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RYAN GOSLING MAAKT RONDVAART DOOR
AMSTERDAMSE GRACHTEN
Amsterdam, 28 juli 2016 – Bezoekers in Amsterdam keken verbaasd op toen ze

niemand minder dan acteur Ryan Gosling zagen varen over de Amsterdamse

grachten. De bekende acteur genoot van een rustige rondvaart bij rederij Blue

Boat Company, toen hij al snel herkend werd door fans. Ryan Gosling bezocht

onze stad echter niet zonder reden. Vandaag is de premièrevaart van Blue Boat

Company’s ‘Star Studded Amsterdam Cruise’, een rondvaart door de grachten

waarbij gasten aan boord alle juicy details te horen krijgen over de nationale en

internationale celebrities die onze hoofdstad bezoeken.

Voor de allereerste afvaart van deze cruise was het wassenbeeld van Ryan Gosling aanwezig.

Een aantal gelukkige deelnemers aan de Star Studded Amsterdam Cruise mochten met de

‘Internationale ster’ op de foto. Meer informatie over de Star Studded Amsterdam Cruise vind je

via www.blueboat.nl.

Fotograaf: Presstigieux

 

Download het high-res beeldmateriaal van Ryan Gosling  bij Blue Boat Company hier

 

Einde foto + onderschrift Kijk je uit naar meer informatie, neem dan contact op met

Merktroubadour Eva van Beurden via het telefoonnummer +31 6 40 63 24 60 of per e-mail

via pers@merktroubadour.nl. Het beeldmateriaal in de pressroom is rechtenvrij te gebruiken.

Hartelijke groet,

Eva van Beurden namens Blue Boat Company

http://www.blueboat.nl/nl/rondvaart_starstuddedamsterdam.html
http://www.blueboat.nl/


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.
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