
AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL KRIJGT
PERSONAL TOUCH
1 december 2016 t/m 22 januari 2017

Van donderdag 1 december tot en met zondag 22 januari 2017 vindt het

Amsterdam Light Festival weer plaats: hét festival om vanaf het water te beleven!

Rederij Blue Boat Company schakelt voor deze editie, met als thema ‘A view on

Amsterdam’, als enige rederij gidsen in. Bezoekers van de Water Colors Cruise

komen daardoor alles over de kunstenaars en diens kunstwerken te weten en

kunnen hun prangende vragen direct stellen. Het jaarlijkse lichtfestival krijgt dit

jaar dus niet alleen een magische, maar ook een personal touch! De Water Colors

Cruise is voor €21,50 p.p. te reserveren via www.blueboat.nl of aan de kassa aan

de Stadhouderskade 30 in Amsterdam.

Lichtkunstenaars vanuit de hele wereld zijn dit jaar uitgedaagd om hun kijk te geven op de

Amsterdamse architectuur, toekomst en haar rol op het wereldtoneel. Zo is er een zwevende

installatie van 10 meter breed die symbool staat voor de Nederlandse klederdracht en culturele

rijkdom van Amsterdam. De Water Colors Cruise van Blue Boat Company neemt je mee langs

de spectaculaire lichtkunstwerken die op, om, boven en in het water te zien zijn. Maak je klaar

voor een ervaring om nooit te vergeten!

http://www.blueboat.nl/


'Burger'lijk genieten

Dit jaar krijgen bezoekers van het Amsterdam Light Festival de mogelijkheid om hun avondje

uit te combineren met een heerlijk diner. Voorafgaand of na afloop van de Water Colors Cruise

schuift jong en oud aan bij het tegenover gelegen Hard Rock Cafe Amsterdam en genieten zij

van een van de wereldberoemde burgers. Reserveren voor dit verrukkelijke dinerarrangement

kan via de website.

Prijs en boekingen

Kaartjes voor de Water Colors Cruise zijn voor €21,50 te koop via de website en aan de kassa

van Blue Boat Company. Het dinerarrangement van Blue Boat Company en Hard Rock Cafe

Amsterdam bedraagt €44,50 en is, net als de Water Colors Cruise, te koop via de website.

http://www.blueboat.nl/nl/rondvaart_amsterdamlightfestival.html
http://blueboat.nl/nl/rondvaart_amsterdamlightfestival_hardrockcafe.html


Vertrektijden Water Colors Cruise - Amsterdam Light Festival

Vanaf donderdag 1 december 2016 tot en met zondag 22 januari 2017 varen de rondvaartboten

dagelijks om 17:30 uur, 18:00 uur, 19:30 uur en om 20:00 uur. In de weekenden en in de

kerstvakantie vertrekken de boten om 18:30 uur, 19:00 uur, 20:30 uur en om 21:00 uur. De

boten vertrekken tegenover het Hard Rock Cafe vanaf de Stadhouderskade 30 in Amsterdam.

Bij de aan boord aanwezige ober kunnen hapjes en drankjes worden besteld.

 

-Einde agendatip-

Persuitnodiging

Persrelaties die ten behoeve van een item/publicatie het Amsterdam Light Festival vanaf het

water willen meemaken, mogen met Blue Boat Company vanaf 1 december gratis meevaren.

Geïnteresseerden kiezen zelf een dag en tijdstip waarop zij de Water Colors Cruise willen

ervaren.

 



Heb je vragen over de Water Colors Cruise of wil je iemand van Blue Boat Company

interviewen? Neem dan contact op met Eva van Beurden via 06 31 25 07 16 of

eva@merktroubadour.nl. Onderstaand beeldmateriaal is bij publicatie rechtenvrij te gebruiken.

mailto:eva@merktroubadour.nl
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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

Blue Boat Companynewsroom

http://blueboatcompany.pr.co/
http://blueboatcompany.pr.co/
http://blueboatcompany.pr.co/images/226786
http://blueboatcompany.pr.co/images/226790

