
Alle persberichten
0 0 0

KORTING OP RONDVAART VOOR BEZOEKERS FRINGE FESTIVAL
Blue Boat Company creëert meer creativiteit op en rondom Amsterdamse grachten 
Amsterdam, 1 september 2015 – Donderdag 3 september start de tiende editie van het Amsterdam Fringe Festival: tien dagen lang 80 verschillende performances, live art, (muziek)theater en dans op meer dan 40 locaties in de stad. Blue Boat Company pleit al jaren voor meer creativiteit in en om de
Amsterdamse grachten en daarom biedt zij dit jaar alle bezoekers van het Fringe Festival 25% korting op een rondvaart naar keuze. Meer informatie over de mogelijkheden via: www.blueboat.nl.

Bezoekers van het Fringe Festival die hun middagje of avondje uit willen verlengen met een rondvaart naar keuze, kunnen tussen 3 september en 13 september bij de kassa van Blue Boat Company terecht. Op vertoon van een Fringe ticket krijgen zij 25% korting, waarmee een kaartje voor de Canal Cruise nog maar € 12,- kost. Tijdens
het Fringe Festival varen de rondvaartboten dagelijks elk half uur van 10:00 uur tot 18:00 uur. De boten vertrekken tegenover het Hard Rock Café vanaf de Stadhouderskade in Amsterdam.

Over Amsterdam Fringe Festival
Fringe betekent letterlijk ‘rand’. Een Fringe Festival is een festival op zich, dat plaatsvindt naast een officieel theaterfestival om talent een podium te bieden. ‘De Fringe’ wil een stimulerende omgeving bieden aan artiesten met ruimte voor ontmoeting, kruisbestuiving en stimulering van artistieke innovatie. Bijzonder is, dat makers worden
toegelaten op basis van ongejureerde inschrijving. Het publiek wordt uitgenodigd het avontuur met de makers aan te gaan. Inmiddels zijn er meer dan 250 Fringe Festivals over de hele wereld. Vorig jaar trok het Amsterdam Fringe Festival ruim 15.000 bezoekers.

Over Blue Boat Company 
Blue Boat Company is de Amsterdamse rondvaartrederij met het meest uitgebreide en creatieve aanbod. Zo kan men kiezen voor de kinderrondvaart ‘Gezocht: Zoetwaterpiraten!’ of voor de Rembrandtvaart welke in samenwerking met het Rijksmuseum is ontwikkeld. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook
een vloot van luxe partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinner cruises, borrels, picknicks op een sloep, huwelijken en zelfs uitvaarten. Naast het diverse aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

-Einde agendatip-
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PERSUITNODIGING: Opening Amsterdam Fringe Festival 3 september
Persrelaties die de opening van het Amsterdam Fringe Festival willen meemaken mogen gratis naar de launch party bij het bekende Leidsebosje in Amsterdam. De opening zal op 3 september om 17:00 uur plaatsvinden en is incl. hapjes, drankjes en bezoek aan een voorstelling. 

Mocht je onverhoopt niet om 17:00 kunnen komen, maar wel later kunnen, dan ontvangen we je graag bij het FRINGE THEATER aan de Jacob van Lennepkade 334 (Cultureel centrum ’t Fijnhout) alwaar de festiviteiten zeker nog tot diep in de nacht doorgaan. Stuur voor meer informatie en aanmelden uiterlijk 2 september een e-mail
naar pers@merktroubadour.nl of neem telefonisch contact op met Dionne Benard via 06-36012880.
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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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KORTING OP RONDVAART VOOR BEZOEKERS FRINGE FESTIVAL

Amsterdam, 31 augustus 2015 – Donderdag 3 september start de tiende editie van het Amsterdam Fringe Festival: tien dagen lang 80 verschillende performances, live art, (muziek)theater en dans op meer dan 40 locaties in de stad. Blue Boat Company pleit al jaren voor meer creativiteit in en om de Amsterdamse grachten en daarom biedt zij dit jaar alle bezoekers van het Fringe
Festival 25% korting op een rondvaart naar keuze. Meer informatie over de mogelijkheden via: www.blueboat.nl.
26 aug

Nieuwe duurzame feestlocatie op het water

Amsterdam – Vanaf vandaag is Nederland een duurzame evenementenlocatie rijker. Rederij Blue Boat Company introduceert met trots 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, maar is vanbinnen voorzien
van een modern en stijlvol interieur. De prijzen voor boothuur zijn €295,- p.u. (min. 2 uur) en de boot biedt een cap...
30 jul

NIEUWE SNELLAADTECHNIEK VOOR AMSTERDAMS WATER- EN WEGVERKEER

Amsterdam, 30 juli 2015 - Rederij Blue Boat Company heeft vandaag de eerste Amsterdamse snellader in gebruik genomen. Bijzonder aan de lader is dat deze niet enkel voor de rond- en beroepsvaart van toepassing kan zijn, maar ook voor het Amsterdamse wegverkeer. De techniek van de nieuwe lader komt namelijk voort uit de auto-industrie en is nu doorontwikkeld voor
toepassing in de rondvaart. Middels het zogeheten ‘off-board laden’ kunnen rondvaartboten nu binnen drie uur volledig worden opgelad...
18 jun

VAKANTIETIP: ZOETWATERPIRATEN; EEN RONDVAART SPECIAAL VOOR KINDEREN

Amsterdam, 17 juni 2015 – Vaar deze zomer gezellig mee met Sjonnie, een stoere Amsterdamse stadsmuis, in de populairste attractie van Nederland: een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Terwijl ouders luisteren naar een zelfgekozen audiotour neemt Sjonnie kinderen van 5-12 jaar mee op een spannend, interactief avontuur; ‘Gezocht: Zoetwaterpiraten!’ Met behulp van de
kinderen (zijn ‘Zoetwaterpiraten’) hoopt Sjonnie de waterangst van zijn vriend Harold te overwinnen. ‘Gezocht: Zoetwaterpirat...
19 mar

VAARSEIZOEN IS BEGONNEN 'Hoe heurt het ook alweer?'

Met de lente in het verschiet haasten Amsterdammers zich met volle picknickmanden richting de grachten. Met mooi weer een rondje maken over de grachten blijkt een populaire aangelegenheid. Het aantal pleziervaartuigen in Amsterdam is de afgelopen jaren zelfs verdubbeld*. Met name bij mooi weer ontstaan op het water en in bepaalde delen van de stad opstoppingen, onveilige
situaties en overlast. Logisch, want niet iedere schipper is zich bewust van de vaarregels die gelden. Hoe heurt het ook a...
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