijke lunch of uitgebreid diner. Maar 

ook onze kleine kaart is de moeite zeker waard. Menigeen komt een 

tweede keer terug voor onze lekkere rosé en geliefde tapas. Samen 

voetbal kijken, een biljartje leggen of potje kaarten? Dat doet u in 

Tony’s Pub. Een gezellige, bruine kroeg voor een borrel, eten en 

televisie kijken tegelijk. Wilt u roken? We hebben in de kroeg een 

rookruimte beschikbaar. 



Città Romana ligt op steenworp afstand van de stranden 

en duinen van Voorne, vlakbij het Haringvliet en de 

Noordzee. Een prachtig natuurgebied dat gekenmerkt 

wordt door de afwisseling van water, duinen, bossen en 

polders. De frisse zeelucht opsnuiven en de wind door je 

haren voelen waaien? U ervaart het hier letterlijk op 

loopafstand.

Zoekt u actieve ontspanning? Città Romana biedt volop 

mogelijkheden. Denk aan sportieve uitjes op de fiets, te 

paard of op het water. Of aan culturele bezichtigingen, 

zoals aan de vestingstadjes Brielle en Hellevoetsluis. Wilt 

u liever iets leren tijdens een activiteit? Combineer uw 

verblijf op Città Romana dan bijvoorbeeld met een 

bezoek aan Deltapark Neeltje Jans of Future Land bij de 

tweede Maasvlakte. 

Programma’s voor kort en lang verblijf
Rondom Hellevoetsluis is ontzettend veel te beleven. 

Onze collega’s kennen de omgeving als geen ander en 

hebben diverse boeiende dag en weekprogramma’s 

voor u klaar liggen. Wilt u een zakelijke evenement in de 

omgeving organiseren? Ook dat doen wij met plezier. 

• Noordzeestrand

• Kitesurfen, zeilen en waterskiën

• Zeevissen

• Vestingstadjes Brielle en Hellevoetsluis

• Deltapark Neeltje Jans

• Wereldhavenstad Rotterdam

• Droogdok Jan Blanken, Hellevoetsluis

Uit en thuis
bij Città Romana

Tip: ‘Hier Magazine’ is een uitgave van Città Romana waarin u een 
compleet overzicht krijgt van de toeristische mogelijkheden in de 
omgeving van het park tot ver daarbuiten.

De frisse zeewind
door je haren

wanneer je maar wilt
Als vertrekpunt voor sportieve en culturele 

activiteiten is Città Romana ideaal. In de 

directe omgeving vindt u tal van prachtige 

wandel- en fietsroutes, maar ook ruiter-

paden zijn ruimschoots aanwezig. En dat 

het gebied voor watersportlief hebbers 

helemaal het summum is, hoeven we 

natuurlijk niet uit te leggen. Vissen, wind- en 

kitesurfen, zeilen en waterskiën; het kan hier 

allemaal. We regelen het graag voor u.

Watersporters 
kunnen hun hart 

ophalen!



Città Romana heeft alles in huis voor een aangenaam verblijf in 

een bijzondere omgeving. Met welk doel u daar gebruik van wilt 

maken, is geheel aan u. Voorbeelden van arrangementen vindt u 

op onze website. Ter inspiratie of om rechtstreeks te boeken. Snel 

en makkelijk vanaf uw eigen pc op een tijdstip dat het u uitkomt. 

Liever iemand aan de telefoon? Bel ons gerust, wij staan u graag te 

woord. Telefoon 0181  33 44 55

Nieuws van Città Romana
Een paar keer per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit. Wilt 

u deze ook ontvangen? Meld u dan aan op onze website  

www.cittaromana.nl. Ontvangers van onze nieuwsbrief zijn als 

eerste op de hoogte van nieuwe aanbiedingen. Profiteer daar ook 

van!

Reserveren en boeken

“De unieke ligging 

staat borg voor e
en ontspannen 

of actief verblijf “



In deze brochure leest u wat Città Romana zoal te bieden heeft. 

Voor de volledigheid hebben wij een prijslijst inge sloten. Heeft u nog 

vragen? Bel ons dan gerust. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 

07.00 tot 21.30 uur, zaterdag en zondag van 09.00 tot 17.30 uur op 

telefoonnummer 0181  33 44 55. 

Of stuur ons een email op info@cittaromana.nl. Vraag desgewenst 

ook naar onze brochures Zakelijk of Bruiloft en het Hier Magazine. 

Wij zijn u graag van dienst.

Città Romana online
Op www.cittaromana.nl komen alle onderwerpen uit deze brochure 

aan bod. Città Romana als vakantieadres voor de liefhebbers van 

rust en ruimte en voor mensen met een fysieke beperking. Maar 

ook als tijdelijk woonadres voor zakelijke opdrachten in de omgeving 

of als inspirerende vergaderlocatie voor bedrijven. En wat dacht u 

van ons allinclusive bruiloftsaanbod? Wij bieden de faciliteiten, de 

invulling is aan u. 

Meer informatie?

vergaderen
LUNCH EN DINER
overnachten

evenementen


