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PASSAGIERSSCHIP

DE ONRUST

Natuurpark

Bruinvissen
(kleine walvissen)

Zeehondjes
Flora en fauna

De Zeeuwse Bolus mag niet
ontbreken bij een bezoek
aan Zeeland

Heerlijk lekkere,
verse, luxe hapjes. Elke
keer weer een verrassing

LOCATIE / LIGPLAATS:
Nieuwe Havenweg 5
4328 NK Burghsluis
T: 06-53535297 (di. t/m zo.)

www.ms-onrust.nl

LEKKERE HAPJES PARTY OP ZEE (DUUR: 3 UUR)
Feesten op volle zee op de Oosterschelde.
Een familiefeestje, een verjaardag, een vriendenuitje, of gewoon een heerlijke
relaxparty op zee voor gasten, die graag de tijd willen nemen om echt te genieten 
met volle aandacht voor iedereen. Want als u een feest wil geven waar men
jaren later nog steeds over praat dan is het ‘Lekkere hapjes Party op zee’-
arrangement op de O
 nrust absoluut een feestelijke aanrader.
KENMERKEN
U vaart over een prachtig gedeelte van het natuur
reservaat van de Oosterschelde (rondje Roggenplaat).
U heeft alle tijd om van elkaar en de omgeving te
genieten. De sfeer aan boord is ongedwongen.
U krijgt geen vaste plekken aangewezen, want u mag
gewoon gaan en staan waar u wilt. Tussendoor wordt
u lekker verwend met allerlei lekkere hapjes en drankjes.
U krijgt sowieso een lekkere Zeeuwse Bolus bij de
koffie. Dit arrangement is perfect voor vriendenuitjes,
bedrijfsuitjes, familiefeestjes, of gewoon even lekker
met zijn allen erop uit. Het zal u aan niets ontbreken.
GOED OM TE WETEN
Op ons passagiersschip kunt u binnen en buiten
zitten. Het maakt dus niet uit wat voor weer het is.
U heeft alle ruimte om heerlijk te genieten.
We zetten graag een kindertafel voor u klaar.
(Tip: neem dan wel wat eigen speelgoed mee)

WAT SERVEREN WIJ VOOR U EN UW
GASTEN?
• Uiteraard de Zeeuwse Bolus.
• Lekker veel hapjes, voor ieder wat wils.
(vegetarisch, vlees of vis)
• Tussendoor krijgt u drankjes geserveerd.
HEEFT U ZELF WENSEN?
Heeft u zelf wensen of wilt u dat er rekening wordt
gehouden met een speciaal dieet of allergieën?
Laat het ons weten, want dan stellen we de hapjes samen met u op, om het precies te maken naar
uw wens. Alles wordt met liefde vers bereid in de
kombuis van ons schip.

HET PROGRAMMA
15.00 uur: We heten u welkom aan boord.
U wordt ontvangen met koffie/thee en een echte
Zeeuwse Bolus.
De Onrust wordt speciaal voor u ingericht en
wanneer u dat wenst voorzien we het schip van een
gepaste versiering.
15.15 uur: Start vaart.
Zodra iedereen aan boord is en u er klaar voor bent,
gaan de trossen los voor een rondje Roggenplaat.

17.45 uur: Aankomst.
We varen de haven weer binnen en het is tijd om
afscheid te nemen. U kijkt terug op een heerlijke dag,
waarbij we hopen dat u van elkaar, maar ook van uw
verblijf op ons schip heeft genoten.
Er is altijd de mogelijkheid om op de achtergrond
uw eigen muziek te laten horen. Wilt u liever een
muzikant meenemen, dat kan natuurlijk ook.
Het programma is een voorbeeld. U kunt uw eigen
wensen doorgeven!

15:30 uur: Hapjestijd.
Terwijl u geniet van Nationaal Park Oosterschelde
en uiteraard van elkaars gezelschap, voorzien wij u
en uw gasten van drankjes (een biertje, wijntje, fris,
koffie, thee, of iets sterkers) met daarbij een aantal
heerlijke hapjes. Een bitterbal, een broodje pulled pork,
een puntzakje 
friet, een glaasje soep, een broodje zalm en nog
meer lekkers, zullen u en uw gasten vanzelf bereiken.

RESERVEREN
06-53535297 (di. t/m zo.)
www.ms-onrust.nl

BOEK UW
UNIEKE FEEST OP
DE OOSTERSCHELDEE
LEKKERE HAPJES
PARTY OP ZEE
(3 UUR)

De Oosterschelde is zo
groot en prachtig dat
het het grootste en meest
bijzondere Nationaal Park
van Nederland is.

Een prachtige, bijzondere feestlocatie.
Kunt u zich een locatie voorstellen die minstens zo bijzonder is om uw mooie feest of samenzijn te vieren, dan aan
boord van de Onrust, varend midden op de Oosterschelde?
Bruiloften, jubilea, familie-uitjes, vriendenuitjes, relaxparty’s.
Het kan allemaal aan boord van de Onrust.

Bruinvissen en zeehonden,
als natuurlijk decor voor uw
speciale feest.
Meestal spotten we onderweg bruinvissen
(kleine walvissen) en vrijwel altijd zien we de
zeehonden.Vlak voor de kust, soms zoekend naar
voedsel, soms rustend op de drooggevallen Roggeplaat.
Het decor wordt verrijkt met het gefluit van de vele
(honderdduizenden) vogels die het Nationaal Park rijk is.
Dat mogen we toch met recht de meest bijzondere en
prachtige natuurlijke feestlokatie noemen?
www.ms-onrust.nl | 06-53535297 (di. t/m zo.)

