
NIEUWE DUURZAME FEESTLOCATIE OP HET WATER
Blue Boat Company presenteert partyboot Lido

Amsterdam – Vanaf vandaag is Nederland eenduurzame evenementenlocatie rijker.
Rederij Blue Boat Company introduceert mettrots haar nieuwste rondvaartboot: Lido. Dit
bijzondere partyschip is van de nieuwste snellaadtechniek voorzien waardoor de boot
volledig elektrisch en uitstootvrij vaart. Lido heeft het uiterlijk van een klassieke
rondvaartboot, maaris vanbinnen voorzien van een modern en stijlvol interieur. De
prijzen voorboothuur zijn €295,- p.u. (min. 2 uur) en de boot biedt een capaciteit voor
max. 60 personen. Reserveren is het hele jaar mogelijk enkan via www.blueboat.nl of
door een e-mail te sturen naar reservations@blueboat.nl.

De LED mood lightning en het ingebouwde geluidssysteem zorgen voor een gezellige sfeer
aan boord en maken Lido tot dé evenementenlocatie in de Amsterdamse grachten. De grote
centrale bar in het midden van de boot herbergt een verwarmd buffet, koelkasten, een biertap
en een state of the art Lavazza koffiezetapparaat. Bijzonder is dat alle faciliteiten aan boord
100% elektrisch worden aangedreven. Ook is er een toilet en garderobe aanwezig en kunnen
huurders van de boot het interieur naar eigen wens samenstellen. 

High-wine arrangement 
Aan boord van de Lido is vrijwel alles mogelijk qua evenementenorganisatie. Dat maakt het
soms lastig kiezen. Rederij Blue Boat Company helpt haar bezoekers graag op weg en
presenteert daarom de keuze van een high-wine arrangement: een vijfgangen wijnproeverij
waarbij iedere gang met een luxe gerechtje komt zodat de wijnen goed tot hun recht komen.
Meer informatie over het high-wine arrangement is te vinden via de website van Blue Boat
Company. 

Einde Persbericht
Voor meer informatie over de nieuwste snellaadtechniek kunt u hier terecht. Heeft u interesse
in meer informatie omtrent de Lidoen/of Blue Boat Company, neem dan contact op met
Merktroubadour, Oscar denOuden (06-58886009) of stuur een e-mail naar
oscar@merktroubadour.nl.  Bijgevoegd beeldmateriaal is rechtenvrij te gebruiken.

Premièrevaart  
Wilt u ten behoeve van een artikel/item graag bij de premièrevaart van Lido aanwezig zijn,
stuur dan een e-mail naarOscar den Ouden (oscar@merktroubadour.nl).De afvaart is op
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dinsdag 1 september om 16:00u (vanaf de kade tegenover het Hard Rock Café te
Amsterdam) en duurt circa twee uur.

http://blueboatcompany.pr.co/images/177158
http://blueboatcompany.pr.co/images/177162


http://blueboatcompany.pr.co/images/177156
http://blueboatcompany.pr.co/images/177157
http://blueboatcompany.pr.co/images/177155
http://blueboatcompany.pr.co/images/177158


WOORDVOERDER

http://blueboatcompany.pr.co/images/177161
http://blueboatcompany.pr.co/images/177156


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.
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