
  

  

Kamer in de watertoren 

Drijvende kamer 

Kamer in de waterreservoir 

OVERNACHTEN IN VILLA AUGUSTUS 
 
Villa Augustus heeft 45 kamers. 
Twintig zijn gevestigd in de watertoren, 
er zijn zeventien tuinkamers en acht 
waterkamers.  
Geen enkele kamer van het hotel is 
hetzelfde. Ze hebben allemaal een eigen 
sfeer en kleur, ook de inrichting is in 
iedere kamer anders.  
We hebben gekozen voor een natuurlijke 
mix van stijlen, zodat je het gevoel hebt 
bij iemand thuis te logeren. 
 
 

 DE KAMERS IN DE WATERTOREN 

Prijzen vanaf 135,–  
Lichte, ruime kamers met hoge ramen: Rooms With A View. 
Hier, boven de machinekamers, woonden vroeger de 
machinisten van het waterleidingbedrijf. De kamers zijn alle 
bereikbaar met de lift. 
 

DE KAMERS IN HET WATER- 

RESERVOIR 

Prijzen vanaf 135,–  
Er zijn acht kamers gecreëerd in het voormalige water 
reservoir. De Dordtse Watertoren was de eerste watertoren 
met een ijzeren platbodemreservoir. Het is de enige die nog 
over is in Nederland. In vier van deze kamers is de originele 
platbodem de vloer. Wie in deze kamers logeert, bevindt zich 
dus op de meest authentieke plek van de watertoren.  
Hier stond vroeger het water! De badkamers van deze vier  
kamers bevinden zich een verdieping lager, op de lekzolder, 
en zijn alleen bereikbaar via een trap. Deze kamers zijn niet 
geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn. 
 

DE ZOLDERKAMERS 

Prijs vanaf 125,– 
Op de eerste verdieping van het voormalige ketelhuis zijn  
vier kamers gebouwd die de sfeer ademen van een zolder 
kamer met dakramen. Het voormalige ketelhuis staat naast  
de watertoren en is met een trap te bereiken. 
 

DE TUINKAMERS 

De familiekamers zijn vanaf 155,– en de overige 
tuinkamers zijn vanaf 125,– 
Op de begane grond van het voormalige ketelhuis bevinden 
zich acht tuinkamers. Vanuit deze kamers stapt u zo de tuin 
in. Verder zijn er vier kamers in de tuin. Drie van deze kamers 
zijn ook als familiekamer te boeken. Bovenop een hemelbed 
kunnen twee kinderen tot 12 jaar slapen. Vanuit uw eigen 
veranda stapt u door de achterdeur zo op een grasveld, met 
een vijg en twee kweepeerbomen. Bij mooi weer heeft u de 
hele middag zon!  
 
 

 
   
 



  

   

Tuinkamer  

De Lantarenkamer 

Familiekamer 

overnachten in villa augustus (vervolg) 

 

 

DE DRIJVENDE KAMERS 

Prijs vanaf 155,–  
Direct naast Villa Augustus, in het Wantij, ligt een bijzonder 
kantoorschip uit 1903 afgemeerd. Ruim een eeuw lang deed het 
dienst voor sleepvaartbedrijven in de Rotterdamse haven. Nu 
hebben we er acht drijvende hotelkamers ingericht.  
Ze zijn via de tuin te bereiken. U valt er in slaap onder het altijd 
zachte, aangename gekabbel van het water en let op: soms 
deinende golven. 
 

DE SPECIALE KAMERS 

DE LANTARENKAMER  
Prijs vanaf 210,–  
Deze speciale kamer op de bovenste verdieping van de 
watertoren geeft via een wenteltrap toegang tot de glazen 
lantaren op de top. Het uitzicht is wijds – een panorama  
over Dordrecht. Bij helder weer is zelfs de Euromast in 
Rotterdam te zien! Hier ervaart men de bijzondere ligging  
van Dordrecht, een stad aan het water, waar drie rivieren 
samenkomen: de Noord, de Merwede en de Oude Maas. 
Een plek met spectaculair licht, prachtige luchten en vaak  
een onvergetelijke zonsondergang. 
 
IL GIARDINO SEGRETO  
Een kamer in een geheime tuin... sssst!  
Prijs vanaf 190,–  
Een eigen kamer in een ommuurde tuin, aan de rand van de 
boomgaard. Geïnspireerd op de grote Italiaanse buiten 
verblijven waar de eigenaren geregeld feesten gaven en, moe 
van het voortdurende gedruis en de gasten in de tuin, behoefte 
hadden aan privacy en daarom een giardino segreto lieten 
aanleggen. Een geheime tuin waar ze even alleen konden zijn. 
Stap uw eigen ommuurde tuin binnen: er heerst rust en stilte. 
Meer kunnen we natuurlijk niet vertellen... 
 

ONTBIJT 

Prijs per persoon 17,50 
Doordeweeks van 7.00 uur tot 12.00 uur 
In het weekend van 8.00 uur tot 12.00 uur  
Het ontbijt bestaat uit: diverse belegde croissants, yoghurt 
met granola, fruit van het seizoen, salades, geroosterde 
groenten, belegde zuurdesemboterhammetjes en zoete en 
hartige gerechten uit eigen bakkerij. 
Inclusief filterkoffie of thee en gefilterd bruiswater en 
huisgemaakte siroop. 

 
De vermelde kamerprijzen zijn per kamer, per nacht, exclusief 
ontbijt en exclusief logiesbelasting (€ 2,- per volwassene, per 
nacht). 
  


