
VAKANTIETIP: ZOETWATERPIRATEN;EEN RONDVAART
SPECIAAL VOOR KINDEREN
Vaar deze zomer meemet de leukste rondvaart van Nederland

Amsterdam, 17 juni2015 – Vaar deze zomer gezellig mee met Sjonnie, een stoere
Amsterdamse stadsmuis,in de populairste attractie van Nederland: een rondvaart door
de Amsterdamsegrachten. Terwijl ouders luisteren naar een zelfgekozen audiotour
neemt Sjonniekinderen van 5-12 jaar mee op een spannend, interactief avontuur;
‘Gezocht:Zoetwaterpiraten!’ Met behulp van de kinderen hoopt Sjonniede waterangst van
zijn vriend Harold te overwinnen. ‘Gezocht: Zoetwaterpiraten’is de eerste
kinderrondvaart van Nederland en de ultieme vakantietip voor komendezomer! Tickets
zijn verkrijgbaar via www.blueboatcompany.nl

Tijdens de vaart (duur: 75 min.) gaan kinderen als een echte Zoetwaterpiraat,met behulp van
een verrekijker, in de stad dieren spotten. Ook ontwerpen ze eenzelfbedacht familiewapen,
luisteren ze naar watergeluiden, tekenen ze een schipen krijgen ze van Sjonnie en Harold nog
véél meer interactieve opdrachten mee. Oudersgenieten ondertussen van het uitzicht en van
een zelfgekozen audiotour.

Prijs en boekingen
Bij Blue Boat Company is de Zoetwaterpiratenvaart bij ieder kinderkaartjeinbegrepen. Een
kinderkaartje is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 12 jaaren kost slechts € 7,50. De prijs is
inclusief het Zoetwaterpiraten werkboekje,verrekijker, opdrachten en het interactieve
audioverhaal. De tour is op iedere afvaartbeschikbaar in het Nederlands en Engelsen is ook te
beluisteren via de Blue Boat guide app. Kaartjes voor ‘Gezocht: Zoetwaterpiraten!’zijn te koop
via de website en aande kassa van Blue Boat Company.

Deze zomer varen de rondvaartboten van Blue BoatCompany iedere dag van 10:00u tot
18:00u elk half uur af. De boten vertrekken tegenoverhet Hard Rock Café vanaf de
Stadhouderskade 30 in Amsterdam.

- PERSUITNODIGING -

Op eigen gelegenheid de Zoetwaterpiratenrondvaart beleven? 
Persrelaties die de Zoetwaterpiraten rondvaartzelf willen beleven (ten behoeve van een

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


publicatie) mogen deze zomer gratismeevaren. Blue Boat Company stelt vrijkaarten
beschikbaar waarmee je op elkgewenst moment op avontuur kan door de Amsterdamse
grachten. Stuurvoor meer informatie een e-mail naar pers@merktroubadour.nl of neem
telefonisch contact op met Dionne Benard via 06-36012880.

Over Blue Boat Company 
Blue Boat Company is deAmsterdamse rondvaart rederij met het meest uitgebreide encreatieve
aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart vanAmsterdam bieden zij ook een vloot van
luxe partyschepen met flexibel meubilairvoor o.a. dinnercruises, borrels, picknicks op een
sloep, huwelijken enzelfs uitvaarten. Naast het diverse aanbod loopt Blue Boat Company
voorop inhet verduurzamen van de Amsterdamse vloot. 

 -Einde agendatip-

Meer informatie enbeeldmateriaal
Kijk je uit naar meer informatie en/of wil je eenleuke winactie opzetten, neem dan contact op
met met Rianne de Vries (06-52793791) of Dionne Benard (06-36012880)  Ook te bereikenvia
het e-mailadres pers@merktroubadour.nl.

Onderstaand beeldmateriaal is rechtenvrij te gebruiken.
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