Galamadammen Hotel-Restaurant-Jachthavens

Galamadammen vernieuwt
Galamadammen Hotel-Restaurant-Jachthavens te Koudum,
uniek gelegen te midden van de twee Friese meren Morra en Fluessen staat
momenteel in de steigers. Galamadammen vernieuwt op alle fronten!
HISTORIE
Galamadammen kent haar oorsprong als herberg al vroeg in de 17e eeuw waar het als pleisterplaats diende
voor de moede, verkilde reiziger. Door de jaren heen is dit uitgegroeid tot een welbekende badgelegenheid
voor de welgestelde burger en later een fijn hotel voor hengelaars, watersporters en natuurliefhebbers.
In de tweede wereldoorlog is de toenmalige herberg gebombardeerd en vervangen door een paviljoen.
In de jaren 80 maakte deze plaats voor een restaurant dat inmiddels flink is uitgegroeid tot en hotel met
44 hotelkamers en een jachthaven met 200 ligplaatsen.

RENOVATIE

Galamadammen Hotel-Restaurant-Jachthavens
Galamadammen 1-4 • 8723 CE Koudum
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W: www.galamadammen.nl

Galamadammen heeft een veelzijdige
binnenruimte tussen de twee hotelvleugels met
een ‘wintertuin’ en een zwembad. Het enorme
glazen dak dat het eigenzinnige uiterlijk bepaalde
was aan vervanging toe. Deze wordt op het
moment vervangen door een plat dak met
lichtkoepels. De nieuwe gevel bij het zwembad zal
een meer eigentijdse ingetogen aanblik geven.
Na het aanbrengen van het nieuwe dak zullen de
bouwwerkzaamheden tijdelijk gestopt worden,
zodat er gedurende het seizoen weer gasten
ontvangen kunnen worden. Begin november
worden de werkzaamheden hervat om de
afwerking van de inrichting af te maken, passend
bij het nieuwe concept.

GALAMADAMMEN VERNIEUWT
In 2020 zal de Wintertuin met aansluitende ruimtes geheel gereed zijn in
haar hedendaagse inrichting en worden er nieuwe plannen gemaakt voor
het voormalige serre gedeelte. Dit is geen eenvoudige opgave en zal nog
enige tijd in beslag nemen. Het terras blijft voor ieder open, om daar van
het prachtige uitzicht en ‘it Fryske waar’ te genieten.

NIEUW CONCEPT RESTAURANT GALAMADAMMEN
Restaurant Galamadammen is een van de eerste restaurants in Friesland
die haar gasten, middels een concept dat pas sinds kort zijn intrede doet in
Nederland, ‘in control’ laat zijn. In een geheel eigentijdse ambiance kan de
gast middels een self-order menu zich visueel laten verleiden en zijn
bestelling plaatsen.
Het vernieuwde
self-service concept past
in de visie van de
Galamadammen om
duurzamer te opereren.
Tevens sluit dit aan op de
evoluerende gewoonten
van de gasten.

