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CONFERENTIECENTRUM

De Volksabdij leent zicht uitstekend voor uw zakelijke meeting waarbij u
rust en ruimte belangrijk vindt. Prachtig gelegen in een bosrijk gebied op de
Brabantse Wal; een aardkundig monument. Wij bieden u de ideale plek voor een
vergadering buiten de deur, het organiseren van een workshop of een dag waarbij
teambuilding centraal staat. Wij staan garant voor een warm onthaal.

Onze ervaring van ruim 80 jaar
koppelen wij aan een moderne en
verfrissende kijk op de verzorging van
bijeenkomsten.
Wij bieden u zalen die over alle moderne
technische faciliteiten kunnen beschikken. Alle groepen, van twee tot 250
personen, zijn van harte welkom.
Wij kunnen gericht aan uw vraag en
wensen voldoen, dankzij ons ruime
aanbod zalen, vaak met bijbehorende
huiskamers, abdijkamers, restaurant en
voor de deur 200 gratis parkeerplaatsen

HOTEL

RESTAURANT DE BLAUWE PAUW

Een overnachting bij de Volksabdij is een unieke ervaring.
Gelegen in de bosrijke omgeving ontwaakt u in de ochtend
met fluitende vogels.

Uw bezoek aan de Volksabdij is prima te combineren met een
bezoek aan ons restaurant ‘De Blauwe Pauw’.

Is uw werkgebied Antwerpen of bent u op doorreis naar Zeeland of
Rotterdam? Bij ons bent u van harte welkom voor uw zakelijke overnachting. De locatie is ideaal om de dagelijkse hectiek te ontvluchten.
Tussen de bosrijke omgeving, vennen en heide komt u volledig tot rust.
De Volksabdij is met de gemoedelijke sfeer een fijn vertrekpunt voor
een boswandeling of fietstocht. Bekijk op onze website onze verschillende kamertypes en speciaal samengestelde arrangementen voor een
heerlijke dag weg. Ook grotere groepen zijn van harte welkom.

U kunt hier inchecken en we serveren voor u een heerlijk ontbijt!
Hier kunt u ook terecht voor uw lunch, diner, een kopje koffie of
thee met gebak of een drankje op ons terras. Bij elk bezoek aan
ons restaurant heeft u recht op spaarpunten op uw speciale spaarkaart. Het saldo op deze kaart kunt inwisselen voor gratis acties,
zoals een high-tea of diner.
Voor uw feest of bruiloft denken we graag met u mee naar een
geschikte invulling. Wij bieden een ruim aanbod aan buffetten,
menu’s, feestarrangementen en barbecues en maken van alle
feestelijke aangelegenheden een succes!

Proef
ons eigen

Volksabdij
In 2013 zijn wij begonnen
met het ontwikkelen van
Bier!
drie bieren. U kunt genieten
van de ‘Saison’, ‘Stout’ en
‘Dreijhop’. Deze bieren schenken wij uiteraard in
ons restaurant, maar zijn tevens verkrijgbaar bij
Gall&Gall Hoogerheide. De bieren kunt u bij ons ook
als cadeaupakket aanschaffen.

NATUURPOORT

De Volksabdij is één van de officiële toegangspoorten tot het uitgebreide grenspark ‘De Zoom – Kalmthoutse Heide’. Het prachtige bosgebied rondom de Volksabdij, de ‘abdijbossen’, leent zich uitstekend voor een heerlijke wandeling. De
‘Brabantse Wal’ loopt vanaf Ossendrechttot het noordelijk gelegen gebied van Steenbergen. Verken al fietsend dit mooie gebied met zijn uitzonderlijke hoogteverschillen.
Uw bezoek aan de Volksabdij is prima te koppelen met een bezoek aan de Vlaamse
stad Antwerpen of het Brabantse Bergen op Zoom. Beide op 15-20 minuten rijden
met de auto. In ons informatiepunt van het VVV Brabantse Wal vindt u alle informatie
over de mogelijkheden, van wandel- en fietsroutes tot stedentrips. Graag tot ziens bij
de Volksabdij & Restaurant De Blauwe Pauw.
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O.L.V. ter Duinenlaan 199
4641 RM Ossendrecht
T +31 (0)164 - 672 546

F +31 (0)164 - 674 420
info@devolksabdij.nl
volksabdij.nl

Volg ons op:

