
HET SPANNENDSTE AVONTUUR IN DE
VOORJAARSVAKANTIE
Zoetwaterpiraten Harold en Sjonnie bezoeken Blue Boat
Company

Amsterdam, 16 februari – Ahoy, Zoetwaterpiraten! Deze voorjaarsvakantie

bezoeken Sjonnie, de stoerste stadsmuis van Amsterdam, en zijn trouwe vriend

Harold de kat de kade van Blue Boat Company om bemanning te werven voor de

‘Gezocht: Zoetwaterpiraten!’ rondvaart. Kinderen kunnen ‘s ochtends de twee

vrienden via een meet & greet ontmoeten en gaan vervolgens met Sjonnie in zee

om Harolds waterangst te overwinnen. Terwijl ouders naar een zelfgekozen

audiotour luisteren, gaan de Zoetwaterpiraten op een spannend en interactief

avontuur.

Tijdens de vaart (duur: 75 min.) gaan kinderen als een echte Zoetwaterpiraat, met behulp van

een piratenkijker, in de stad dieren spotten. Ook ontwerpen ze een zelfbedacht familiewapen,

luisteren ze naar watergeluiden, tekenen ze een schip en krijgen ze van Sjonnie en Harold nog

véél meer interactieve opdrachten mee. De Zoetwaterpiraat die de leukste foto met Harold op

de Facebookpagina van Blue Boat Company plaatst, maakt ook nog eens kans op een gave prijs!

https://www.facebook.com/blueboatcompany/?fref=ts


 

Prijs en boekingen

Bij Blue Boat Company is de Zoetwaterpiratenvaart bij ieder kinderkaartje inbegrepen. Een

kinderkaartje is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar en kost slechts € 7,50. De prijs is

inclusief het Zoetwaterpiraten werkboekje, piratenkijker, opdrachtenboekje en het

interactieve audioverhaal. De tour is op iedere afvaart beschikbaar in het Nederlands en Engels

en is ook te beluisteren via de Blue Boat guide app. Kaartjes voor ‘Gezocht: Zoetwaterpiraten!’

zijn te koop via de website en aan de kassa van Blue Boat Company. De meet & greet vindt van

maandag 20 t/m vrijdag 24 februari dagelijks plaats tussen 10:00 & 11:00 uur op de kade bij de

afvaartsteiger van Blue Boat Company.

 

De rondvaartboten van Blue Boat Company varen iedere dag van 10:00u tot 18:00u elk uur af

en in de voorjaarsvakantie ieder half uur. De boten vertrekken tegenover het Hard Rock

Cafe vanaf de Stadhouderskade 30 in Amsterdam. Tip voor de allerkleinste

Zoetwaterpiraatjes: Je krijgt van ons oordopjes, maar voor kleine piratenoren is een

koptelefoon soms prettiger. Dus als je een koptelefoon thuis hebt, neem hem mee!

 

- Einde agendatip -

http://blueboat.nl/nl/rondvaart_zoetwaterpiraten.html
http://www.blueboat.nl/nl/guideapp.html


 

Meer informatie en beeldmateriaal

Kijk je uit naar meer informatie en/of wil je een leuke winactie opzetten, neem dan contact op

met Eva van Beurden via +316 31 25 07 16 of eva@merktroubadour.nl. Onderstaand

beeldmateriaal is 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
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