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Samenvatting De tweede dag van de Wereldhavendagen heeft gezorgd voor volle
kades rond de Erasmusbrug. Ook bezochten vele duizenden mensen de
excursies in de haven en de activiteiten in de stad. Het totale aantal
bezoekers van het evenement wordt tot nu toe geschat op ruim
tweehonderdduizend.

Details Vanavond komen daar nog eens dertigduizend bezoekers bij, die naar de
show van muziek en vuurwerk op de Nieuwe Maas afkomen. Muzikaal
hoogtepunt van deze show is een optreden van de zangeres Maan. Zij zal, net
als de rest van de artiesten, vanaf het offshore werkschip ‘Aeolus’ optreden en
het vuurwerk zingend inleiden.

Ook morgen is het publiek nog van harte welkom op de Wereldhavendagen.
Zij kunnen nog tot 18.00 uur genieten van de vele demonstraties op het water
en de schepen bezoeken. Voor liefhebbers zijn ook nog kaarten te krijgen voor
de excursies naar de haven. Deze zijn via de website van de
wereldhavendagen te bestellen.

Relevante links

Wereldhavendagen Rotterdam
Voor meer informatie over de
Wereldhavendagen kijkt u op:
www.wereldhavendagen.nl.

U kunt voor aanvullende informatie,
beeldmateriaal en/of interviews ook
contact opnemen met:

Havana Blue 
Rick van de Weg 
weg@havanablue.nl 
06-557 202 91

Contactpersonen

Robin Middel
Havana Blue - Maritime PR 
middel@havanablue.nl 
06 18 97 44 41

Rick van de Weg
Havana Blue - Maritime PR 
weg@havanablue.nl 
06 55 72 02 91

Tie Schellekens
Havenbedrijf Rotterdam 
J.Schellekens@portofrotterdam.
com 
06 53 32 53 34

Over Wereldhavendagen Rotterdam

Over de Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen is het grootste jaarlijkse maritieme evenement van
Nederland. Het evenement wordt in 2016 voor de 39e keer georganiseerd en
vindt plaats op 2, 3 en 4 september. Bezoekers van jong tot oud kunnen
naast scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water en presentaties
van havenbedrijven, onder andere genieten van een uitgebreid cultureel
programma. In 2015 trok het evenement meer dan 320.000 bezoekers.
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