Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer

Eén van de populairste arrangementen voor onze gasten
uit binnen- en buitenland is het ‘Rondje Roosevelt’. De
voorouders van de oud-presidenten van Amerika, Theodore
en Franklin Delano Roosevelt en diens echtgenote Eleanor
Roosevelt zijn afkomstig uit Oud-Vossemeer. Deze geliefde
wereldleiders hebben zich heel actief ingezet voor de
bescherming van de natuur en bedreigde diersoorten.
Theodore wierp zich bijvoorbeeld op als beschermheer van
de met uitsterving bedreigde grizzlybeer. De alom bekende
‘Teddybeer’ draagt om die reden zijn troetelnaam.

Leer alles over zeehonden en hun leefgebied

Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij ook tegenwoordig
nog steeds de link leggen tussen het thema Roosevelt en de manier
waarop zij op de bres sprongen voor het welzijn van dieren.
Met het arrangement ‘Roosevelt springt op de bres’ combineert
u een enerverend bezoek aan het Themacentrum Roosevelt OudVossemeer, inclusief rondleiding en culinaire omlijsting, met een
kijkje bij Zeehondenopvang A Seal in Stellendam. Superleuk en
informatief voor jong en oud en u draagt ook nog een steentje bij
aan het goede werk van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor
de verzorging van zieke, zwakke en verweesde zeehonden. A Seal
Stellendam is gelegen aan het prachtige Haringvliet, met uitzicht
over de Haringvlietsluizen. In het bezoekerscentrum leert u van
alles over de zeehonden en hun leefgebied. Ook zijn er wisselende
tentoonstellingen te vinden over onderwerpen als milieu en natuur.

Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt

Maak kennis met het werk van de vele vrijwilligers

Bezoek het geboortedorp van de Roosevelts

Een (t)huis voor iedereen!

Prijzen en algemene informatie

Het Roosevelt Informatiecentrum

Arrangement met lunch
U wordt bij Huys van Roosevelt ontvangen door onze gids. Na
het nuttigen van een kopje koffie/thee met Zeeuwse bolus gaat
u met de gids op pad voor een culturele dorpswandeling met
bezoek aan het Roosevelt Informatiecentrum. Het inspirerende
Rondje Roosevelt wordt op passende wijze afgesloten met
een heerlijke lunch in het sfeervolle themarestaurant, waar de
Roosevelts prominent aanwezig zijn. Na de lunch reist u af naar
Zeehondenopvang A Seal in Stellendam.

Arrangement met diner
U begint met een bezoek aan Zeehondenopvang A Seal in
Stellendam en reist daarna af naar Oud-Vossemeer. U wordt bij
Huys van Roosevelt ontvangen door onze gids. Na het nuttigen van
een kopje koffie/thee met Zeeuwse bolus gaat u met de gids op pad
voor een culturele dorpswandeling met bezoek aan het Roosevelt
Informatiecentrum. Het inspirerende Rondje Roosevelt wordt op
passende wijze afgesloten met een heerlijk diner in het sfeervolle
themarestaurant, waar de Roosevelts prominent aanwezig zijn.

• De prijs voor ‘Roosevelt springt op de
bres’ met lunch is 28,50 euro p.p.
• De prijs voor ‘Roosevelt springt op de
bres’ met diner is 39,50 euro p.p.
• Bovenstaande prijzen zijn exclusief
drankjes.
• Lunch en diner zijn
‘Het Geheim van Vosmeer’.
• ‘Roosevelt springt op de bres’ kan het
hele jaar door van maandag t/m zaterdag
worden geboekt voor groepen van
minimaal 6 personen.
• In verband met het bezoek aan de
zeehondenopvang, de Roosevelt-expositie
en de reservering van het restaurant dient
u uw boeking tijdig vast te leggen.
• Voor touringcars is er een speciaal
parkeerterrein op 300 meter van Huys van
Roosevelt en ook bij Zeehondenopvang
A Seal kunt u prima parkeren.
• Prijzen zijn incl. entree voor het Roosevelt
Informatiecentrum en Zeehondenopvang
A Seal.
• In overleg kunnen wij de catering op uw
wensen aanpassen en u een (prijs)voorstel
op maat aanbieden.

Reserveren
Telefonisch reserveren kan dagelijks vanaf 10.00 uur via tel.
0166-769019 en u kunt ook per e-mail reserveren via
info@huysvanroosevelt.nl Onze arrangementen kunnen eventueel
ook bij VVV Zeeland en VVV Brabantse Wal worden geboekt.

Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13
4698 AJ Oud-Vossemeer
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Een (t)huis voor iedereen!

