
Motorschip voor grote groepen 

Motorschip voor kleine groepen 

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt Een (t)huis voor iedereen!

Schatgraven ter zee en land
U combineert een bijzonder cultureel en culinair bezoek 
aan Oud-Vossemeer met een enerverende boottocht op de 
Oosterschelde. In het dorp waar de voorouders van de oud-
presidenten van Amerika, Theodore en Franklin Delano en 
diens vrouw Eleanor vandaan komen gaat u onder begeleiding 
van een gids op zoek naar de roots van Roosevelt. U brengt 
onder meer een bezoek aan het Roosevelt museum. 

Daarvoor of daarna (afhankelijk van het getijde en het 
vaarschema van onze charterboten) maakt u een boottocht 
van 2 uur door Nationaal park Oosterschelde. Aan boord 
vertelt de kapitein allerlei wetenswaardigheden over de 
schatten van de Oosterschelde, zoals een keur aan heerlijke 
zeegroenten, vis en schaaldieren.

De verre voorvaderen van de Roosevelts waren nauw 
betrokken bij het inpolderen en creëren van bebouwing, 
waardoor in 1410 het dorp Vossemaere ontstond. Als één 
van de grondleggers van het huidige dorp Oud-Vossemeer 
kon Ambachtsheer Van Rosevelt niet bevroeden dat 
nazaten uit zijn familie in de eeuwen daarna nadrukkelijk 
hun stempel zouden drukken op de wereldpolitiek en 
dat de Oosterschelde uit zou groeien tot het grootste 
nationale natuurpark met een unieke fauna en flora. 

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer

Zowel onder als boven water is de Oosterschelde prachtig
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Roosevelt en de schatten van de Oosterschelde



Voor kleine en grote groepen
Om het voor kleine groepen en grote gezelschappen extra 
leuk te maken, bieden wij de mogelijkheid om voor groepen 
vanaf minimaal 15 personen en maximaal 40 personen een 
eigen motorschip met bemanning af te huren. 
Kleine groepen (vanaf minimaal 6 personen) of hele grote 
groepen (vanaf 40 personen)  kunnen gebruikmaken van een 
grotere rondvaartboot.

Verschillende opstapplaatsen
De opstapplaatsen voor onze charterboten zijn bij de 
Bergse Diepsluis (net buiten Tholen) en in de haven van 
Sint-Annaland. Wilt u om bepaalde redenen ergens anders 
opstappen dan kunnen wij dat in overleg met de kapitein 
bespreken. Hier kunnen eventuele meerkosten voor in 
rekening gebracht worden.

Boeking en informatie
Boeken kan via tel. 0166-769019 of info@huysvanroosevelt.nl 
Meer informatie over het arrangement ‘Roosevelt en de 
schatten van de Oosterschelde’ en al onze andere toeristische 
arrangementen vindt u in het Toeristisch Informatiepunt in 
onze brasserie en op www.huysvanroosevelt.nl 

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt Een (t)huis voor iedereen!

Diverse keuzemogelijkheden
Om uw dag of dagdeel uit helemaal com-
pleet te maken kunt u dit arrangement 
boeken in maar liefst 3 varianten. 
• Met alleen koffie en een Zeeuwse bolus 

bij ontvangst in brasserie-restaurant 
Huys van Roosevelt voor € 37,50 p.p. 

• Met een heerlijke lunch voor € 48,50 p.p. 
• Met een fantastisch diner voor  

€ 59,75 p.p.

Het arrangement ‘Roosevelt en de schat-
ten van de Oosterschelde’ kunt u dus 
boeken voor groepen vanaf minimaal 6 
personen. 

Transfers met touringcars of auto’s als-
mede de consumpties in ons restaurant of 
aan boord zijn niet bij de prijs inbegrepen.

In overleg kunnen wij de catering op uw wensen aan-
passen en u een (prijs)voorstel op maat aanbieden.

Roosevelt en de schatten van de Oosterschelde

Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13
4698 AJ Oud-Vossemeer

T. 0166-769 019
info@huysvanroosevelt.nl
www.huysvanroosevelt.nl

Het Roosevelt Informatiecentrum


