
Meeting & Events

De luxe van alles op één locatie

Taste & experience

Stay active & sleep



                                                                                                             Aantal personen

Zalen en ruimtes m2 Carré Theater Diner Feest

Eventroom 180 50 200 100 200

Rooftop 140 - 150 75 150

Boardroom met privébalkon 38 25 50 25 50

Private dining met privé terras 39 - - 20 -

Businessroom met havenzicht 40 20 60 - -

VIP-exclusief 75 - - - 75

Gehele Marina Beachclub 1000 - - - 900

Outback 5000 - - - 500

Geniet van de Zeeuwse zilte lucht  
tijdens uw event

De ideale 
locatie  
voor uw: 
• training  

• congres 

• seminar 

• heisessie 

• vergadering

• teambuilding

• personeelsfeest

• bedrijfsuitje 

• beurs 

• privé event 

In overleg maken we graag 

een programma op maat  

met één of meerdere van  

onze 50 activiteiten.

                                     

Food & drinks

Walking dinner

Sitdown dinner

BBQ

Streetfood

Loungebar

                                     

Overnachten personen 
per acc.

Resort-suites* 2-4

Villa 4-16

                                         

Active

Paintball 

RIB varen

Buggy rijden

Escape Room

Watersporten

Team Games

1 2+ + +3 4

Door de magie van het omringende water is het decor van Oesterdam adembenemend. Met een 

smaakvolle trendy inrichting wordt dit dé hotspot van 2019. Door de grootschalige diversiteit aan 

faciliteiten is het mogelijk om al uw gewenste activiteiten op één locatie te beleven.

Oesterdam ligt op een privé-eiland waarbij het mogelijk is om een 

één- of meerdaags evenement, congres of productpresentatie te 

organiseren waarbij u de luxe van al uw activiteiten op één locatie 

ervaart. Meerdere ruimtes bieden een capaciteit van 900 gasten, 

waarbij overnachten mogelijk is in ons hotel of op ons resort.

Combineer uw vergaderarrangement met een street-food festival, 

sit-down dinner of een op maat gemaakt programma. Onze outdoor 

event locatie ‘de Outback’ is volledig ingericht om actief de dag te 

doorbreken. Met meer dan 17 jaar ervaring in het organiseren van 

outdoor events bieden wij meer dan 50 activiteiten aan.

*  Resort-suites met hotelfunctie, inclusief gebruik 

sport- en wellnessfaciliteiten.

De luxe  
van alles  
op één locatie

=



Antwerpen

Rotterdam

Vlissingen
Bergen op Zoom

Breda
Goes

35 min

10 min

35 min

Brussel
60 min

25 min

35 min

40 min

Den Haag
60 min

Oesterdam  •  Oesterdam 3  •  4691 PV Tholen  •  0166 - 60 46 97  •  events@oesterdam.nl 

        @oesterdam   •  www.oesterdam.nl/events

Midden in Nationaal Park Oosterschelde,  

omringd door de zilte lucht, ligt Oesterdam.

 
De Marina Beachclub is de ideale locatie voor ieder event van 8 

tot 1500 personen. Met een diversiteit aan ruimten zoals de event 

room (met rooftop), diverse businessrooms, loungebar, private 

dining, cabanastrand en outdoor locatie.

Actief op Oesterdam
•  Combineer uw event met activiteiten op de Outback.

•  Keuze uit 50 activiteiten en arrangementen.

• Tips: RIB varen, Buggy rijden, Paintball of een Escaperoom.

•  Ruim 17 jaar ervaring in het organiseren van op maat  

gemaakte programma’s.

Overnachten op Oesterdam
• 34 Resort suites met hotelfunctie. 

• Allemaal met unieke zichtlijnen over het water.

• Mogelijkheid voor sport & wellness.

• Hotel direct gelegen aan event rooms.

•  Mogelijkheid voor verblijf van grote gezelschappen.

• Luxe 4 tot 16-persoons villa’s met de signatuur van Piet Boon.

 

Kwaliteiten van Oesterdam 
• Alles op één locatie met één aanspreekpunt.

•  Het zicht is adembenemend, omgeven door water,  

het perfecte decor voor elk event.

•  Eenvoudig te bereiken, Oesterdam ligt op de grens van  

Zuid-Holland, Noord-Brabant, België en natuurlijk Zeeland.

• Zeer ruime parkeergelegenheid. 

•  Met passie voor events bezorgen wij u een  

exclusieve en onvergetelijke gebeurtenis.

 

Uw event op dé meest
inspirerende locatie 
van Nederland


