
UITNODIGING (duplicate)
Gezocht: Zoetwaterpiraten!

02 OKTOBER 2014

Graag nodigen wij u, uw familie, uw vrienden en diens familie uit voor de feestelijke
openingsvaart van ‘Gezocht: Zoetwaterpiraten!’ op donderdag 14 oktober om 14:00u. 

Tijdens ‘Gezocht: Zoetwaterpiraten!’ beleven kinderen een spannend, interactief avontuur.
Gedurende de vaart helpen zij Sjonnie, een stoere Amsterdamse stadsmuis, de waterangst
van zijn vriend Harold te overwinnen. Ze leren tijdens de vaart dieren spotten, ontwerpen een
zelfbedacht familiewapen en luisteren naar watergeluiden. De oudere generatie geniet
ondertussen van het uitzicht en van een zelfgekozen audiotour.

Details openingsvaart
Datum: dinsdag 14 oktober
Locatie: Stadhouderskade 30, Amsterdam
Vertrek ‘Gezocht: Zoetwaterpiraten!’: 14:00u
Duur rondvaart: ca. 75 minuten
Het programma is geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt uzelf, uw (schoon)familie en uw vrienden en diens kinderen aanmelden door uiterlijk
vrijdag 10 oktober een bevestiging te sturen naar oscar@merktroubadour.nl onder
vermelding van: Personal invite Zoetwaterpiraten. Graag vernemen wij in uw e-mail met
hoeveel personen u komt.

Wij zien uit naar uw komst en heten u en uw gezelschap alvast van harte welkom op de eerste
kinderrondvaart van Nederland. Ahoy! 

Hartelijke groet, 

Oscar den Ouden namens Blue Boat Company
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Zoetwaterpiraten
http://blueboat.nl/nl/rondvaart_zoetwaterpiraten.html

Blue Boat Guide App
http://www.blueboat.nl/nl/guideapp.html

Blue Boat Company
http://www.blueboatcompany.nl/

AFBEELDINGEN

OVER BLUE BOAT COMPANY

Blue Boat Company is de Amsterdamse rondvaart rederij 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, picknicks op een sloep, huwelijken en zelfs uitvaarten. Naast het diverse aanbod
loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.
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Blue Boat Company

Voor meer informatie neem contact op met:

Merktroubadour
Oscar den Ouden
Post@merktroubadour.nl
+31 6 58 88 60 09
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