
Welkom aan bood
Zoetwaterpiraten!

11 OKTOBER 2014, AMSTERDAM

Ahoy! 

Het is bijna zover. Nog één nachtje slapen en dan vertrekt de officiële persvaart voor 'Gezocht:
Zoetwaterpiraten!'. Wij zien enorm uit naar jullie komst. Bijgaand alle benodigde
informatie. Mocht je desondanks vragen hebben neem dan contact op met Oscar den Ouden
via het telefoonnummer 06-58886009 of per e-mail via oscar@merktroubadour.nl. 

Het programma
Tijdens de vaart gaan kinderen als een echte Zoetwaterpiraat, met behulp van een verrekijker,
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. Jij als ouder kunt helpen bij het maken van de opdrachten
of geniet ondertussen van een zelfgekozen audiotour. 

De locatie
De Blue Boat rederij ligt in het centrum van Amsterdam en is op loopafstand van het
Rijksmuseum en andere interessante bezienswaardigheden. Er is volop parkeergelegenheid
in parkeergarage Byzantium Google Maps en in de parkeergarage op het
Museumplein Google Maps. De dichtstbijzijnde tramhalte is halte Leidseplein 9292.

Details persvaart
Datum: dinsdag 14 oktober
Locatie: Stadhouderskade 30, Amsterdam (tegenover het Hard Rock Café)
Aanvang: 13:45 uur
Vertrek: 14:00 uur (zorg s.v.p. dat je op tijd bent)
Duur rondvaart: 75 minuten

Leuk om te vermelden is dat scenarioschrijvers Moniek Warmer en Eva Vesseur aanwezig zijn
om ons een behouden vaart te wensen. Indien je hen vragen wil stellen laat dat dan
voorafgaand weten. Ook als je onverhoopt verhinderd bent. 
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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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