
Een uitje met het bedrijf? Een jubileum of een verjaardag voor de hele familie en wil je iets

speciaals organiseren? Wil je je gasten Rotterdam vanaf zijn mooiste kant laten zien? Dan

ben je op de juiste plek! Het schip doet dienst als rondvaartboot, maar ook als partyschip

voor partijen! 

Het schip is exclusief af te huren voor gezelschappen tot 100 personen en biedt ruimte in

de salon en op het buitendek. We kunnen de vaste koers volgen, maar in overleg met de

kapitein kun je ook een geheel eigen koers varen. Het afhuren is mogelijk buiten onze

vaste afvaarttijden.

Exclusieve vaarten

Tarieven touroperators 2022

Geschikt voor maximaal 100 gasten: 60 zitplaatsen binnen en 40 zitplaatsen buiten.
Opstapplaats: Parkhaven tegenover de Euromast.
Voorvaarkosten voor een andere opstapplaats op aanvraag.
Live gids die vertelt over alle bezienswaardigheden op de vaarroute.
Toegankelijk voor rolstoelen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Genoemde prijzen zijn geldig in 2022.
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Tarieven touroperators 2022

vanaf

€ 12,-
P.P.

Rondvaart van 1 uur        
t/m 50 personen:                  €     600,00      
bij meer dan 50 personen: €       12,00 per extra persoon

Rondvaart van 1,5 uur
t/m 50 personen:                  €     750,00 
bij meer dan 50 personen: €       15,00 per extra persoon

Rondvaart van 2 uur      
t/m 50 personen:                   €    900,00      
bij meer dan 50 personen:  €      18,00 per extra persoon

Rondvaart van 2,5 uur 
t/m 50 personen:                   € 1.050,00 
bij meer dan 50 personen:  €      21,00 per extra persoon

Rondvaart van 3 uur 
t/m 50 personen:                   € 1.200,00 
bij meer dan 50 personen:  €      24,00 per extra persoon

Rondvaart van 3,5 uur 
t/m 50 personen:                   € 1.350,00 
bij meer dan 50 personen:  €       27,00 per extra persoon

Koffie/thee met appeltaart    €   5,50 p.p.    
Koffie/thee met luxe gebak   €   6,50 p.p.    
Borrelgarnituur                         €   4,50 p.p.       
Luxe borrelgarnituur               €   7,50 p.p.   
Koffietafel                                   € 14,50 p.p.
Scheepsbuffet 3-gangen        € 25,00 p.p.
BBQ-buffet                                 € 27,50 p.p.

Onbeperkt drank 1 uur           € 10,00 p.p.    
Onbeperkt drank 1,5 uur        € 12,00 p.p.    
Onbeperkt drank 2 uur           € 14,00 p.p.       
Onbeperkt drank 2,5 uur        € 16,00 p.p.   
Onbeperkt drank 3 uur           € 18,00 p.p. 
Onbeperkt drank 3,5 uur        € 20,00 p.p.

RONDVAARTEN

DRANKEN

FOOD
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Tarieven touroperators 2022

vanaf

€ 12,-
P.P.
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vanaf

€ 29,50
P.P.

Ben je op zoek naar een unieke locatie voor een gezellig feest? Wij toveren de

rondvaartboot om tot partyschip! Borrelen, dansen en genieten van het adembenemende

uitzicht op de imposante skyline van Rotterdam. Onze bemanning zorgt voor een feestje

om nooit meer te vergeten!

Feestje geven?

Onbeperkt drankjes (Hollandse bar)
Warme borrelsnacks
Silent Disco of karaokemachine (op aanvraag)

Feestvaart van 2 uur: € 29,50 per persoon

Feestvaart van 3 uur: € 39,50 per persoon

Feestvaart van 4 uur: € 49,50 per persoon

De feestvaart is inclusief:

Mogelijk vanaf 35 personen.

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden? Geef jouw wensen aan ons door en wij sturen je een offerte
geheel op maat. Wij denken graag met je mee bij het organiseren van het perfecte feestje!

Arrangementen


