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Wij zijn flexibel als het gaat om vertrek- 
en aankomstmogelijkheden: 
We meren in overleg aan in Sint-Annaland, Bruinisse,  
Zierikzee, Tholen, Kamperland, Bergen op Zoom en  
Yerseke. In elke plaats is het voor onze gasten mogelijk 
om gratis te parkeren.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op  
of kijk op onze website!

www.frisiarondvaarten.nl
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Uniek in Nederland

Op één van de zandbanken in de Oosterschelde is een 
grote groep zeehonden neergestreken waar we met laag 
tij heel dichtbij kunnen komen. Wij nemen tijdens onze 
speciale zeehondensafari uitgebreid de tijd om in stilte 
van deze prachtige dieren te genieten. Een unieke kans!

Onze zeehondensafari begint in Sint-Annaland (tocht van 
2,5 uur) of in Zierikzee (tocht van 2 uur). Een natuurerva-
ring met prachtig zicht op de langste brug van Nederland 
en een grote kans om ook bruinvissen (de Nederlandse 
dolfijn) te zien.

Van april tot en met september varen we volgens een 
schema waarbij we altijd een salon beschikbaar hebben 
voor een groep tot 80 personen. Daarnaast is het zeven 
dagen per week mogelijk om onze boot voor een  
privésafari af te huren. 

www.frisiarondvaarten.nl

Gastheeri



Salonboot Frisia
Onze luxe salonboot beschikt over twee salons met 200 
binnenzitplaatsen en een buitendek met 150 zitplaatsen.  
Wij varen met maximaal 250 gasten aan boord. De salons 
zijn verbonden door een trap van vijftien treden met  
daarlangs een stoeltjeslift voor mindervaliden. De onder-
verdieping is geheel rolstoelgeschikt en we beschikken  
over een ruim toiletblok inclusief een aangepast toilet  
en babyverschoonmogelijkheden.

Beleef de Oosterschelde
Ons familiebedrijf Frisia Partyboot & Rondvaarten 
begon in 1984 met een klein bootje in de sportvisserij. 
Vissen in de Oosterschelde zoals toen is verleden tijd, 
maar het water is nog steeds prachtig om te bevaren. 
Ons bootje is uitgegroeid tot een luxe salonboot waar-
mee wij ons enthousiasme voor het Oosterscheldege-
bied met groepen tot 250 personen kunnen delen. 

Sinds 2002 heeft de Oosterschelde de status van  
Nationaal Park en wij zijn opgeleid tot gastheer.  
We informeren onze gasten graag over alles wat in  
dit gebied het beleven waard is en wat ons betreft 
komen daarbij alle zintuigen aan bod. We hebben  
verrekijkers aan boord, ruimte genoeg om de wind in  
de haren en de neus weer fris te krijgen en daarbij  
denken we ook aan de innerlijke mens! 

Een greep uit onze tochten…
Oosterscheldetocht: prachtig zicht op de Zeelandbrug 
en kans op het zien van zeehondjes en meespringende 
bruinvissen.
Natuurtocht: vanuit Sint Annaland naar de slikken en 
de schorren van de krabbenkreek of vanuit Zierikzee 
naar de vogelrijke Roggenplaat. 
Oestertocht: ervaar het zilte van het water ook culinair. 
Mosselvaart: verken het mosselgebied rond Yerseke en 
laat ze smaken.
Kreeftenparade: van 1 april tot 15 juli bekijken en 
proeven we de wereld die kreeft heet.

Wat ook kan…
Eigenlijk kan bij ons bijna alles; bedrijfsfeest, huwelijks-
voltrekking, bruiloft, vergadering, moonlightcruise…  
leg uw wens aan ons voor en wij denken mee! 

Tijdens elke tocht serveren wij gerechten van een  
kleine menukaart. Daarnaast zijn er uitgebreide moge-
lijkheden om andere vormen van catering te reserveren. 
Van koffie en gebak tot buffet, barbecue en high tea,  
wij verzorgen het graag voor u en uw gasten.  

	  

Onze vaartochten zijn goed te  
combineren met een bezoek aan:
•  Streekmuseum de Meestoof  

St-Annaland
•  Watersnood museum 

Ouwerkerk
•  Visserij museum 

Bruinisse
•   Maritiem museum 

Zierikzee
•  Oesterputten 

Yerseke
•  Historisch Centrum  

Het Markiezenhof 
Bergen op Zoom


