UITSTEKEND BEREIKBAAR
Het muZEEum ligt in het centrum van Vlissingen,
direct aan de Jachthaven. Parkeren is mogelijk in
de nabijgelegen parkeergarage de Fonteyne of het
parkeerterrein aan de Koningsweg. Het muZEEum
heeft een halte van het zonnetreintje.

WAAROM HUREN IN HET MUZEEUM?

Inspirerende
historische ruimtes

RESERVEREN OF VRAGEN?

IN HÉT MICHIEL DE RUYTERMUSEUM
IN VLISSINGEN

Vraag een reservering aan via onze speciale reserve
ringspagina op www.muzeeum.nl of bel ons direct op
0118 41 24 98 voor vragen of een afspraak voor een
bezichtiging.

Het Zeeuws maritiem muZEEum is gevestigd in een

WWW.MUZEEUM.NL

stadspaleis uit de Gouden Eeuw op een bijzondere
locatie langs de Westerschelde. De historische
panden zijn verbonden met moderne architectuur,
het muZEEum ademt het rijke verleden. In het
muZEEum kunt u verschillende inspirerende
ruimtes huren voor bijvoorbeeld een bijeenkomst,
vergadering of exclusief diner.

ZEEUWS MARITIEM MUZEEUM
Nieuwendijk 11
4381 BV Vlissingen
T: 0118 41 24 98
info@muzeeum.nl

Ontwerp: Studio Wouke Boog

Unieke locatie, sfeervolle ruimtes
Voor kleine en grote gezelschappen
Professionele ondersteuning
Veelzijdige catering
Extra opties als rondleidingen of workshops

ZEEUWS MARITIEM MUZEEUM
Exclusieve ruimtes met

ZEEZICHT
TE HUUR
2017/2018

DE PAKHUIZEN
Alle authentieke elementen in de Pakhuizen maken de
geschiedenis van Zeeland tastbaar. De balken in het
plafond zijn oude scheepsmasten. De van oorsprong
VOC Pakhuizen dienden tot midden vorige eeuw als
sloeploods en tonnenmagazijn. Nergens anders vindt
u een ruimte die zoveel beleving toevoegt aan uw
vergadering, bijeenkomst of receptie.

DE PRONKZAAL

De Pakhuizen zijn de twee grootste ruimtes die er in
het muZEEum kunnen worden gehuurd.

De Pronkzaal bevindt zich in het beroemde Lampsins
huis dat is gebouwd in 1641. Deze unieke zaal was
vroeger het woonverblijf van de rijke reder en biedt
een prachtig uitzicht over de jachthaven, het Keizers
bolwerk en de Westerschelde. De Pronkzaal heeft een
bijzondere ambiance en is zeer geschikt voor een
exclusieve bijeenkomst, lunch of diner.

UNIEKE TROUWLOCATIE
Het muZEEum heeft een unieke trouwlocatie met zicht
op zee: de prachtige Pronkzaal van het stadspaleis van
koopman en reder Lampsins. Voor de aansluitende
receptie, diner of feest kunt u ook in het muZEEum
terecht. De sfeervolle binnentuin en de karakteristieke
Pakhuizen staan garant voor een onvergetelijke dag.
Vanzelfsprekend kunt u ook uw bruidsfotoreportage
in het muZEEum laten maken.

TROUWEN INFO

PRONKZAAL INFO

	
Geschikt voor maximaal 50 personen
Catering: op aanvraag

Geschikt voor 6-70 personen
 ergader-, presentatie- of receptieopstelling
V
	
Beamer en scherm op verzoek aanwezig
	
Catering: lunch of diner op aanvraag
	
Vanaf € 36,50 p.p. incl. koffie, thee en water

	
Vanaf € 350,- voor Pronkzaal, gebruik binnentuin
of Pakhuizen op aanvraag
Reserveren of vragen?
Ga naar onze reserveringspagina op www.muzeeum.nl
of bel ons op 0118 41 24 98

Reserveren of vragen?
Ga naar onze reserveringspagina op www.muzeeum.nl
of bel ons op 0118 41 24 98

PAKHUIZEN INFO
INSPIRATIE EN WORKSHOPS
Het muZEEum leent zich uitstekend om uw bijeenkomst
op een speciale manier vorm te geven. Zo kunt u
verschillende ruimtes in het muZEEum gebruiken voor
workshops, kunnen wij inspirerende rondleiding geven
of kunt u het muZEEum als voorbeeld nemen voor
thema’s als veiligheid, creativiteit, gastvrijheid of
leiderschap. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Geschikt voor 6-100 personen
Vergader-, presentatie- of receptieopstelling
Beamer en scherm op verzoek aanwezig
Catering: lunch of diner op aanvraag
	
Vanaf € 27,50 p.p. incl. koffie, thee en water
Reserveren of vragen?
Ga naar onze reserveringspagina op www.muzeeum.nl
of bel ons op 0118 41 24 98

BINNENTUIN
Het muZEEum heeft een prachtige besloten binnentuin.
Deze ‘patio’ is geschikt voor groepen tot 100 personen en
kan worden afgehuurd in combinatie met de Pakhuizen of
de Pronkzaal. Vraag naar de mogelijkheden.

