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Arrangement 1

• Basiliek van Oudenbosch 
Een rondleiding door de Basiliek van 
Oudenbosch, een geschaalde kopie 
van de Sint-Pieter in Rome.

• Lunch of koffie/thee met taart
• Botanische tuin Arboretum 

Deze botanische tuin in het centrum 
is zeker in lente en zomer een lust 
voor het oog. Prachtige bomen, 
mooie geurige bloemen en in het 
voorjaar, kleurige bloesem.

 

Arrangement 2

• Rondvaart Halderberge 
Vanuit de Haven van Oudenbosch 
vertrekt de boot voor een rondvaart 
over de Mark en Dintel. Onderweg 
prachtige vergezichten en verhalen 
over Oudenbosch, Elizabethsvloed en 
de suikerindustrie die West-Brabant 
welvaart bracht.

• Lunch
• Stadswandeling 

Tijdens een stadswandeling door 
Oudenbosch ontdek je het bijzondere 
verhaal van dit kleine Brabantse 
plaatsje.



Arrangement 3

• Natuurhistorisch- en Volkenkundig 
Museum 
Een museum met een 
gerenommeerde collectie rondom 
geologie, biologie en archeologie.

• Lunch of koffie/thee met taart
• Zouavenmuseum 

Het bijzondere verhaal van de 
Pauselijke Zouaven wordt alleen in 
Oudenbosch uitgebreid belicht. 

• Stadswandeling 
Tijdens een stadswandeling door 
Oudenbosch ontdek je het bijzondere 
verhaal van dit Brabantse plaatsje.

Arrangement 4

• Mastboomhuis  
Het bijzondere verhaal 
van de vooraanstaande 
burgemeestersfamilie Mastboom 
staat centraal in hun voormalige 
burgemeesterswoning dat 
in suspended decay wordt 
tentoongesteld.

• Rondvaart Halderberge 
Vanaf de steiger bij Restaurant Gastel 
Sfeer vertrekt de rondvaartboot voor 
een rondvaart door West-Brabant.

• Diner



Overnachten in Halderberge

Hotel Bovendonk ***

Dit historische pand biedt ruimte aan 72 
hotelgasten verdeeld over 48 kamers. 
Dit budgethotel is uiterst geschikt voor 
gezelschappen met een kleiner budget 
die tóch uitstraling zoeken.

Vanuit Hoeven zijn Oudenbosch en ook 
het Etten-Leur van Van Gogh snel en 
gemakkelijk bereikbaar.

Hotel de Reiskoffer ****

Gelegen in Bosschenhoofd aan de rand 
van Natuurgebied Pagnevaartbos. Het 
hotel telt 56 kamers met een ruime 
oppervlakte van 40m2. 

Vanuit het hotel ben je binnen enkele 
minuten in Oudenbosch. De steden 
Breda en Bergen op Zoom zijn binnen 
een half uur bereikbaar.



Bezienswaardigheden en attracties in de regio

Markiezenhof

Het oudste stadspaleis van Nederland 
staat in Bergen op Zoom. Het paleis 
vertelt het verhaal van Bergen op Zoom 
en de regio. Het markiezenhof is één van 
de locaties van de Zuiderwaterlinie

Breda

De Nassaustad. De grote kerk van Breda 
is een begrip en een icoon. Deze kerk 
maakt net als de Basiliek deel uit van het 
grootste museum van Nederland. Maak 
een stadswandeling, bezoek de kerk 
of shop er op los in de meest gastvrije 
binnenstad van Nederland.

Willemstad

Steevast staat Willemstad in lijstjes 
met mooiste plekjes van Nederland. 
Dit bastion in de Zuiderwaterlinie is 
grotendeels bewaard gebleven samen 
met diverse forten in de buurt. Struin 
over de verdedigingswerken, volg een 
stadswandeling of geniet op het terras.

Van Gogh Etten-Leur & Zundert

Welkom in de geboortestreek van 
Vincent van Gogh. Hij groeide op in 
Zundert en woonde kort in Etten-Leur, 
waar zijn vader koster was. Dit is de 
streek waar hij zijn creativiteit vond. Je 
ontdekt Van Gogh in de Van Gogh kerk 
en in het Van Gogh Huis.



Over Halderberge

Halderberge ligt in het Westen van Noord-
-Brabant, tussen Rotterdam en Antwerpen 
in een groene omgeving.

De snelwegen A16, A17 en A58 omringen 
de gemeente en zorgen voor een goede 
bereikbaarheid.

Neem contact met ons op 

 

Wim Hofstede 
Sales & Trade 
wim@visithalderberge.com 
+31 6 5021 4511


