
VAAR MEE OP ’S WERELDS EERST
VARENDE VIRTUAL REALITY CRUISE
Blue Boat Company en The VR Cinema introduceren varende virtual reality

bioscoop

Amsterdam, 25 juli 2016 – Did you ever do it on a boat? Een dag voorafgaand aan

de Canal Parade, op vrijdag 5 augustus, kunnen bezoekers zich dit jaar al varend

opwarmen. Blue Boat Company en The VR Cinema organiseren dan ’s werelds

eerst varende Virtual Reality Cruise. Tijdens de boottocht door de Amsterdamse

grachten kijken bezoekers naar speciaal geselecteerde virtual reality themafilms;

van musical tot thriller. De extravagante queer Snorella host de VR-Cruise en

deelt tijdens de vaart alle ins en outs over de jaarlijkse Canal Parade en dé

hotspots die je moet bezoeken. Iedereen is welkom! De Virtual Reality Cruise

vertrekt vanaf de Keizersgracht, tegenover het Homomonument. De eerste

afvaart is om 13:00u, waarna er ieder anderhalf uur een boot vertrekt. Tickets

kosten €19,00 euro per stuk en zijn vanaf nu te bestellen via

www.thevrcinema.com/vrcruise. Wees er snel bij, want er zijn een beperkt aantal

plaatsen beschikbaar!

Are you ready to lose your VR-ginity?

Het is de eerste keer dat Blue Boat Company en The VR Cinema een varende Virtual Reality

Cruise organiseren. Volgens queer Snorella is de VR-Cruise ideaal voor degene die zich alvast

willen opwarmen voor de jaarlijkse Canal Parade, welke dit jaar op zaterdag 6 augustus

plaatsvindt: “Voor veel opvarenden is de Virtual Reality Cruise hét moment waarop zij hun

VR-ginity verliezen. Dat moet een ervaring worden om nooit te vergeten. We zijn daarom

vastbesloten om dit grootscheeps aan te pakken! De tour begint bij het Homomonument en

vanaf dat moment wisselen de hoogtepunten, de ene keer in de realiteit en de andere keer in de

virtuele werkelijkheid, zich in rap tempo af”, belooft Snorella.

Details

Wat: Virtual Reality Cruise

Wanneer: Vrijdag 5 augustus

Waar: Steiger op de Keizersgracht, tegenover het Homomonument

https://thevrcinema.com/vrcruise
https://thevrcinema.com/vrcruise


Afvaarten: 13:00u, 14:30u, 16:00u, 17:30u

Duur afvaart: 60 minuten

Tickets: € 19,- via www.thevrcinema.com/vrcruise

Film aanbod: keuze uit verschillende VR-films aan boord

Let op: Als je 360°-video's wilt bekijken, moet de nieuwste versie van Chrome, Opera, Firefox

of Internet Explorer op je computer zijn geïnstalleerd. Gebruik op je mobiel de nieuwste versie

van de YouTube-app voor Android of iOS.

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. Meer informatie via

www.blueboat.nl

 

Over The VR Cinema

The VR Cinema bevindt zich in hartje Amsterdam, maar je zal je wanen in verre landen,

geanimeerde werelden en plekken waar je nooit eerder naartoe kon. Het is een plek waar

iedereen kennis kan maken met virtual reality. Je ervaart de beste selectie van VR films, die zich

in 360 graden* om je heen afspelen. Meer informatie via: www.thevrcinema.com.

 

* Bij dit bericht is een 360º video bijgevoegd. Een 360º video is een video waarbij tegelijkertijd

van alle kanten gefilmd is, waardoor je kunt rondkijken en het gevoel krijgt dat je er echt bij

bent. Het bekijken van goed gemaakte 360-graden video’s of VR-video’s en films door een

virtual reality bril is een fantastische virtuele ervaring. Probeer het eens!

Einde agendatip

Indien u vragen heeft met betrekking tot de varende VR-Cruise, neem dan contact op met

Merktroubadour Dionne Benard via dionne@merktroubadour.nl of telefonisch via 06-

36012880. Het beeldmateriaal en in deze pressroom is rechtenvrij te gebruiken.
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meest diverse aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.
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