Busgezelschappen & (rivier)cruises

Welkom in Huys van Roosevelt!

Een plaats met een
bijzondere geschiedenis

Dé loca
voor bu tie
ss
& rivier-en
cruises!

De voorouders van de populaire oud-presidenten van Amerika, Theodore, Franklin
Delano en diens echtgenote Eleanor Roosevelt komen uit Oud-Vossemeer. Het
gezellige Zeeuwse dorp is daar trots op.
Brasserie-restaurant Huys van Roosevelt is vanwege dit bijzondere thema en door de
manier waarop het restaurant is gebouwd en ingericht een populaire trekpleister voor
gasten uit binnen- en buitenland.
Dat geldt ook voor busreizen en groepen passagiers van zee- en riviercruises die
per bus de meest interessante en populaire locaties in Zuidwest Nederland komen
bezoeken. Een bezoek aan het ‘Dorp van Roosevelt’ staat bovenaan het verlanglijstje
van veel deelnemers aan busdagtochten en cruises.

www.huysvanroosevelt.nl

Tel. 0166-769 019

Heerlijk eten, drinken en genieten
Of u nu een korte busstop voor een kopje koffie of
thee wilt maken, wilt genieten van een eenvoudige
of meer uitgebreide lunch, een smaakvol diner of een
tussenstop voor een drankje en hartig borrelhapje,
Huys van Roosevelt verzorgt het allemaal. Voor een
vriendelijke prijs kunt u genieten van typisch Zeeuwse
streekproducten en culinaire verrassingen van onze chefkok. In de losse bijlage bij deze brochure vindt u een
compleet overzicht met alle mogelijkheden en prijzen.

Rondje Roosevelt
Elk bezoek aan ons unieke themarestaurant is te
combineren met het bijzondere ‘Rondje Roosevelt’.
Onder begeleiding van een meertalige gids gaat u op
zoek naar de roots van de familie Roosevelt.
Tijdens een korte wandeling hoort en ziet u talloze
interessante wetenswaardigheden en u brengt tevens
een bezoek aan het Roosevelt Informatiecentrum.
Dit bijzondere uitstapje duurt circa 30 minuten.

Centraal gelegen en prima bereikbaar
Oud-Vossemeer, het Dorp van Roosevelt, ligt op het punt waar
de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland bij
elkaar komen en op amper 30 kilometer van Antwerpen.
Deze centrale ligging zorgt ervoor dat het voor bussen heel
aantrekkelijk is om bij Huys van Roosevelt een tussenstop
te maken. Op het dorpsplein kunt u voor de deur van ons
restaurant uit- en instappen. Voor bussen is er op circa 200
meter afstand parkeerruimte.

Speciale voorzieningen
Huys van Roosevelt is prima geschikt voor groepen
tot maximaal 80 personen. Speciaal voor ouderen
en mindervaliden hebben wij op de begane grond
onze knusse, gelijkvloerse brasserie en een mindervaliden toilet beschikbaar. Op de bovenverdieping
bevindt zich het sfeervolle restaurant met een uniek
balkonterras. Indien gewenst kunt u gebruikmaken
van onze geluidsinstallatie, beamer, projectiescherm
en spreekgestoelte.

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt

Arrangementen Huys van Roosevelt
Rondje Roosevelt

De streek van Roosevelt
Een culturele
ontdekkingstocht naar
de roots van Roosevelt,
incl. een bezoek
aan het Roosevelt
Informatiecentrum.

Roosevelt strijdt en bevrijdt

Een combinatie van het
Rondje Roosevelt en een
bezoek aan de streekproductenveiling en streekmuseum De Meestoof in
Sint-Annaland.

Roosevelt en het watergeweld
Een combinatie van
het Rondje Roosevelt
en een bezoek aan het
Bevrijdingsmuseum in
Nieuwdorp.

Ontmoet Roosevelt en de Markies
Een combinatie van het
Rondje Roosevelt en een
stadswandeling met gids
door het historische centrum van Bergen op Zoom,
incl. een bezoek aan stadspaleis Het Markiezenhof.

Een combinatie van
het Rondje Roosevelt
en een bezoek aan het
Watersnoodmuseum in
Ouwerkerk.

Doe de Rooseveltsafari
Een combinatie van het
Rondje Roosevelt en zeehonden spotten in Nationaal park de Oosterschelde,
het grootste natuurpark
van Nederland.

Roosevelt en ’t Scheld
Een combinatie van het
Rondje Roosevelt en een
excursie (rondvaart) door
Nationaal park de Oosterschelde, het grootste natuurpark van Nederland.

In ons TIP vindt u diverse eigen fiets- en wandelroutes, plattegronden van Oud-Vossemeer en
het eiland Tholen, regionale fietsroutekaarten en
algemene informatie over het Dorp van Roosevelt
en de streek. Tevens verzorgen wij fiets- en
solexverhuur.

Direct boeken
Een groot voordeel is dat u alle busstops en eventuele aanvullende arrangementen rechtstreeks bij ons kunt boeken. Wij zijn het hele
jaar door zeven dagen per week vanaf 10.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar via 0166-769019.
Ook kunt u 24/7 gebruikmaken van ons online reserveringssysteem op www.huysvanroosevelt.nl
Uw aanvraag en wensen komen rechtstreeks bij onze bedrijfsleider binnen. Hij legt in overleg met u alle afspraken vast.

Een (t)huis voor iedereen!

Zien wij u binnenkort in het
Dorp van Roosevelt?
Het team van brasserie-restaurant Huys van Roosevelt heet u van harte welkom!

Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13
4698 AJ Oud-Vossemeer

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt

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

Een (t)huis voor iedereen!

