
POKÉMON GO FANS DOBBEREN DOOR
AMSTERDAMSE GRACHTEN
Catch ‘em all met Blue Boat Company’s PokéCruise!

Amsterdam, 21 juli – Maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders zijn in het bezit van de

Pokémon Go app en lopen heel wat kilometers om hun favoriete Pokémons te

vangen. Maar wat als men in plaats van op het land, ook op het water Pokémons

kon catchen? Blue Boat Company snapt de run op Pokémons en biedt iedere

Pokémon liefhebber nu de kans om hun Pokémon skills te testen op de

Amsterdamse grachten; de PokéCruise. Vanaf zondag 24 juli vaart deze speciale

cruise van Blue Boat Company elke zondag langs vooraf geselecteerde locaties

waar deelnemers al varend en tijdens meerdere stops op Pokémon kunnen jagen.

De PokéCruise is de eerste rondvaart voor Pokémon fans en de ultieme kans ‘to

catch ‘em all!’ Dagtickets kosten €10,- en zijn te bestellen via blueboat.nl en aan

boord.

Details

Wat: PokéCruise (hop on, hop off)

Voor: Pokémon Go liefhebbers (van jong tot oud)

Wanneer: Vanaf 24 juli iedere zondag (t/m 28 augustus)

Vertrek: Vanaf 10:00 uur

Waar: de eerste afvaart is om 10:00 uur tegenover Centraal Station Amsterdam bij de St.

Nicolaaskerk

Prijs: Dagticket á €10,-

Reserveren: www.blueboat.nl of koop je ticket aan boord (alleen pin)

Slimme hack

http://blueboat.nl/nl/special_pokemoncruise.html
http://blueboat.nl/nl/special_pokemoncruise.html


Tijdens de vaart stopt de PokéCruise bij verschillende plekken waar de jacht op Pokémon aan

land wordt voortgezet. Deze stops zijn speciaal voor Pokémon fans uitgekozen vanwege de hoge

concentratie aan PokéStops en Gyms. Iedere bezoeker van de PokéCruise staat aan het roer van

zijn eigen Pokémon wereld en bepaalt zelf waar en wanneer hij/zij van de PokéCruise

afstapt. Voordeel: door aan boord te stappen kun je héél gemakkelijk de 10 kilometer Pokémon

Eggs laten uitkomen. De PokéCruise vaart maximaal 7km per uur, waardoor de app denkt dat je

wandelt. Kortom: hop on, hop off en (Pokémon) Go!

Prijs en boekingen

Voor €10,- bepaal jij bij welke stop je aan boord stapt bij Blue Boat Company’s PokéCruise. Aan

boord is een ober aanwezig waarbij je naast je kaartje ook drankjes kunt bestellen. Natuurlijk is

er ook een toilet aanwezig aan boord. Kaartjes voor de PokéCruise zijn te koop via de website en

aan boord.

 



OVER BLUE BOAT COMPANY

Over Blue Boat Company

Blue Boat Company is de Amsterdamse rolstoeltoegankelijke rondvaartrederij met het meest uitgebreide en
creatieve aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook een vloot van luxe
partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinnercruises, borrels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Ook biedt
Blue Boat met ‘Gezocht, Zoetwaterpiraten!’ de eerste en enige kinderrondvaart van Nederland. Naast het
meest diverse aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

De pressroom van Blue Boat Company wordt beheerd door Merktroubadour

Vanaf 24 juli t/m 28 augustus vaart de speciale PokéCruise van Blue Boat Company iedere

zondag van 10:00u tot 16:30u elk uur. De eerste stop is om 10:00 uur bij de St. Nicolaaskerk,

tegenover het Centraal station.

Einde persbericht

Neem voor meer informatie over de PokéCruise van Blue Boat Company contact op met

Merktroubadour Eva van Beurden, via pers@merktroubadour.nl of via het telefoonnummer 06-

40 63 24 60. Het beeldmateriaal in deze pressroom is rechtenvrij te gebruiken.

Blue Boat Companynewsroom
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